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VOORWOORD 
Marclo’s Chronyk is een uitgave van de Stichting Heemkunde Markelo die tweemaal per jaar gratis wordt 

toegezonden aan haar bijna 300 donateurs. 

Deze speciale uitgave is volledig gewijd aan enkele aspecten van de Tweede Wereldoorlog. Dit in het kader 

van de twee herinnerings -gebeurtenissen die dit jaar in Markelo plaats vinden. 

  

- Van 20 tot 30 april zal de Frank Graham Cycle Liberation Tour plaatsvinden. Deze fietstocht is geor-

ganiseerd vanaf de landingskust in Normandië tot Markelo. Tijdens deze tocht zullen door de 50 deelne-

mers – afkomstig uit Canada en Nederland - en hun begeleiders verschillende markante punten uit WO II 

worden aangedaan. De laatste dagen van de tocht voegt de Essex & Kent Legion Pipeband zich bij hen. 

Gezamenlijk zullen dan – pipes and drums, legervoertuigen, fietsers en begeleiders – in Markelo aankomen, 

waar men vervolgens samen Koninginnedag zal vieren. 

  

- Van 19 tot 26 juni zullen, in het kader van de Fallen Airman Memorial Markelo, vele familieleden, van 

de in Markelo tijdens de oorlog omgekomen vliegeniers een bezoek brengen aan ons dorp. Er zal op de be-

graafplaats, op de plek waar de omgekomen vliegers liggen begraven, een monument worden onthuld. Er 

wordt ook een rondrit gemaakt met wagens van ” keep them rolling”  en er zal o.a. een museum worden 

bezocht. 

Naast artikelen over deze gebeurtenissen zal in deze uitgave ook aandacht worden besteed aan de mobilisa-

tie in 1939 / 1940 toen vele Markelose jongens onder de wapenen werden geroepen. Ook de Duitse inval in 

1940 en de luchtafweer worden nog eens besproken. 

  

Wij hopen dat met deze uitgave, met name de jongeren, kennis nemen van wat er tijdens de oorlog is voor-

gevallen. En wat wij, als vrije burgers, hebben te danken aan de vele naamloze jongens die tijdens de mobi-

lisatie ten strijde trokken. Maar vooral ook aan de bevrijders die van overzee kwamen en op 8 april Markelo 

vrij maakten van de bezetters. 

  

OPDAT WE NIET VERGETEN   

  

FOREWORD  
Marclo's Chronyk is a publication of the Local History Foundation Markelo, twice a year sent for free to its 

nearly 300 donors.  

This special edition is fully dedicated to some aspects of the World War 2. This in the context of  two big 

commemorative events in Markelo this year. 

  

-From  20 till 30 April the Frank Graham Cycle Liberation Tour takes place. This tour is organized from 

the landing coast in Normandie to Markelo. The 50 participants – from Canada and The Netherlands - and 

their escorts will visit several prominent landmarks from WW II. The last days of the trip the Essex Kent & 

Legion Pipe Band will join them. Then jointly – pipes and drums, army vehicles, cyclists and escorts – 

will arrive in Markelo at 30 April, where Queen’s day and King Willem Alexander’s Coronation will be 

celebrated together.  

 

- From 19 till 26 June, in the context of the Fallen Airman Memorial Markelo, many family members of 

during World War 2 in Markelo perished allied aviators, will visit our village. On the local cemetery, near 

the Wargraves of the fallen airmen, a monument will be unveiled. Also a Markelo-Tour will be made with 

authentic WW2 vehicles of the Dutch Association "Keep Them Rolling" and a museum will be visited. 

 

Besides articles of these events, this edition will include the Dutch mobilisation in 1939/1940 when many 

guys of Markelo were called for military service. As well the German invasion in 1940 as the air defence 

are subjects again.  

 

We hope, by this edition, especially the youth will get knowledge of what occurred during the war. And 

what we, as free citizens, due to the many unnamed guys, who went to battle during mobilization. But, es-

pecially, to the allied liberators, who came overseas and on 8 April 1945 Markelo liberated of the occupiers. 

  

LEST WE FORGET. 



  Onderdrukking 1940 – 1945 
Chronologische volgorde 

 

10 april 1939. Nederland gaat over tot grens-

mobilisatie. 

 

29 augustus 1939. Volledige mobilisatie. Tot 

die tijd was het leger verwaarloosd en zeer 

slecht uitgerust. 

 

13 januari 1940. Nederland en België brengen 

hun legers in verhoogde staat van paraatheid 

 

10 mei 1940. Inval door de Duitse troepen. 

Twee Markeloërs sneuvelen, te weten Jan van 

Zon en Hendrikus Olydam. 

 

14 mei 1940. De binnenstad van Rotterdam 

wordt plat gebombardeerd 

 

15 mei 1940. Nederland capituleert en komt 

onder Duits gezag te staan. 

 

18 mei 1940. Arthur Seyss Inquart wordt tot 

Rijkscommissaris van Nederland benoemd. 

Alle postzegels waarop de afbeeldingen van de 

Koningin staan, worden uit de omloop geno-

men. 

 

9 juni 1940. Eerste krijgsgevangenen komen 

terug uit Duitsland.  

Schoenen, koffie, thee en textiel komen op de 

bon. 

 

31 oktober 1940. Uitgaansverbod voor alle 

inwoners wordt ingesteld. 

Joden mogen niet meer in overheidsdienst 

worden benoemd. Joodse leerkrachten in het 

onderwijs worden ontslagen.  

 

1 oktober 1940. Persoonsbewijs voorzien van 

pasfoto wordt ingevoerd voor iedere  

Nederlander die ouder is dan 15 jaar. 

Vele treinladingen met voedsel verdwijnen 

naar Duitsland volgens een geperfectioneerd 

schema. 

 

1 november 1940. De stichting Winterhulp 

wordt opgericht. 

 

 

 

1 januari 1941. Kabelwacht, spijkerwacht, 

spoorwegwacht etc. wordt ingevoerd  

 

15 januari 1941. Personen die geheel of ge-

deeltelijk van Joodse bloede zijn, moeten zich 

laten registreren.  

 

28 februari 1941 vaardigt de Nederlandse 

Rijkscommissaris Seyss-Inquart een verorde-

ning uit die de tewerkstelling van dwangarbei-

ders voor de Duitse oorlogsindustrie definitief 

regelt. Tussen 1939 en 1945 zijn 631.000  

Nederlanders tewerkgesteld in Duitsland en in 

door Duitsers bezet gebied. Er volgde een 

massale onderduiking. De Duitsers reageren 

daarop met razzia’s. 

 

1 maart 1941. Vanaf deze datum worden 

scholen gevorderd voor legering van Duitse 

soldaten.  

 

13 mei 1941. Elke Nederlander die in het bezit 

is van een radio-ontvang-toestel moet deze in-

leveren, die worden verbeurdverklaard. 

 

14 oktober 1941. Andere dan Duitse of Duits-

gezinde bladen worden niet meer toegelaten. 

Vele dagbladen verdwijnen al omdat ze geen 

papier meer toegewezen krijgen. 

 

28 februari 1942. Er worden wapens afgewor-

pen voor de ondergrondse. Dit is het begin van 

talrijke wapendroppings. Ook in Markelo vin-

den deze wapendroppings plaats. 

 

29 april 1942. Alle Joodse inwoners worden 

verplicht om een gele Davidster te dragen. 

 

21 juli 1942. De Rijkscommissaris vaardigt 

zijn beruchte “Metaalverordening”uit. Alle 

kerkklokken moeten bij de Duitse overheid 

worden ingeleverd. In Overijssel waren dit 127 

klokken met een gewicht van 48.879 kg. 

 

25 december 1942. Vanaf een lanceer-        

inrichting in Penemünde  vindt de eerste proef-

vlucht van de V1 plaats. De meeste lancerin-

gen vinden daarna plaats vanuit Frankrijk en 

West-Nederland. Later, in december 1944 ook 

vanuit Oost-Nederland. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Seyss-Inquart


  In 1944 werden er in Duitsland 2000 V1’s per 

maand geproduceerd, hoofdzakelijk door 

dwangarbeiders uit alle bezette landen.  

 

2 maart 1943 Om 00.45 uur viel een vier mo-

torige Halifax bommenwerper neer te Oost-

Stokkum in Markelo. 

 

23 april 1943. Er wordt bekend gemaakt dat 

alle Nederlandse militairen wederom in  

krijgsgevangenschap naar Duitsland worden 

gestuurd. 

Deze datum is het begin van een staking bij 

Heemaf in Hengelo die zich uitbreidt over het 

platteland. Door hardhandig ingrijpen van de 

Duitsers (standrechtelijke executies) was op 3 

mei de staking gebroken. De staking was    

echter wel de aanleiding dat Twente een broei-

nest van verzet werd. 

 

24 mei 1943. In Markelo stort een Wellington-

bommenwerper neer. De vijf bemanningsleden 

kwamen om. 

 

23 juni 1943. In Markelo stortte een Stirling 

neer. De zeven bemanningsleden kwamen om. 

 

13 november 1943. “Landwacht Nederland” 

wordt opgericht. 

 

6 februari 1944. In Markelo wordt een    ge-

slaagde overval gepleegd op de kluis in het 

gemeentehuis. Bevolkingsregister en distribu-

tiebescheiden worden buitgemaakt. 

 

6 juni 1944. Geallieerde troepen landen in 

Normandië.  

Het verzet in Twente neemt toe wat tot gevolg 

heeft dat ook de Duitse terreur in hevigheid 

toeneemt.  Vele personen worden gearresteerd 

en gedeporteerd naar kampen in Duitsland. 

Ook het aantal executies neemt hand over 

hand toe. 

  

5 september 1944.  “Dolle Dinsdag” Vele 

NSB’ers, collaboranten en andere Duits gezin-

den slaan op de vlucht. Op de weg van      

Markelo naar Goor vinden grote troepentrans-

porten plaats. 

 

8 september 1944. De eerste V2 valt op  Lon-

den, terwijl op 7 oktober 1944 de eerste V2 op 

het dan al bevrijde Antwerpen valt. 

 

17 september 1944. Luchtlandingstroepen 

landen bij Arnhem, de slag om Arnhem volgt.  

Later bekend geworden door de film “Een  

brug te ver”. 

Door de Nederlandse regering in Londen 

wordt een algehele spoorwegstaking gelast.  

 

21 september 1944. Het ondergrondse     ver-

zet probeert de spoorlijn in Stokkumerbroek 

op te blazen. Als represaille steken de Duitsers 

twee boerderijen “De Meijer”en “De Hunger” 

in brand. 

 

27 oktober 1944. Grote razzia in Markelo. 

Honderden worden er opgepakt en naar Zwolle 

afgevoerd. De onschuldige burger W. Immink 

wordt door de Duitsers doodgeschoten. 

 

3 november 1944. Dokter Romijn wordt door 

de Duitsers gearresteerd. Later wordt hij naar 

Duitsland gedeporteerd naar het kamp Neuen-

gamme waar hij komt te overlijden..  

 

15 november 1944. Het Twentse verzet pleegt 

een roofoverval op de Nederlandse Bank in 

Almelo. Er wordt f 46.150.000 buitgemaakt. 

 

10 december 1944. Jacob Adriaan Hardenberg 

wordt door de Duitsers gevangen  genomen. 

Ook hij wordt naar Duitsland gedeporteerd en 

komt om in het kamp Neuengamme. 

 

14 december 1944. De levering van stroom 

aan de bevolking wordt stopgezet. 

 

3 januari 1945 Jacob Oost wordt gearresteerd 

en ondergaat hetzelfde lot als Romijn en Har-

denberg. 

 

 24 maart 1945. Goor wordt zwaar gebombar-

deerd, 82 personen komen om het leven. 

 

8 april 1945. Markelo is bevrijd van het Duit-

se juk. 

 

 
 



  Oppression 1940 – 1945 
Chronic ranked 

 

April 10, 1939. The Netherlands submits bor-

der mobilization. 

 

August 29, 1939. Total mobilization. Until 

that time the army was neglected and very 

poorly equipped. 

 

January 13, 1940. The Netherlands and Bel-

gium put their armies in increased state of pre-

paredness 

 

May 10, 1940. Invasion by German troops. 

Two Markeloërs were killed, namely Jan van 

Zon and Hendrikus Olydam. 

 

May 14, 1940. The city of Rotterdam is 

bombed flat. 

 

May 15, 1940. The Netherlands capitulated 

and comes under German control. 

 

May 18, 1940. Arthur Seyss Inquart is ap-

pointed to Reich Commissioner of the Nether-

lands. All stamps with images of the Queen 

are withdrawn from circulation. 

 

June 9, 1940. First prisoners of war come 

back from Germany. Shoes, coffee, tea and 

textiles are on voucher. 

 

October 31, 1940. Going out prohibition for 

all inhabitants is set. Jews must not be ap-

pointed in the public service anymore. Jewish 

teachers in education be dismissed. 

 

October 1, 1940. Identity card with photo-

graph is entered for every Dutchman who is 

older than 15 years. Many trainloads of food 

disappear to Germany according to a sophisti-

cated schedule. 

 

November 1, 1940. The Winter Aid Founda-

tion is established. 

 

January 1, 1941. Cableguard, nailguard, rail-

way guard etc. is entered. 

 

 

January 15, 1941. Persons who are wholly or 

partly of Jewish blood, must be registered. 

 

February 28, 1941 the Dutch Reich Commis-

sioner Seyss-Inquart promulgates a definitive 

regulation of the employment of forced labor-

ers for the German war industry.  

Between 1939 and 1945, 631.,000 Dutch are 

employed in Germany and in by Germans oc-

cupied territory. A massive hiding was follow-

ing. The Germans respond with razzias. 

 

March 1, 1941. From this date, schools were 

claimer for alloy of German soldiers. 

 

May 13, 1941. Every Dutch person who pos-

sesses a radio receiver, must hand in this     

device, which will be confiscated.  

 

October 14, 1941. Other than German or pro-

German blades are not allowed. Many newspa-

pers disappear because they are no more paper 

assigned. 

 

Februari 28, 1942. Weapons are dropped des-

tinated for the resistance. This is the beginning 

of many arm droppings. Also in Markelo 

weapon droppings happens. 

 

April 29, 1942. All Jewish inhabitants are 

obliged to wear yellow Star of David. 

 

July 21, 1942. The Reich Commissioner justi-

fies his infamous "Metal Regulation". All the 

church bells must be submitted to the German 

authorities. In Overijssel it concerns  127 bells 

weighing 48,879 kg. 

 

December 25, 1942. From a launcher in 

Penemünde first test flight of the V1 was 

made. Most launches are made from France 

and western Netherlands. Later, in December 

1944 also from the eastern Netherlands. 

In 1944 in Germany 2000 V1's were made 

monthly, mainly by forced laborers from all 

occupied countries. 

 

 

 



  March 2, 1943. At 00.45 pm a four-engined 

Halifax bomber crashed in Eastern Stokkum in 

Markelo. Five  crewmembers died, 1 survived 

and 1 is missed. 

 

April 23, 1943. It is announced that all Dutch 

soldiers are sent again into captivity to Ger-

many. This date is the beginning of a strike at 

Heemaf in Hengelo which spreads across the 

countryside. By hard-handed intervention by 

the Germans (extrajudicial killings) the strike 

was broken was on May 3. The strike however 

effectuated Twente became a hotbed of resis-

tance. 

 

May 24, 1943. In Markelo crashed a Lancaster 

Bomber. Five crew members died, 2 survived. 

   . 

June 23, 1943. In Markelo a Stirling bomber 

crashed. All seven crewmembers died. 

 

November 13, 1943. “Landguard The Nether-

lands” is founded. 

 

February 6, 1944. Markelo a successful rob-

bery at the safe of the town hall is made. Popu-

lation and distribution records are captured. 

 

June 6, 1944. Allied troops land in Normandy. 

The resistance in Twente increases with the 

result that the German terror in intensity in-

creases. Many people are arrested and de-

ported to camps in Germany. The number of 

executions will hand over fist.  

 

September 5, 1944.  "Mad Tuesday". Many 

people of NSB, collaborative people and other 

German minded people takes flight. On the 

road from Markelo to Goor are large troop 

transports. 

 

September 8, 1944. The first V2 falls to Lon-

don, while on October 7, 1944 the first V2 

falls to the already liberated Antwerp.. 

 

 

 

September 17, 1944. Airborne troops lands 

near Arnhem, the battle of Arnhem follows. 

Became later famous by the movie "A Bridge 

Too Far". 

By the Dutch government in London a general 

railway strike is ordered. 

 

September 21, 1944. The resistance try to 

blow up the railroad in Stokkumerbroek. 

In retaliation the Germans set two farms "The 

Meijer" and "The Hunger" on fire. 

 

Oktober 27, 1944. Big raid in Markelo. Hun-

dreds are arrested and transported to Zwolle. 

The innocent citizen W. Immink is shot by the 

Germans. 

 

November 3, 1944. Doctor Romijn arrested by 

the Germans arrested. Later, he was deported 

to Germany to Camp Neuengamme where he 

dies. 

 

November 15, 1944. The resistance in Twente 

commits a robbery at the Dutch Central Bank 

in Almelo. Nlg. 46,150,00 is captured. 

 

December 10, 1944. Jacob Adriaan Harden-

berg is captured by the Germans. Also he is 

deported to Germany and dies in Camp 

Neuengamme. 

 

December 14, 1944. The supply of electricity 

to the population will stop. 

 

January 3, 1945 Jacob Oost is arrested and is 

subjected to the same fate as Romijn and 

Hardenberg. 

 

March 24, 1945. Goor is heavily bombed, 82 

people were killed. 

 

April 8, 1945. Markelo is liberated from the 

German yoke. 



Mobilisatietijd 
 
Over de Tweede Wereldoorlog, een van 
de grootste conflicten die de mensheid 
ooit gekend heeft, is al vele malen ge-
schreven. In de uitgaven van Marclo’s 
Chronyke is in het verleden verschillende 
keren aandacht aan dit onderwerp be-
steed. Echter, er is nooit veel geschreven 
over de mannen die, slecht opgeleid en 
schamel bewapend, op de ochtend van de 
tiende mei 1940 het vaderland moesten 
verdedigen en een goed getraind en 
zwaar bewapend leger moesten tegen-
houden. 
Onder deze mannen waren ook vele Mar-
keloërs, die tijdens de mobilisatie huis en 
haard moesten verlaten om ergens in hun 
vaderland de dienstplicht vervullen. Van 
een aantal van hen hebben wij kunnen 
achterhalen waar ze tijdens de mobilisatie 
waren gelegerd. Familieleden hebben ons 
foto’s ter beschikking gesteld en ons ver-
teld hoe hun vader of opa de bange mei-
dagen heeft ervaren. Daarbij werd ons 
ook verteld dat hun vader of opa thuis 
slechts mondjesmaat of in het geheel niet 
over deze dagen wilde praten. Opdat zij 
niet worden vergeten besteden wij in dit 
nummer aandacht aan hen.  

Rats, kuch en bonen 

“De mobilisatietijd”. Dit was de benaming die 

ons land kreeg in het tijdvak van september 

1939 tot mei 1940. Een benaming die voor de 

historie bleef behouden. Het werd eveneens 

versterkt door het lied “Rats, kuch en bonen” 

dat Lou Bandy in november 1939 voor het 

eerst ten gehore bracht en dat in Nederland een 

hit werd. Dit was dan ook het enige lichtpuntje 

dat in de mobilisatietijd gloorde, voor de rest 

was het kommer en ellende. Naast de beruchte 

crisis die er toen heerste kwamen vele bedrij-

ven, neringdoenden enz. in de problemen 

doordat het manlijk personeel werd opgeroe-

pen voor de militaire dienst.  Vooral in de 

agrarische sector stonden veel vrouwen, 

meestal met kleine kinderen, er alleen voor om 

het boerenbedrijf te runnen. Gelukkig kende 

men de “noaberhulp”. 

  

Algemene mobilisatie 

De eerste mobilisatiedag begon op 29 augustus 

1939 en bracht de gehele krijgsmacht op voet 

van oorlog. Zestien lichtingen, die van 1924 

tot en met 1938 (geboren in 1904 tot 1920) 

werden opgeroepen. De sterkte van het leger 

liep daardoor op naar 280.000 man. 

Dat een en ander niet van een leien dakje ging 

mag duidelijk zijn. Gevorderd werden: paar-

den, auto’s fietsen, scholen en diverse gebou-

wen.  

Deze eenheid werd ingekwartierd op de boerderij van Blom aan de IJssel, in Cortenoever    gemeente Brummen.  



  Alle gevorderde auto’s moesten groen/ 

grijs geschilderd worden. Aan de uitrusting  

van de soldaten mankeerde ook nog wel het 

een en ander. Bijvoorbeeld de stafkaarten  

stamden nog uit de jaren  20. Vaak werd 

schamper opgemerkt dat Nederland meer  

manschappen had dan wapens. 

Ondanks alles hadden de Nederlandse troepen 

in de avond van 3 september hun oorlogsbe-

stemming bereikt. Ondertussen was het Duitse 

leger op 1 september de opmars in Polen be-

gonnen (het begin van WO II), en de Russen 

op 17 september Polen binnentrokken. Een 

dergelijk overmacht was te veel voor de Polen. 

Op 6 oktober capituleerden zij en werd er een 

nieuwe Duits-Sowjet grens getrokken. 

Drie verdedigingslinies 

Hoewel de Markeloërs bij hun opkomst her en 

der in Nederland gelegerd werden, kwam het 

merendeel van hen terecht in de IJssellinie, in 

de Grebbeberg en in Zeeland. Deze drie verde-

digingslinies zullen wij dan ook wat nader  

belichten. Ook zullen wij aandacht besteden 

aan hen die voor 15 mei 1940 als krijgsgevan-

gene werden afgevoerd en terecht kwamen in 

een kamp, ver in Duitsland. Van degenen die 

aan de IJssel gelegerd waren, wisten een aantal 

aan de gevangenneming te ontsnappen en kwa-

men in opgescharrelde oude burgerkleding, 

vroegtijdig thuis. Dat in die meidagen de onge-

rustheid bij het thuisfront de boventoon voer-

de, hoeft geen betoog. 

 

Lieve Neef en Nicht 

Zoals hier boven omschreven moesten dus ook 

vele Markelose “jongens” hun gezinnen verla-

ten om aan het mobilisatiebevel gehoor te       

geven. Ook Harm Wissink (Koenderink) kreeg 

zo’n oproep en werd gelegerd in Rhienderen  

ter bewaking van de IJsselbrug bij Zutphen. In 

een brief aan zijn familie geeft hij een indruk 

van zijn dagelijkse bezigheden. 

Soldaat Harm Wissink (Koondrink)  



  Na een felicitatie aan zijn familie i.v.m. de  

geboorte van hun dochter vervolgt hij: 

“Het gaat ons hier overigens best, alleen een 

beetje hoesten. Het is soms wel wat koud, 

maar dat is het overal. We hebben er op het 

oogenblik wacht bij gekregen aan de IJssel-

brug te Zutphen. Daar gaan we ’s middags 

met de auto met 15 man, een Sergeant en een 

korporaal naar toe en blijven er tot den      

volgenden middag half twee. 

De eerste nacht dat we er waren was het ’s 

nachts zo bar koud op de brug en dan boven-

dien een sneeuwstorm. Morgen moet ik er 

weer naar toe met een andere sergeant. Dat 

had eigenlijk niet gehoeven, maar daar de 

Korporaal, die mee zou gaan met verlof naar 

huis gaat ben ik zuur. Nu is dat op zichzelf niet 

zoo slim want ons wachtlokaal is lekker warm 

en de uren vliegen er om. Want het is er een 

geweldige drukte op de brug, want al het     

verkeer naar het Zuiden en naar Apeldoorn 

gaat over de brug in Zutphen, daar de bruggen 

in Deventer en Doesburg er laatst uit zijn ge-

nomen met de zware ijsgang op de IJssel. En 

dan moet U de lange rij van wachtende auto’s 

eens zien aan weerskanten der brug als die er 

een halfuurtje uit is geweest. Soms staan er 

wel een dikke dertig te wachten . 

Dan moeten bovendien alle rijbewijzen ge-

kontroleerd worden om te zien of het werkelijk 

Hollanders zijn. Bovendien hebben we er ook 

een politiewacht bij gekregen, maar daar   

hebben wij gelukkig niets mee te doen. Dit 

werkje knapt de sectie mortieren op. Dit heb-

ben die jongens zelf bedorven. Zaterdag werd 

er bij de gewone soldij ook menagegeld uitbe-

taald, met terugwerkende kracht van 1 Decem-

ber. Toen hebben er enkele in een café de boel 

kapot geslagen en iemand beledigd. Hiervoor 

is er een heele groep gestraft met streng      

arrest.  

Dus jullie bemerken nu wel, dat we er een  

heele boel werk bij hebben gekregen. Het is te 

hopen dat het weer spoedig veranderd en dat 

die sneeuw weg gaat, dan wordt het voor ons 

ook beter en bovendien voor ons allen, want al 

het werk hoopt zich op. Nu weet ik verder geen 

nieuws meer. Hartelijke groeten en sterkte toe-

gewenscht aan Moeder en kind.” 

 

Zoals Harm Wissink het thuisfront op de 

hoogte hield, deden dat alle Markelose 

“jongens”. Ze waren allemaal niet even 

schrijflustig, getuige bijgaande briefkaart die 

wij van familieleden ter inzage kregen. 

 

Bericht aan het thuisfront 



  
The Mobilization 
 
Many stories have been written on World 
War II, being one of the most severe con-
flicts of humanity. This also applies to the 
many editions of the Marclo’s Chronyke. 
These stories however did not mention the 
men that were poorly educated and 
equipped on the morning of the 10

th
 of 

May 1940 and had to defend their country 
against a very well trained and heavy 
armed German army. Among those men 
were many Markelo citizens that during 
the mobilization were requested to leave 
their homes to fulfill their duty to defend 
their home country. A few of them have 
been traced by us. Their exact locations 
during the mobilization were found. Rela-
tives sent us photographs and told us sto-
ries about their fathers or grandfathers 
and about those anxious May days. Their 
relatives told us that their dads and grand-
dads didn’t really want to talk about these 
mobilization days. Lest not forget them. 
This article is about them.  
    
Old hodgepodge, old bread and beans 

The Mobilisation. This covers the period Sep-

tember 1939 till May 1940.  A period that be-

came a major part of history. The song “rats, 

kuch en bonen” (old hodgepodge, old bread 

and beans) by Lou Bandy in November 1939 

became a music hit in Holland and did in-

crease the remembrance of this period. This 

song was the only one positive bright spot dur-

ing the mobilization doom and gloom.  

During the crisis many firms, traders and mer-

chants, got into trouble as their male employ-

ees were called in for military duty. The farm-

ing sector was hit hard; many woman and chil-

dren had to run their farms on their own. Luck-

ily with the support of their neighbors also 

called “noaberhulp”. 

  

The general mobilization 

The first day of the mobilization started on the 

29th of August 1939 and prepared the entire 

armed forces for combat readiness.  

Sixteen squads from 1924 till 1938 were called 

in for duty (born during the period 1904-

1920). A total of 280.000 men joined the 

Dutch army. Not a very smooth operation. 

Horses, cars, bicycles, schools, other buildings 

were seized. All seized cars had to be painted 

grey/green. The soldier equipment was poor as 

well. Maps were dating from the 20’s and of-

ten the sarcastic remark was heard that the 

army had more soldiers than weapons. Despite 

the poor situation the Dutch troops did reach 

their war destination the night of the 3rd of 

September. Germany had invaded Poland on 

September 1st, the start of World War II and 

the Russians joined invading Poland on Sep-

tember 17. This force majeure was simply too 

much for the Polish and they capitulated on 

October 6, outlining a new German-Russian 

border. 

 

Three lines of defence 

Despite being stationed in different locations 

across the Netherlands, the Markelo soldiers 

largely end up at the IJssel River, Grebbe hill 

or Zeeland Province line of defense,. These 

three lines of defense we will explain in fur-

ther detail. We will also elaborate on those 

who were held prisoner of war prior 15th of 

May 1940 and were transferred to camps in 

Eastern Germany. 

Those located at the IJssel River knew to es-

cape imprisonment and reached home in col-

lected old civilian clothes. Needless to say, 

that those May days anxiety ruled at the home. 

 

Dear Cousin and Niece  

As described above many Markelo youngsters 

were requested to leave their families to join 

the army. 

This also applied to Harm Wissink 

(Koenderink). He did receive such a request 

and was stationed close to Rhienderen to guard 

the IJssel Bridge at Zutphen. In a letter to his 

family he outlines his daily activities: 

 

After congratulations to his family on the birth 

of his daughter “Things are going fine, a bit of 

coughing. Sometimes a bit cold, but that’s eve-

rywhere.  We are guarding the IJsselbridge at 

Zutphen. In the afternoon joined by 15 other 

men a sergeant and corporal we’re going 

there by car till next day half two. The first 

night it was freezing cold and there was a 

snow storm. Tomorrow I have to go there 



  again with another sergeant. It was not my 

turn, but the corporal who should join, was 

allowed to leave and now I have to go again. 

Our waiting location is nice and warm and 

hours pass by rather quickly. The traffic on the 

bridge is busy, as all cars and trucks to the 

South and Apeldoorn need to pass that bridge 

as the other bridges at Deventer and Doesburg 

are not open due to heave ice moving of the 

river. Sometimes more than thirty vehicles are 

cueing up when the bridge was open for half 

an hour. All driving licenses need to be 

checked to ensure that they are really Dutch 

men. We also got joined by a police guard but 

luckily we don’t interfere a lot. That has to be 

done by the mortar-section, who themselves 

deserved so.  Saturday we got paid, including 

our allowances since 1st of December. They 

offended someone in the café and they also 

shortened and beatened the bar. The whole 

group got severely disciplined.  

As you noticed we got a lot of extra work.  

I hope weather changes quickly and the snow 

melts fast, than it will become much better for 

us and the work we have to accomplish. Now I 

don’t have any further news. Best regards and 

my best wishes to mother and child.” 

 

All Markelo young men kept their families 

informed about their whereabouts as Harm 

Wissink did. Not all were good writers or in-

deed enjoying it, witness the following post-

card we received from relatives for perusal.  

 

 

Accompanying pictures: 

 

1.   Photo showing a group of soldiers, Title: 

“This unit was stationed on the Blom farm at 

the IJssel in Cortenoever municipality of 

Brummen. 

2.   Newspaper article 

3.   Photo of Harm Wissink: Title: Soldier     

Harm Wissink (Koondrink) 

4.   Postcard of soldier Wolthuis.   Message to 

home. 

De achterdocht groeit…. 
Duitse ballon ontdekt bij Markelo 
 

Mede door de mobilisatie en de verontrustende 

krantenberichten werd met enige argwaan   

gereageerd op Duitse activiteiten. Toen dan 

ook op 25 oktober 1939 in Markelo een Duitse 

ballon werd gevonden maakte de krant hier 

uitgebreid melding van onder de kop: “Duitse 

ballon gedaald met geheimzinnig instrument”. 

Onderaan de ballon was een soort mandje   

bevestigd, waarin zich, met papier omwikkeld, 

een apparaat bevond, dat grotendeels uit glas 

bestond en waaraan verder buisjes en ander 

materiaal van aluminium zat. In het mandje 

bevond zich verder een kartonnen doosje, dat 

een zwart poeder bevatte en een envelop met 

de mededeling, dat de vinders uiterst voorzich-

tig moesten zijn en er niet met een brandende 

sigaar of sigaret in de buurt moesten komen.  

Het bleek, dat de ballon enige dagen eerder in 

het Duitse Wilhelmshafen was opgelaten.  

 

“Het eerste, waaraan men denkt, is, dat deze 

ballon een z.g. radiosonde meedroeg, dat is 

een instrument, dat radiotelegrafisch tempera-

tuur- en luchtdrukwaarnemingen op groote 

hoogte uitzendt. Maar omdat er eerder elders 

in ons land en ook in België exemplaren ge-

vonden werden, waarop in het Duitsch 

‘Doodgevaar’ stond geschreven, dient men 

voorzichtig te zijn. Het brandgevaar, waarop 

de waarschuwing doelt, zou betrekking kunnen 

hebben op de vulling van de ballon, maar men 

kan niet weten wat het preciese doel van een 

dergelijke ballon is. Men zij gewaarschuwd. 

De ballon werd in het Markelose Broek gevon-

den door den landbouwer J.H.S. Deze heeft het 

voorwerp maandag op het gemeentehuis     

bezorgd, waarna het toestel aan de militaire 

autoriteiten ter hand werd gesteld. De ballon, 

die van geel rubber was vervaardigd, had een 

middellijn van ongeveer 1.25 m. Anders dan in 

Frankrijk gevonden exemplaren was deze niet 

voorzien van een hakenkruis”.   

 



  The suspicion is growing…. 
The discovery of a German balloon near 
Markelo 
 
The people reacted with some suspicion on the 

German activities, mostly because of the mo-

bilisation and the disturbing newspaper mes-

sages. When a German balloon was found on  

25th of October 1939, the newspapers made an 

extensive article with the headline: “German 

balloon landed with mysterious instrument”. 

There was somekind of a basket mounted un-

derneath the balloon, in which a device was 

found. This device was wrapped in paper and 

was constructed mainly out of glass, on which 

tubes of aluminum were attached. There was 

also a carton box inside the basket with a black 

powder and an envelope with a note warning 

the finder to be extra carefull and not to hold 

burning cigarettes or cigars near it. 

It turns out this balloon was ascended a couple 

of days before in the German village of Wil-

hemshafen. “At first people think this balloon 

has a so called radioprobe. This is an instru-

ment, which transmits temperature and air-

pressure observations from high altitudes via 

radiowaves. But because also other examples 

were found in the rest of the country and in 

Belgium, with the German tekst “Life Haz-

ard”, people should be carefull. The firehaz-

ard, on which the warning refers, could be re-

lated to the filling of the balloon, but one can’t 

know the exact target of such a balloon. Peo-

ple are warned ! 

The balloon was found in the neighborhood of 

Markelose Broek by farmer J.H.S. He has de-

livered the object at the town hall on Monday, 

where the device was handed over to the mili-

tary authorities. The balloon, which is manu-

factured of yellow rubber, had a diameter of 

about 1,25 meter. Unlike the examples found 

in France, this one did not had a swastika” 

Gered door een zakmes 

In de oorlogsjaren functioneerde in      
Markelo een evacuatiedienst. Ze ving 
vluchtelingen op, die elders in ons land 
huis en haard moesten verlaten vanwege 
oorlogshandelingen. Ze zorgde voor on-
derdak en eten. Niet alleen evacués, maar 
ook toevallige passanten, die  vroegen om 
een maaltijd of onderdak, waren welkom. 
De activiteiten speelden zich met name af 
in café Smit. Te midden van de – soms 
meer dan 100 - evacués verbleven er   
regelmatig ook onderduikers, die zich in 
dit gezelschap tamelijk veilig wisten. 
  
Zo kwamen op een middag 3 mannen schoor-

voetend de zaal binnen. “Wij komen van    

Borculo en moesten vragen naar die en 

die.” De bedoelde persoon was inderdaad 

werkzaam bij de evacuatiedienst en er ont-

stond een gesprek, waarbij beide partijen al 

snel merkten dat het wederzijds om ‘goed   

volk’ ging. 

De mannen stelden zich voor als Van den    

Oever uit Katwijk, Noordermeer uit Den Haag 

en Van Doesburg uit Tiel. Een van hen nam 

het woord: “Ongeveer tien dagen geleden 

werden we tijdens een razzia in Leiden opge-

pakt. We werden, samen met een groot aantal 

anderen, overgebracht naar Amsterdam, waar 

we werden opgesloten in een loods aan de Le-

vantkade. Hier bleven we bijna een week, 

waarna we in het ruim van een schip werden 

gestopt en over het IJsselmeer naar Zwolle 

werden vervoerd.” 
Daar werd hen meegedeeld, dat ze tewerk ge-

steld zouden worden in Duitsland. De reis 

werd voortgezet per trein. Onderweg kwam 

het gesprek op de mogelijkheid om te ont-

vluchten. Noordermeer was in het bezit van 

een scherp zakmes en besloten werd een ope-

ning in de houten wagondeur te snijden zodat 

de sluiting aan de buitenkant geopend kon 

worden.  

“Gemakkelijk ging het niet: Mijn zakmes was 

klein en de deur was zo dik.”Maar de aanhou-

der won ook hier, de slechte kwaliteit van de 

wagon werkte mee en het lukte inderdaad een 

gat in de deur te krijgen. Op dit moment van 

blijdschap merkten de mannen dat de trein 

langzamer ging rijden en tenslotte stopte.  



  Ze bleken op station Zutphen te zijn. 

Vlug werd een zakdoek in het gat gestopt en 

vol spanning wachtte men af, of hun gat zou 

worden ontdekt. Opgelucht merkten ze even 

later, dat de trein weer vertrok. 

Toen de spanning wat was geweken zou Van 

den Oever proberen om aan de buitenkant de 

sluiting te openen. Tot zijn grote schrik bleek 

dat het gat te hoog zat en zijn arm dus te kort. 
Noordermeer bleek iets langere armen te heb-

ben en hij trok de ijzeren sluiting los, waarna 

de mannen de deur konden open schuiven. 

Hun zenuwen werden nogmaals op de proef 

gesteld, toen de trein weer langzamer ging rij-

den tijdens het passeren van een station. Toen 

de snelheid weer iets werd opgevoerd moest 

het gebeuren. Noordermeer ging op de tree-

plank staan en waagde als eerste de sprong. 

Van den Oever: “Het hart klopte me in de keel 

toen ik Jan van Doesburg op de treeplank zag 

staan. Op het moment dat hij sprong werd de 

snelheid wat meer opgevoerd en ik moest dus 

voortmaken, want de trein ging steeds sneller.  

voortmaken, want de trein ging steeds sneller.  

Met vrees en beving en de ogen dicht sprong ik 

ook. Ik durfde eerst niet te kijken of op te 

staan.”   

Terug lopend langs de spoorlijn vond hij z’n 

makkers terug. Van Den Oever had een  

pijnlijke knie overgehouden aan de sprong en 

elkaar ondersteunend ging het drietal op weg. 

Via een zandweg bereikten ze een boerderij, 

waar ze besloten aan te kloppen. Ze werden 

aanvankelijk argwanend maar al gauw gastvrij 

ontvangen. Ze kregen eten en een slaapplaats. 

Hun schuilplaats was niet   bepaald veilig, er 

woonden een aantal NSB-ers in de buurt en 

regelmatig werden er Duitsers gesignaleerd. 

Ze bleken in de buurt Van Ruurlo uit de trein 

te zijn ontsnapt. De boer verwees hen verder 

naar een adres in Borculo. Daar kregen ze de 

raad naar Markelo te gaan en bij de evacuatie-

dienst te vragen naar ‘die en die‘.                                                                     

Ze werden gastvrij ontvangen, maar kregen de 

dringende raad over hun avontuur te zwijgen. 

Op het toneel was nog een kleine ruimte vrij 

en daar werden ze ingedeeld. Later kregen ze 

boven een kamertje. 
 

Hun avontuur kreeg nog een verrassend      

vervolg. Enige dagen later zag Van Den Oever 

tot zijn stomme verbazing zijn koffertje, dat hij 

in alle spanning in de trein had achtergelaten, 

in het voorzaaltje van Café Smit staan. Hoe 

was dit mogelijk. De ontknoping volgde spoe-

dig. Die dag hadden zich wederom 3 mannen 

vervoegd bij de evacuatiedienst. Ze waren bij 

dezelfde razzia in Leiden opgepakt en hadden  

Café Smit 



  There they were told that they would be em-

ployed in Germany.  The trip continued by 

train. On the way over they talked about esca-

ping. Noordermeer was in possesion of a poc-

ket knife and because of that they decided to 

cut a hole in the wooden wagon door, so they 

could open the door from the outside. “It was 

not easy: My pocket knife was small and the 

door was very thick.” 

But the persistence also won here. The bad 

quality of the wagon worked in their favour 

and the managed to cut a hole in the door. At 

this moment of happiness, the men noticed that 

the train slowed down and even stopped in the 

end. They were at the station of Zutphen. 
Quickly they put a handkerchief  in the hole 

and anxiously waited if their hole would be 

discovered. Releaved they noticed a little whi-

le later that the train was moving again. 

When the tension was gone, Van den Oever 

would try to open the door from the outside.  

He soon realised that the hole was too high 

and his arm too short. Noordermeer had longer 

arms and he managed to undo the lock. And 

after that, the men could open the door. Their 

nerves were tested once more, because the 

train slowed down again and passed a station. 

When the speed increased, they had to try to 

escape. Noordermeer was the first to try to 

jump. Van den Oever: “My heart was poun-

ding in my throat when I saw Jan van Does-

burg trying to jump. At the moment he jumped, 

the train kept speeding up, so I had to hurry 

up. With fear and trembling and with my eyes 

closed I took the jump. At first, I did not dare 

to look or standing up.”   

Walking back a long the track, he found his 

buddies. Van Den Oever had a sore knee be-

cause of the jump and with the other two sup-

porting him the went on their way. They rea-

ched a farmhouse that was located on a sand 

road, where they decided to knock on the door. 
They were initially recieved suspicous, but 

soon hospitable. They got food and a place to 

sleep. Their hide out was definitively not safe, 

because there were a couple NSB-ers living in 

the neighborhood and the Germans were seen 

on a regularly basis. They seem to been jum-

ping off the train near Ruurlo. The farmer told 

them to go to an address in Borculo. There 

they got the advice to go to Markelo and to ask 

for “such and such” at the evacuantionservice.  

geprofiteerd van de open wagondeur. Via om-

zwervingen waren ze ook in Markelo terecht 

gekomen. Een van hen had het achtergebleven 

koffertje bij zijn sprong uit de trein meegeno-

men in de hoop de eigenaar nog eens op te 

sporen. Toen de zes mannen elkaar ontmoetten 

volgde de herkenning en werden dankbaar 

handen geschud. 

Deze 3 mannen vervolgden hun reis naar 

Schalkhaar waar ze een veilige schuilplaats 

hoopten te vinden bij een kennis van één van 

hen. Noordermeer, Van den Oever en Van 

Doesburg zijn tot de bevrijding in  

Markelo gebleven. Pas toen vertelden ze de 

evacués hun verhaal en toonde Noordermeer 

zijn ‘bevrijdende’ mesje. 
  

 

Saved by a pocket knife. 

In Markelo during the war years, there was an 

evacuationservice. They recieved refugees that 

had to leave in a hurry from other parts of the 

country because of the war. They provided 

food and shelter. Not only refugees, but also 

people that passed by, that asked for a meal or 

a roof, were welcome. These activities took 

mostly place in café Smit. In the mids of – so-

me more than 100 – refrugees were also peop-

le in hiding, who thought this company was 

safe to hide in. 

  

So one afternoon, 3 men came into the hall. 

“We are coming from Borculo and have to ask 

for such and such.” The person he meant was 

working at the evacuationservice en there was 

a talk, in which both parties quickly knew that 

both parties were “good people”. 
The men introduced themselfs as Van den Oe-

ver from Katwijk, Noordermeer from The Ha-

gue and Van Doesburg from Tiel. One of them 

took the word: “About ten days ago, we were 

arrested during a police raid in Leiden. We 

were, together with a large group of other pe-

ople, taken to Amsterdam, where we were de-

tained in a warehouse on the Levantkade. We 

stayed fora bout a week there, after that we 

were taking into the hull of a ship and got 

tranported across the IJsselmeer to Zwolle.” 
 



B.J. Tempelman als kok in militaire dienst  

Staand tweede van rechts 

  They were recieved hospitable, but got the 

advice not to talk about their adventure. The-

re was a small place free on stage and were 

assigned to that spot. Later the got a room 

upstairs. 

Their adventure got a surprising sequel. 

A couple days later, Van Den Oever saw to 

his astonishment his briefcase, that he left in 

the train because of all the excitement, in the 

front hall of Café Smit. How was this possi-

ble. The outcome would follow soon. That 

day, again 3 men joined the evacuationservi-

ce. They were caught at the same police raid 

in Leiden and had also benifited of the ope-

ned wagon door. Trough wanderings, they 

also arrived in Markelo. One of them took the 

briefcase in hope to find the owner of it so-

meday. When the six men finally met, they 

recognized each other and they shoke grate-

fully each others hand. 

After this, the three men followed their way 

to Schalkhaar were they hoped to find a safe 

hide out at an acquaintance of one of them. 

Noordermeer, Van den Oever en Van Does-

burg stayed in Markelo until the liberation. 

And only after that did they tell the evacuees 

there story and showed Noordermeer his 

“liberating” knife. 

  

  
 

IJssellinie 
 
In Overijssel en Gelderland kreeg Nederland 

op 10 mei vanaf 3.44 uur te maken met het 

binnentrekken van de 207e en 227e Infanterie-

Divisie van het Duitse leger. Van ons grens-

bataljons hadden de Duitsers weinig weerstand 

te duchten en zo konden ze snel oprukken rich-

ting IJssellinie. Achter deze linie had het     

Nederlandse Veldleger zich ingegraven. Bij dit 

veldleger waren heel wat Markelose mannen 

ingedeeld. De IJssellinie was ingericht als 

voorpostenlinie, waar de vijand zolang moest 

worden tegengehouden dat het grootste deel 

van de Nederlandse strijdkrachten zich terug 

kon trekken achter de Grebbelinie. Van de 

Duitse troepen was de 227e Infanterie-Divisie 

opgesplitst in drie aanvalsgroepen, waarvan de 

Schnelle Gruppe Nord, onder bevel stond van 

Sepp Dietrich, de beruchte commandant van 

de SS Leibstandarte  “Adolf Hitler”. Deze 

groep had tot taak de bruggen bij Zwolle en 

Deventer zo snel mogelijk te veroveren. Door 

de vele vernielingen onderweg was de groep 

pas om 12.05 uur in Deventer en  zien  dan dat 

de brug over de IJssel is opgeblazen.  

De  Markeloër Bernard Tempelman zit in de 

eenheid van het Nederlandse leger die deze 

klus klaarde om daarna te vertrekken richting  

de Grebbelinie.  

 

 

Van daaruit vertrekken ze naar Zegveld in de 

buurt van Woerden. 

De stad Zutphen en de bruggen daar waren het 

doelwit van Schnelle Gruppe Mitte, terwijl ten 

zuiden daarvan de Schnelle Gruppe Sud de 

IJssel moest proberen over te steken. .  Uit het dagboek van SS kolonel Otto Weidinger 



 

 

Deze twee groepen waren om 8 uur al bij de 

IJssel. Ook zij moesten echter constateren dat 

alle bruggen over IJssel waren vernield.  

 

Kazematten 

De toenemende expansiedrift van de Nazi’s 

eind dertiger jaren bracht de Nederlandse  

regering ertoe een verdedigingsgordel - de  

IJssellinie- aan te leggen. Tussen Arnhem en 

Kampen zijn in 1939 ca. 250 kazematten ge-

bouwd. Hiervan stonden er 36 in het       

Brummense gedeelte van de IJssel.  

Deze kazematten waren armzalig toegerust, 

men kon er niet in slapen.  Hoewel sommige 

toegerust  waren met drie schietgaten, was er 

slechts  één mitrailleur beschikbaar. De  

soldaten van het 35e Regiment Infanterie  die 

deze kazematten bemanden sliepen op de na-

bije boerderijen zoals Reuversweerd en Blom. 

Zo ook soldaat Gerrit Jan Assink – mitraileur-

schutter - uit Markelo (Elsen) die bij Blom in 

Cortenoever (gemeente Brummen) inge-

kwartierd werd. Omdat alle bruggen waren 

opgeblazen beslist de Duitse commandant 

Fridrich Zickwolff van de Schnelle Gruppe 

Mitte om ten zuiden van  

Zutphen met rubberbootjes de IJssel over te 

steken.  

 

Om 11.20 uur gebeurde deze oversteek  om 

gelijk in het spervuur van het Nederlandse 35e 

Regiment Infanterie terecht te komen.  

Aanvankelijk brachten  zij de Duitsers zware 

verliezen toe, doch verschillende kazematten 

werden door de Duitse artillerie uitgescha-

keld . Uiteindelijk begonnen enige Duitse  

troepen om 14.15 uur een bruggenhoofd te  

bouwen op de andere oever. 

De volgende dag kwam er een roemloos einde 

aan het legeronderdeel bij Brummen. Ze moes-

ten de wapens inleveren en gingen in krijgsge-

vangenschap. Ze werden per trein afgevoerd 

naar kampen ver in Duitsland. Gerrit Jan  

Assink komt terecht in het krijgsgevangen-

kamp Stalag III B bij Stettin in Polen. 

Tweede rij van boven - gehurkt– links Albert Wagenaar 

1936   J.W. Stoelhorst, Dikkeboer en G. Rohaan 



  

De oversteek zoals in de buurt bij Zutphen 

vindt ook plaats bij Doesburg. Hier was  

Hendrikus Olijdam uit Markelo (Elsen). Hij  

behoorde tot de 1e compagnie IIe bataljon, 35e 

regiment infanterie en bemande met een aantal 

anderen een stuk veldgeschut. Bij het eerste 

treffen met de Duitsers werd dit veldgeschut 

na een twintigtal schoten door een voltreffer  

van de vijand uitgeschakeld. Van de stuks-

bemanning sneuvelden er vier waaronder  

Olydam. 

 

Krijgsgevangene  

Hoewel we veel foto’s hebben van verscheide-

ne Markeloërs die in 1940 in dienst waren, 

hebben wij slechts van een klein aantal de   

zekerheid dat zij gelegerd waren bij het veldle-

ger achter de IJssellinie. Dit waren ondermeer 

Hendrik Jan Pasman (Lochemseweg), Jan  

Molenaar (kleinzoon van Van Dam eigenaar 

Buursink molen), Herman Tijink 

(Elsenerbroek), Arend Jan Tjoonk (Markelo),  

Jan Hendrik Dijkink (Dijkerhoek), Harm   

Wissink (Koondrik), Jan Zwiers (De Boa).  

Behalve Tjoonk en Dijkink die zich aan de 

krijgsgevangenschap wisten te ontrekken, wer-

den de overigen afgevoerd naar het krijgsge-

vangenkamp Stalag II A bij Neubrandenburg.  

Na zes weken gaf  Hitler het bevel dat ze weer 

naar huis mochten  en ze arriveerden haveloos 

en ondervoed weer terug naar hun woonplaats. 

Dat er in die dagen ook grote ongerustheid 

heerste bij een groot deel van de bevolking 

blijkt ook wel uit een gedicht van Johanna van 

Buren: 

 

Hee lèèft nog 

Va geet is effen op ’t poskantoor an,  

De jonge achter ’n Iessel, niks heurt ze der 

van. 

Va hef toch biej zette zon bittern verlangs, 

En moder, de lippen dee viddert eer mangs. 

Zee hoalt zich kredoat en warkt nerig verdan, 

Mar noew en dan kriegt ze ’t toch effen deran. 

Woerdoanig of ’t wèèn  zal, misschien is e 

dood 

Iej könt ’t nog neet weten, mangs kriegt ze 

weer mood. 

Woer of toch de tiedinge zoolange blif? 

Misschien hef e naens ginne kaans, det e 

schrif. 

Dan heurt ze, det ’n aander ne kaete al krig, 

Misschien, det op ’t postkantoor eets veur eer 

lig. 

Gelieke met va kump de bode an wal, 

Den gauw zienen poszak is löög schudden zal. 

Gelukkig, ne kaete, hee krig um en les: 

De jonge is gevang’ne, mar alles is bes. 

Hee sprink op de fietse en jach hädde noa ’t 

huus, 

“Gelukkig, hee lèèft!” En eets lichter wödt ’t 

kruus. 

 

Johanna van Buren 

G.J. Assink  staand rechts achter 

Vooraan zittend met gekruiste armen  Molenaar 



  IJssel-line 

 
On the 10th of May at 3.44 am, Infantry Divi-

sions 207 and 227 of the German Army inva-

ded the Netherlands through Overijssel and 

Gelderland. They did not have much resistan-

ce from the border battalions and they could 

easily advance to the IJssel-line. The Dutch 

field Army were dugged in behind this line. 

There were a lot of people from Markelo in 

this Army. The IJssel-line was designed as a 

front line post, were the enemy had to be 

stopped until the largest part of the Dutch 

Forces could retreat behind the Grebbe-line. 

From the German troops, Infantry Division 

227 was split up in 3 attackgroups, of which 

the Schnelle Gruppe Nord (fast group North) 

was under command of Sepp Dietrich, the 

infamous commander of the “SS Leibstandar-

te Adolf Hitler”. This group had the task to 

conquer all the bridges near Zwolle and De-

venter as fast as possible. Because of all the 

destructions they found on there way over, 

they arrived in Deventer at 12.05 pm., where 

they noticed the bridge across the IJssel has 

been destroyed. Bernard Tempelman from 

Markelo, is in this unit of the Dutch Army 

that destroyed this bridge and then retreated 

to the Grebbe-line. From there, they move to 

Zegveld, which is in the vicinity of Woerden. 

The city of Zutphen and the bridges were the 

target of the Schnelle Gruppe Mitte (fast 

group Middle), while in the south of that the 

Schnelle Gruppe Sud (fast  group South) had 

to cross the IJssel. These two groups were 

already at 8 am at the IJssel. But they also had 

to recognize the fact all bridges across the 

IJssel were destroyed.  

 

Casemates 

The increasing expansionism of the Nazi’s at 

the end of the 30s, brought the Dutch govern-

ment to the conclusion to make a defensie 

line, the IJssel-line. In 1939 about 250 Case-

mates were build between Arnhem and Kam-

pen. 36 of them were situated in the Brum-

men part of the IJssel. These Casemates were 

poor equipped and people could not sleep in 

it. Alhough some of them were equipped with 

3 shooting holes,  only 1 machine gun was 

available. The soldiers of the 35th Regiment  

Infantery, who manned these Casemates, 

slept in farmhouses in the vicinity, like Reu-

versweerd and Blom. So was private Gerrit 

Jan Assink – machinegunner – from Marke-

lo (Elsen), who stayed at Blom in Cortenoe-

ver (municipality     Brummen).  

Because every bridge was destroyed, the    

German Commander Fridrich Zickwolff of 

the Schnelle Gruppe Mitte decided to cross 

the IJssel south of Zutphen in rubber boats. 

They went across at 11.20 am and got into 

the crossfire of the 35th Dutch Infantry Re-

giment. At first, they made a high casualty 

count on the German side, but several Case-

mates were   taking out by German artillary. 

At the end, the Germans started to build a 

bridgehead at 2.15 pm on the other side of 

the river.  

The next day was an inglorious end of this  

military component in Brummen. They had 

to turn in their weapons and went into capti-

vity. They were transported by train to 

camps far into Germany. Gerrit Jan Assink 

ended up into POW Camp Stalag III B at 

Stettin in Poland. 

The rivercross like the one at Zutphen, also 

happened at Doesburg. Hendrikus Olijdam 

from Markelo (Elsen) was here. He was part 

of the first Company, second Batallion of the 

35th Infantry and was manning with some 

other men a field gun. At the first encounter 

with the Germans, this field gun was taken 

out after 20 shots by a direct hit from the 

enemy. Four crewmembers died including 

Olijdam. 

 

Prisoner of War  

Eventhough we have a lot of pictures from 

serveral people from Markelo who served in 

1940, we only know about a small amount 

of people the certainty they were stationed at 

the field army behind the IJssel-line. Inclu-

ding them were Hendrik Jan Pasman 

(Lochemseweg), Jan Molenaar (grandson of 

Van Dam, owner of the Buursink windmill), 

Herman Tijink (Elsenerbroek), Arend Jan 

Tjoonk (Markelo), Jan Hendrik Dijkink 

(Dijkerhoek), Harm Wissink (Koondrik) and 

Jan Zwiers (De Boa). Except for Tjoonk and 

Dijkink, who managed to evade to become a 

prisoner of war, everyone was transported to 

the POW Camp Stalag II A  



 Neubrandenburg. After 6 weeks Hitler gave 

the order that they were allowed to return ho-

me and they  arrived ragged and underfed in 

their near village. 

That there was a big disturbence in those 

days among a large part of the population, is 

noticable in a poem from Johanna van Buren 

(a famous regional poetess).  

 

 

 

This is a literal translation of this poem: 

 

 

 

He is still alive 

 

Father is going to the postoffice, 

They don’t hear anything about there son on 

the otherside of the IJssel. 

Father is very curious, 

And mother has sometimes trembling lips. 

They adhere firmly and work steadily 

through, 

But sometimes they can’t anymore. 

How it is going with him, maybe he is dead. 

You can’t know it, and sometimes they get 

courage again, 

Why is there still no message? 

Maybe he does not have a change to write. 

Then they hear that other people got a post-

card, 

Maybe there is one for them at the postoffice. 

Father arrives at the same time as the post-

man,, 

Who’s quickly emptying his postbag. 

Luckely, there is a card for him and he reads: 

His son is captured, but everthing is fine. 

He jumps on his bicycle and ride homewards 

quickly, 

“Luckely, he is still alive!” and the burden is 

somewhat lighter. 

 

Johanna van Buren 

May 1940 

 

Luchtbeschermingsdienst 
Naast de mobilisatie kreeg Markelo ook te  

maken met zaken als luchtbescherming en  

verduistering. 

Om hiermee enigszins vertrouwd te raken 

werd er geoefend. 

Zo ook op 12 september 1939. 

“Dinsdagmiddag werd alhier vanwege den 

luchtbeschermingsdienst een oefening gehou-

den in het dorp. Verondersteld werd, dat er 

een bom was gevallen nabij de kerk. Onmid-

dellijk werd door middel van een sirene van de 

Coöp. Zuivelfabriek alarm gemaakt, waarop 

de verschillende als zoodanig aangestelde 

hulpdiensten spoedig kwamen opdagen. 

Aanwezig waren o.m. E.H.B.O., transport-

dienst, opruimingsdienst, hulpdienst etc. 

We zagen drie dokters en vier verpleegsters en 

hulpverpleegsters met de noodige verband-

trommels, de brancard-colonne, die zich in 

allerijl spoedden naar de onheilsplek. Inmid-

dels was de politie in de weer om voor afzet-

ting van het ‘bomterrein’ te zorgen, opdat  

alles een ordelijk verloop kon hebben. 

De ‘getroffenen’ werden per brancard in de 

naastbijzijnde woningen binnen gedragen,  

terwijl boodschappers af en aan reden om het 

hoofd van de dienst den heer Chr. Aarsen op 

de hoogte te houden van de gang van zaken. 

Burgemeester Korthals Altes was ter plaatse 

aanwezig en dankte na afloop alle medewer-

kenden. 

Terzelfder tijd moesten op het alarmsignaal 

ook de plm. 300 dorpsschoolkinderen in de 

daarvoor gemaakte schuilloopgraven bij de 

school ‘vluchten’. De jeugd werkte zonder veel 

ernst en nog minder angst enthousiast mee, 

zodat deze eerste oefeningen goed geslaagd 

mag heeten. 

De klokken werden geluid, ten teken dat het 

‘gevaar’ geweken was”.  De verduisteringsre-

gels werden door de politie in samenwerking 

met de luchtbeschermingsdienst regelmatig  

gecontroleerd. Er werden eenige bekeuringen 

gemaakt wegens het niet voldoende of geheel 

niet verduisteren van gebouwen, stalramen 

enz. Ook werden eenige jongelui bekeurd, die 

het verduisteringskapje van den fietslantaarn 

in den zak droegen en met vol licht fietsten 

buiten de kom van het dorp. We vernamen, dat 

geen waarschuwingen meer worden gegeven, 

doch direct een bekeuring.  



  services soon showed up. Present were  the 

E.H.B.O. (first aid), transport service,  

clean up service,  emergency services, etc. 

We saw three doctors, 4 nurses and an assis-

tant nurse with all the necessary bandages 

and the stretcher-colonne and all were     run-

ning towards the disaster area. In the   mean-

time, the police was busy to close down the 

“bomb area”, so everything could happen 

orderly. 

The ‘victims’ were carried by stretcher to 

neighboring houses, while messengers came 

and went to inform the head of the service, 

Mr. Chr. Aarsen. 

Mayor Korthals Altes was present at the sce-

ne and thanked all participants. 

After the siren sound at the same 

time around 300 villageschool  

children had to ‘flee’ into the speci-

al made trenches. The youngster did 

cooperate without much seriousness 

and even less fear, so the first    

practice may be called a succes. 

The bells were rung to indicate that 

the ‘danger’ was over”.   

The eclipse rules were checked re-

gularly by the police in cooperation 

of the Air Protection Service. 

“Some fine were written because 

some  buildings or stabels were not 

darkened enough. Some youngsters 

got a fine too because they had not 

mounted their darkening cap on 

their bicycle light while riding outsi-

de the village. We were informed 

that no more warnings were given, 

but directly were fined. So everyo-

ne was warned”. 

 

White kerbstones 

“As a security measurement 

against the general darkening all the kerbsto-

nes, corners, etc. were painted white. Even 

the bicycle lanes next to the motorways are 

going to be marked with a white line, as all 

curvature standing trees”. 

Also the Eastern Bonfire became a victim of 

the rules. It was strictly prohibited, “on the 

penalty of an official report, it is not allowed 

to light an Eastern Bonfirein the evening. This 

is eventual only allowed in the morning”. 

Een ieder zij dus gewaarschuwd. 

Witte trottoirbanden 

“Als veiligheids-maatregel tegen de algeheele 

verduistering, heeft men in ons dorp en naaste 

omgeving alle hoeken, trottoirbanden enz. van 

wit geverfde banden voorzien. Zelfs de rijwiel-

paden langs de Rijkswegen worden met een 

witte band gemerkt, evenals de op  

krommingen staande bomen”.  

Ook de Boake werd de dupe van de regels. 

Het werd ten strengste verboden, “op straffe 

van een procesverbaal, bij avond een Paasch-

vuur te ontsteken. Dit is eventueel alleen ’s 

morgens toegestaan”. 

 

Air Protection Service 
Besides the mobilisation Markelo got to deal 

with matters as air protection and darkening 

their homes. To get acquinted with this people 

had to practice. 

Like on the 12th of September 1939. 

“Because of the Air Protection Service a prac-

tice was kept on Tuesday afternoon. They pre-

Helm, gasmasker, verbandtrommel en armplaatjes van de Luchtbeschermings-

dienst; rol verduisteringspapier, zwarte gloeilampen met een kleine lichtdoorla-

tende opening en een zaklamp met verduisteringskapje  

Helmet, gasmask, first aid kit and arm plates of the Air Protection Service; a roll 

of darkening paper, black light bulbs with little translucent openings en a flash-

light with a darkening cap.  



 

 

Radar en zoeklichten 
  

Als jongens van tien en elf jaar stonden we, 

samen met mijn vader en opa, ‘s avonds  ge-

boeid te kijken naar het lichtspel van de Duitse 

zoeklichten.  Wij wisten wel dat er oorlog was. 

Daar werd dagelijks over gesproken en je zag 

het ook aan de marcherende Duitse soldaten in 

het dorp. Het drong echter niet goed tot je door 

dat er ook dagelijks vele mensen het leven  

lieten in hun strijd tegen de gehate bezetter. Zo 

ook de vliegtuigbemanning, die gevangen in 

het zoeklicht, wanhopig probeerde om uit dit 

licht te komen en de kogels van het Duitse 

luchtafweergeschut te ontwijken. Toen in mei 

1943 een vliegtuig neerstortte aan de Witte-

rietsweg, nabij de boerderij van de familie  

Stegeman, waren wij jongens er als de kippen 

bij om te kijken hoe een vliegtuig er uit zag. 

Helaas, alles was al afgezet door de Duitsers. 

Vijf bemanningsleden kwamen om het leven, 

slechts de bommenrichter Sergeant Albert 

Dews en Sergeant Walter B. Jowett wisten de 

catastrofe te overleven. (Zie Marclo’s Chrony-

ke oktober 2008) 

 

Lunapark 

Toen in de nacht van 25 op 26 augustus 1940 

de eerste bommen op Berlijn vielen, beseften 

de Duitsers dat hun luchtafweersysteem niet 

effectief was en ontwierpen een beter systeem. 

Dit heeft tot gevolg dat ons land bezaaid wordt 

met radarinstallaties.  

Ook deze streek ontkwam er niet aan en in 

1942 begonnen de Duitsers met de bouw van 

een radarinstallatie in de buurt van kasteel 

Weldam, nabij de boerderij van Jacobi. Op de 

Duitse stafkaarten kreeg deze installatie de 

naam “Krote”. In Goor en wijde omstreken 

werd het gedoopt tot “lunapark” vanwege de 

ronddraaiende apparaten, die wel wat op een 

kermisattractie leken. Het geheel werd bemand 

door ca. 150 soldaten van de Luftnachrichten-

regimenten, waarvan er later twee trouwden 

met een vrouw uit Goor. De bemanning en 

verbindingsapparatuur waren ondergebracht in 

gebouwen van het Weldam. Ook werd een 

bunker gebouwd, die tevens dienst deed als 

schuilkelder. 

     Zoeklicht met bemanning 



 

 

Zoeklichten 

Naast de radarinstallatie werden in de omge-

ving ook zoeklichten en luchtafweergeschut 

opgesteld. Zo stond er ook in nabijheid van de 

Roosdomsbrug een dergelijk apparaat opge-

steld, evenals in Diepenheim. Eind 1942,    

begin 1943 waren de installaties operationeel. 

Voor de Duitsers was dit een must want de 

bombardementen op Duitsland namen in     

hevigheid toe. Van een geheel andere orde  

waren de planmatig uitgevoerde bombarde-

menten die vanaf 1942 werden uitgevoerd   

onder de Britse commandant Arthur “Bomber” 

Harris. Zo werd op 20 april 1943, de 54e ver-

jaardag van Hitler, Berlijn gebombardeerd. Al 

deze bombardementsvluchten hebben zijn tol 

geëist, mede door toedoen van radar en zoek-

lichten. Vele jonge levens zijn teloor gegaan 

en vonden een laatste rustplaats op de verschil-

lende begraafplaatsen in Nederland, waaronder 

Markelo.                                         

 

 

Wuerzburg_radar 

“Bomber”Harris 

Arthur Harris steeg snel in de rangen van de RAF. 

In 1941 werd hij benoemd tot 'Air Marshal' en 

kreeg in februari 1942 het commando over 

'Bomber Command'. In 1942 nam het Britse kabi-

net het besluit om 'strategische bombardementen' 

op Duitsland uit te voeren. Doelen waren:- de ver-

nietiging van de huisvesting van de Duitse arbei-

ders, -de Duitse industrie om deze voor de oor-

logsvoering uit te schakelen en -het breken van het 

moreel van de Duitse bevolking. De grootste stra-

tegische bombardementen op Duitsland waren: 

Keulen 30-31 mei 1942, Hamburg 24 juli - 3 au-

gustus 1943 en Dresden 13-14 februari 1945. 

Gevangen in het zoeklicht  

Bunker in het Weldam 

Bommenwerper geraakt door  

luchtdoelgeschut of Duitse jager 

Bron: J.Poortman, Goor op internet 



  Radar and searchlights 
  

Together with my father and grandfather as 

boys of ten and eleven years we fascinated 

were watching the lights show  of the German 

searchlights at the evening. We knew a war 

was going on. .Daily was talked  about it and 

you saw it on the marching German soldiers in 

the village. However it did not penetrate to 

you that every day many people lost their lives 

in their struggle against the hated occupiers. 

Similarly the flight crew, caught in the spot-

light, desperately trying to get out of this light 

to evade the bullets of the German flak. When 

in May 1943 a plane crashed at the Witteriets-

weg, near the farm of the family Stegeman, we 

as boys rushed to see how an airplane looked 

like. Unfortunately, everything had been de-

posed by the Germans already. Five crew 

members were killed, but the bomb aimer Ser-

geant Albert Dews and Sergeant Walter B. 

Jowett survived the catastrophe. (See Marclo's 

Chronyke October 2008)  

 

Luna Park 

When in the night of 25 to 26 August 1940 the 

first bombs fell on Berlin, the Germans real-

ized their air defense system was not effective 

and designed a better system. This means that 

our country is dotted with radar installations. 

Also this region could not escape and in 1942 

the Germans started the construction of a radar 

installation near Weldam castle, in the 

neighbohood of the farm of Jacobi. On the 

German army maps  this installation was 

called "Kröte". In Goor and wide surrounding 

area it was baptized "Luna Park" because of 

the rotating devices, which looked a little bit 

as a fairground attraction.. 

The whole was staffed by about 150 soldiers 

of the Airmessagregiments. Two of them later 

married a woman from Goor. The crew and 

communications equipment was housed in 

buildings of Weldam castle.  

Also a bunker was built, which served as a 

shelter too.  

 

Searchlights 

In addition to the radar installation also search-

lights and anti-aircraft guns were build in that 

area. Also in the vicinity of the Roosdomsbrug 

such a device was installed, as well as in 

Diepenheim. In late 1942 and early 1943 the 

facilities were operational. This was a must 

for the Germans, because the bombing of 

Germany was increased. Of an entirely differ-

ent kind were the systematically bombings, 

which started in  1942 and were conducted by 

the British commander Arthur "Bomber" Har-

ris. Thus Berlin was bombed on April 20, 

1943 at the 54th anniversary of Hitler. All 

these bombing raids have taken their toll, 

partly caused by radar and searchlights. Many 

young lives are destroyed and found a final 

resting place at the various cemeteries in the 

Netherlands, including Markelo.  

Source: J.Poortman, Goor on internet 

 

 

 

 

Description to the pictures 

1. Searchlight with crew 

2. Caught in the spotlight 

3. Radar equipment 

4. Bunker at Weldam 

5. Bomber hit by antiaircraft guns or German       

fighter 

 
 

“Bomber”Harris 

Arthur Harris rose rapidly in the ranks of 

the RAF. In 1941 he was appointed as " Air     

Marshal"  and in in February 1942 he be-

came the command of "Bomber Command". 

In 1942 the British government took the de-

cision to perform " strategic bombing" on 

Germany.  Targets were: - the destruction of 

the housing of the German workers, the 

elimination of the    German industry for 

warfare and breaking the morale of the Ger-

man population. 

The biggest strategic bombings of Germany 

were Cologne 30 to 31 May, 1942, Hamburg 

July 24 to August 3, 1943 and Dresden 13 to 

14 February, 1945. 



  
Grebbelinie 
en Betuwestelling 
  
De slag om de Grebbeberg ligt al weer ruim 

zeventig jaar achter ons. Voor hen die de ban-

ge meidagen van 1940 niet bewust hebben 

meegemaakt, wordt deze periode steeds meer 

een stuk wereldgeschiedenis. De herinnering 

aan de gevechten rond de Grebbeberg en de 

vele doden, die daar een laatste rustplaats heb-

ben gevonden, zal geleidelijk aan steeds verder 

vervagen. Veel aandacht hebben ze nooit ge-

kregen, de mannen die met gebrek aan wapens 

en soms met gebrek aan goede leiding de veel 

sterkere vijand moesten tegenhouden. Toch 

mogen wij het niet vergeten. 

Wij weten dat zes Markeloërs in de Grebbe-

linie waren gedetacheerd, echter niet precies 

waar ze gelegerd waren en bij welk onderdeel 

ze waren ingedeeld. Van een onderdeel, 

1e batterij III afdeling 8e Regiment Artillerie, 

afgekort I-III-8 R.A. waarin ondermeer  Jan 

Lubbers dienst deed, 

is iets meer bekend 

doordat de reserve-

kapitein H.Ballot  van 

deze batterij een dag-

boek bijhield.  

De verschillende   

gegevens konden we 

achterhalen met    

medewerking van 

Stichting De Grebbe. 

Veel is er gezegd en 

geschreven over de 

meidagen op en rond 

de Grebbeberg. De 

commandant van het 

veldleger Luitenant-

generaal  der infante-

rie J.J.G. Baron van 

Voorst tot Voorst ver-

woorde deze mei-

dagen als volgt:            
 

”De Grebbeberg in 

bijzonder zal tot in lengte van dagen voor ver-

scheidene onderdelen die daar streden, een 

monument vormen van de onversaagdheid en 

moed van hen die plicht en eer stelden boven 

hun leven”.  

 

Regiment Artillerie 
Op 29 augustus 1939 begint de algehele mobi-

lisatie. De staf die al enkele dagen eerder is 

opgeroepen heeft de handen vol om de komst 

van “de ouwe hap”in goede banen te leiden. 

Alle soorten dialecten passeren het bureau, 

terwijl het met de uniformen van de meesten 

treurig is gesteld. Ook de militaire vormen zijn 

bij velen  in het “vergeetboek”geraakt. Graden 

en rangen zijn voor sommigen nog maar vage 

begrippen. Velen hebben moeite om te onthou-

den dat ze bij I-III-8 R.A. zijn ingedeeld. Na-

dat ze naar hun kwartieren zijn gebracht wor-

den ze aan het werk gezet. Voor de staf de taak 

om orde in de chaos te scheppen. Met de ge-

bruikelijke Hollandse nuchterheid lukt dit vrij 

aardig en op 1 september (de dag waarop de 

Duitsers Polen binnenvallen)  staat de groep 

marsvaardig en wordt zij  ingevoegd in de co-

lonne, die de IVe divisie vormt. De mars gaat 

naar Rhenen waar de kwartiermakers klaar 

staan om elk onderdeel zijn legeringsgebied 

aan te wijzen. De 1e batterij wordt gelegerd 

aan de Cuneraweg en Jan Lubbers wordt inge-

kwartierd bij de familie Van de Schreur aan de 

Cuneraweg 268. 

J.H. Lubbers 

  Geheel links G.J.Leuverink, geheel rechts G.H.Wolthuis.  

J.H. Lubbers 



  Door de hogere legerleiding wordt de I-III  het 

stellinggebied aangewezen dat is gelegen in 

het bosperceel “de Lijstereng”. Dan begint 

voor de groep het bouwen van de stelling, on-

derkomen en oefeningen. Ook moet er geoe-

fend worden in verduistering en luchtalarm, 

terwijl de eerste verloven worden toegekend. 

Dit gaat zo door totdat op 9 april 1940 alle ver-

loven worden ingetrokken, de spanning stijgt 

want de Duitsers zijn Denemarken binnenge-

vallen en beginnen een campagne tegen Noor-

wegen. Nadien stijgt de spanning zodanig dat 

die op 7 mei ernstige vormen aanneemt. In de 

nacht van negen op tien mei trekken eindeloze 

colonnes infanterie naar hun stellingen. 

Dan komt het bericht binnen dat de Duitsers de 

grens hebben overschreden en dat Nederland 

in oorlog is. Bij de batterij is ondertussen hard 

gewerkt en de batterij is gereed om te vuren. 

De 10e  mei blijft het nog behoorlijk rustig 

maar op 11 mei komt het bevel om de toren 

van de oude Kerk in Wageningen te beschieten 

waar zich Duitse waarnemers hebben genes-

teld. Naarmate de dag vordert, rukt ook het 

Duitse leger op en komen de stellingen wat 

Maandag de 13e mei wordt de strijd om de 

Grebbeberg heviger.  Met het aanbreken van 

de dag wordt door de infanterie een tegenaan-

val uitgevoerd met ondersteuning van de artil-

lerie. Deze tegenaanval loopt dood. De Duit-

sers hebben ook meer versterking aangevoerd. 

Begeleid door een verkenningsvliegtuig 

wordt langzaam maar zeker de gehele Grebbe-

linie onder vuur genomen. Later op de middag 

komt het bevel: “vuurmonden onklaar maken”. 

Verbazing en ongeloof op de gezichten van de 

manschappen, 

die bleek zijn 

van de slaap, 

ongeschoren en 

ongewassen, 

doch nog kalm 

en vastbera-

den. Ze besef-

fen dat dit  het 

begin van het 

einde is. ’s 

Avonds begint 

de afmars uit de 

stelling richting 

Elst. Inmiddels 

is het 14 mei 

geworden. Na 

veel oponthoud 

belanden ze  

uiteindelijk in 

Benschop. Na vele wederwaardigheden komt 

uiteindelijk het bericht: “Nederland heeft geca-

pituleerd”. De berichten die de manschappen 

daarna horen zijn niet zo best, Rotterdam ge-

bombardeerd, in Zeeland wordt nog doorge-

vochten, enz. Later op de dag komen de eerste 

burgers opdagen, op zoek naar vaders, zoons, 

verloofden etc. 

Nadat ze terug gecommandeerd zijn naar hun 

oude stelling, gaat op 28e mei de eerste helft 

van de batterij naar huis.  

 

Zoals het deze eenheid is vergaan, verging het 

allen die in de Grebbelinie gelegerd waren, 

ook onze Markeloërs. 
 

De I-III 8 R.A. geboren 24 augustus 1939, 

sterft op 15 juni 1940. 

 

 

 

Knielend links Broekkamp 

Jan Ooms 



  
Clinge Doorenbosch 
 Op 22 november 1939  werd tijdens een 

feestavond voor de soldaten een optreden ver-

zorgd door het echtpaar Doorenbosch. Die 

avond ontvingen zij bericht dat hun zoon, die 

een opleiding voor jachtvlieger volgde, met 

zijn vliegtuig verongelukte. Na de strijd op de 

Grebbeberg schreef Clinge Doorenbosch on-

derstaand gedicht. 
  

De Grebbeberg 
  
De Grond van de Grebbe vertelt niet alleen Cunera’s 

gewijde historie; 
De Grebbegrond zingt, door de eeuwigheid heen van 

Vaderlandsliefde en glorie. 
De Grond van de Grebbe vertelt van de moed van hen, 

die hun leven daar gaven; 
De Grebbeberg is er gekleurd door het bloed van hen, 

die daar rusten in graven. 
De Grond van de Grebbe vertelt van een tijd van Va-

derlandsliefde, vertrouwen. 
De Grebbegrond spreekt  van wanhopiger strijd, Zij 

luisterden…de handen gevouwen. 
De Grond van de Grebbe vertelt van geween, van 

droefheid, verdriet en van tranen; 
De Grebbegrond troost: het is God, God alleen Die’t 

mensenlot leidt in zijn banen. 
De Grond van de Grebbe is gastvrij en zacht voor hen, 

dier daar stil samen wonen; 
De Grebbegrond heeft rust en vrede gebracht voor 

Nederlandse dappere Zonen. 
  
  

Oorlogsherinneringskruis 
 

In 1947 ontving een aantal militairen, die mei 

1940 gelegerd waren in gebieden waar zwaar 

gevochten is, een 

“Oorlogsherinneringskruis”.  Dit kruis werd 

op 16 maart 1944 ingesteld en was een alge-

mene onderscheiding voor allen die in de  

oorlog tegen Duitsland, Japan en hun bondge-

noten hadden gevochten.  

Deze militairen dienden in alle 

opzichten een goede plichtsbe-

trachting en een goed gedrag 

te hebben getoond. 

Aan het kruis waren een aantal 

gespen verbonden. Eén gesp 

gold voor algemene            

krijgsverrichtingen, meerdere 

gespen voor bijzondere krijgs-

verrichtingen. 

Jan Lubbers uit Markelo, zoals bovenstaand 

omschreven, heeft een dergelijk kruis ontvan-

gen. Wellicht hebben meerdere Markeloërs 

een dergelijk kruis ontvangen wat echter niet 

bij ons bekend is. 

In augustus 1940 ontving Jan Lubbers een 

speld van de kapitein die het bevel voerde 

over de batterij waar Jan bij ingedeeld was. 

Hieronder laten wij enkele regels volgen uit 

de begeleidende brief: 

 

…Veel hebben wij te zamen tot den 15en Juni 

1940 toen onze batterij weder ophield te be-

staan doorgemaakt, lief en leed enz. 

…Al dien tijd onder steeds wisselende aspec-

ten hebt Gij opgewekt naar beste kunnen en 

vermogen Uw land gediend. Veel is in dit 

jaar veranderd, maar één blijft en dat is, dat 

ik trotsch was en de commandant te hebben 

mogen zijn van deze goede Batterij, die met 

eere en in letterlijk zin den vuurproef heeft  

doorstaan. 

Ik moge U daarom als herinnering dit souve-

nir aanbieden. Ik hoop dat U dit embleem van 

ons wapen zult dragen als teeken van de on-

verbrekelijke band die tusschen ons allen van 

de 1e Batterij voor eeuwig is gelegd. Mannen 

van I-III-8 

R.A. het ga U 

en de Uwen  

allen wel. 

De Kapitein 

H.Ballot. 

 

Machting tot 

het dragen 

van het herin-

neringskruis. 



  
The Grebbe Line 
and the Betuwe siege 
 

The Grebbe Line was a forward defense line 

of the Dutch Water Line, based on inundation. 

The Grebbe Line ran from the Grebbeberg 

(Grebbe Hill) in Rhenen northwards until the 

IJsselmeer. 

 

The battle at the Grebbeberg took place      

seventy years ago and wrote world history, 

especially for those who didn’t experience 

those dreadful May days in 1940: the many 

fights at the Grebbeberg, the casualties, the 

deaths who found their own graveyard at this 

hill. Memories that have faded away: men that 

bravely fought poorly equipped, badly trained 

and hardly prepared for the things to come, 

lacking clear guidance from the army corps, 

and facing a stronger enemy. Men, that didn’t 

get much attention over time. Lest not forget. 

We know from six Markelo soldiers that they 

were based at the Grebbe line, however not 

exactly where and in which unit, except for 

one – the first battery III department, 

eight Regiment Artillery. Short name being:    

I-III-8 R.A.  Jan Lubbers was one of those sol-

diers. His reserve captain H. Ballot maintained 

a diary and details of his writings were inter-

preted with support of Foundation the Grebbe.  

 

A lot has been said and written down on those 

May days at the Grebbeberg. The commander 

Field Army J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst 

(the elder brother of the Army Chief-of-Staff / 

More than half the entire army forces were 

organised under his command) expressed 

these day as follows:”the  Grebbeberg is a 

monument of courage and hardiness and will 

last for all units and men that battled in this 

area and gave their lives as a consequence of 

their call for duty and honor.  

  

Regiment Artillery 
 On the 29th of August 1939 the mobilization 

starts. The army top and staff units were called 

in days before and had to set up serious       

defense with retired armed forces. All sorts of 

dialect passed the bureau, not to talk about the 

conditions of the uniforms. Also military    

customs, language and ranks had been largely  

forgotten. Many soldiers had difficulty remem-

bering belonging to division I-III-8 R.A.  

After being brought to their barracks, the sol-

diers were put to work. The staff units were 

tasked with structuring this chaotic situation. 

Results were booked and on the 1st of Septem-

ber when the Germans invaded Poland, the 

division was ready taking part into the IVe di-

vision and mobilization to Rhenen.   

The commanders were tasked with the posi-

tioning of each unit. The first battalions are 

posted at the Cunera road and Jan Lubbers is 

positioned with the Van de Schreur family at 

the Cunara road 268. 

  

The army top determines the forestland De 

Lijstereng as the I-III landing area and starts 

with building up the encampment and camou-

flage, sheds, and military exercise with dark-

ening and alarms. First permissions for leave 

are allowed but only until 9th of April 1940. 

The Germans invaded Denmark and started a 

campaign against Norway. The situation be-

came gloomier and forms a real threat.  During 

the night of the 9th of May German infantry is 

on its way to their predetermined landing ar-

eas. Then the message arrives that the Ger-

mans invaded the Netherlands and the Nether-

lands is officially at war with Germany.  

 

The artillery prepares for the attack. The 10th 

of May is still quiet, but on the 11th of May 

the order is given to shoot the tower of the old 

church at Wageningen where German observ-

ers hided.    

Through the day the German army rendered 

more and more and outposts faced strong at-

tacks.  

The next day 12th of May heavy attacks take 

place at the Grebbe Hill. Heavy smoke clouds 

are seen.  That day the unit receives a message 

to be cautious on air landing troopers in Dutch 

uniform that Dutch prisoners of war use as 

cover.  

 

Monday 13th of May the battle at the Grebbe 

Hill became more extensive. A counterattack 

is undertaken by the artillery battalions. This 

attack failed. The Germans added more troops, 

were supported by a reconnaissance aircraft 

and the attacks became more severe. Late    

http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Water_Line
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhenen
http://en.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer


  afternoon the instruction follows: ‘disarm      

cannons’. Disbelief and astonishment was 

clearly shown on the faces of the troops, not 

washed or shaved, lacking sleep, yet calm and 

determined. They realized this would be the 

beginning of the end. In the evening the retreat 

to Elst starts. The 14th of May has started. Af-

ter many stops they arrive at Benschop and the 

message is given that The Netherlands has sur-

rendered. The information is not that clear, 

Rotterdam was bombarded, and the Zeeland 

province was still under attack. Later that day 

the first civilians appeared looking for their 

fathers, sons and fiancées. After being in-

structed to return to their old positions the first 

half of the battalion returns on the 28th of May. 

The I-III 8 R.A. born on the 24th of August, 

died on the 15th of June 1940.  

What happened to this unit, also happened to 

our Markelo soldiers.  

 

 

War reminder cross  
In 1947 a number of soldiers that in May 1940 

were stationed in areas that were severely un-

der attack by the Germans received a war re-

minder cross. This cross dated from 16 March 

1944 and became a generic medal of honor to 

all that served the war against Germany, Japan 

and their allies.  

A number of buckles were attached to the 

cross. One buckle for a generic military opera-

tion, more buckles for special operations.   Jan 

Lubbers from Markelo received such a cross.  

Maybe more Markelo veterans did, but not 

known to us. In August 1940 Jan Lubbers re-

ceived a pin from the captain in charge of the 

battalion were Jan served. Below you see some 

text from the accompanying letter: 

…Many of us went through sweet and suffer-

ing till the 15th of June when we had to retreat 

and or battalion ceased to exist …You served 

your country to the best of your ability... A lot 

has changed this year, but one thing remains 

unchanged: being a proud commander of this 

battalion who had to face a baptism of fire.  

I’m allowed to offer you this remembrance 

cross. I hope you will proudly wear this cross 

of remembrance of our bond and friendship of 

the 1st battalion. Soldiers of the I-III-8 R.A. 

best wishes and many thanks to you all. Cap-

tain H.Ballot. 

 Clinge Doorenbosch 

  

On the 22nd of November 1939  during the 

couple Doorenbosch  hosted a celebration par-

ty for soldiers. That evening they received the 

message that there son, trained pilot, crashed 

with his plane and died. After the battle at the 

Grebbe Hill Clinge Doorenbosch wrote the 

poem (literal translation): 

: 

  

The Grebbe Hill (literal translation) 

  
The earth of the Grebbe doesn’t tell solely Cu-

nera’s sacred history; 

The earth of the Grebbe sings, through eternity 

of patriotism and glory. 

The earth of the Grebbe tells us about the 

courage of those who gave their lives; 

The Grebbe hill did color red from the blood 

of many of them who now rest in peace in 

their graveyards. 

The earth of the Grebbe speaks of a desperate 

battle; they did listen…. with their hands 

folded 

The earth of the Grebbe sheds the weeping, 

tears and sadness  

The earth of the Grebbe comforts: it is God, 

God alone who shows the way of human des-

tiny 

The earth of the Grebbe is hospitable and soft 

for them that live there quietly together. 

The earth of the Grebbe brought rest and peace 

to our brave Dutch sons.  



 

 

  

 

Dit is een regel uit een van de vele liedjes die 

in de oorlog werden gezongen. 

 

...Zij stonden toen paraat 

En vochten samen hand in hand 

Al voor het vaderland. 

 

Deze mannen die toen paraat stonden zijn ei-

genlijk een vergeten groep. Na de capitulatie, 

kregen zij te maken met onderdrukking en ter-

reur. Verschillende van hen kwamen in het 

verzet terecht. Een deel  werd opnieuw krijgs-

gevangene, terwijl anderen als dwangarbeider 

naar Duitsland werden afgevoerd. Van een 

aantal van de Markelose mannen hebben wij, 

met medewerking van de betreffende familie, 

foto’s in ons bezit gekregen. Als een soort eer-

betoon aan hen plaatsen wij deze foto’s in dit 

nummer.  
 

 

Zij stonden toen paraat... 

Johan Dollekamp 

 

J.H. Klumpers Warmelo 

V.l.n.r.: H. Kuipers, G. Nijland, J. Jansen 

G. H. Brinkmans 

J.H. Brunnekreef,  Herike 



   

 

 

Rechts boven J.Kl.Twennaar 

Met pijp J.H.Tempelman 

Links liggend: G.H. Kevelham 

Staand rechts: G. Meijer 

Staand L n R ?, J.H.Berendsen, B.J.Hesselink, ?, 

J.H.Hargeerds 

Knielend L n R B.T.Klumpers, A.Geerligs, ? 

Liggend L n R A.J.Lodeweges, M.Vruwink 

Staand rechts J.Kloots 

Zittend v.l.n.r. H.Udink, H.J.Stegeman 

G.H. Jansen 

G.H. Vruwink 



  

 

 

 

Links J.H.D. Schreurs 

Rechts H. Lonink 

Links H. Roosdom 

Rechts J. Vedders 

Staand derde van links: J. Oolbrink 

Staand tweede van rechts J. Zwiers 

Middelste A. Wagenaar 

Rechts met pijp: J.W.Stoelhorst 

Soldaat die wordt geknipt is J.Snellink 



  
  

J. Jansen Elsen 

J.H. Wissink (Absoluut) 

B.T. Klumpers 

H.J. Krijgsman 



  

 

Then they were ready… 
  

This is a line from one of the many songs 

which were sung during wartime.  

 

... Then they were ready 

and fought together hand in hand 

all for their Homeland. 

.  

These men who were ready then is actually a 

forgotten group. After the capitulation, they 

were faced with oppression and terror. Several 

of them joined the resistance. A part was    

captured again, while others were discharged 

as forced laborers to Germany. Thanks to the  

cooperation of their relevants we received   

pictures of some of the concerning men of 

Markelo. As a tribute to them, we place these 

pictures in this edition. 

H. Kolkman 

H. Leunk 

Liggend: links J.Zwiers, rechts J.H.D.Schreurs, knielend: in het midden H. Leunk, staand: rechts H.Lonink. 



  
Strijd in Zeeland 
  

Na de capitulatie op 15 mei 1940 moet, op 
last van de naar Londen uitgeweken Ne-
derlandse regering, ons leger in Zeeland 
door blijven vechten. Dit omdat Franse 
troepen ons via België en Zeeuws-
Vlaanderen te hulp schieten. De gevechts-
handelingen verplaatsen zich dan ook 
naar Zeeland waardoor (voor zover wij 
weten) ook twee mannen uit Markelo te 
weten, Jan Nijkamp (Reint) en Wim Klum-
pers, in de frontlinie terecht komen. 
  

De eerste oorlogsdagen 
De Vlissingse haven en het marineterrein zijn 

de belangrijkste doelen in Zeeland. Het mili-

taire vliegveld Souburg wordt op 10 mei 1940 

al om half vijf ’s ochtends aangevallen door 

drie Messerschmitts 110. In Londen opent de 

Nederlandse marine-attaché een verzegelde 

envelop met daarin een instructie om aan En-

geland steun te vragen. Als minimum 

wordt aan Engeland verzocht: één divisie, 

luchtafweergeschut en vliegtuigen ter verdedi-

ging van Zeeland. Aan dit verzoek wordt niet 

voldaan. 

Franse troepen worden ingescheept in Duin-

kerken om Nederland te hulp te schieten. Op 

11 mei komen de Franse schepen aan in Vlis-

singen. Nederlandse mariniers graven zich 

daar bij in bij de buitenhaven. Dit om komen-

de konvooien te kunnen beschermen tegen 

Duitse Luchtaanvallen. 

Op zondag 12 mei wordt voor het eerst de 

Vlissingse binnenstad en het havengebied ge-

bombardeerd. 

De eerste oorlogsdagen 
De Vlissingse haven en het marineterrein zijn 

de belangrijkste doelen in Zeeland. Het mili-

taire vliegveld    Souburg wordt op 10 mei 

1940 al om half vijf ’s ochtends aange-vallen 

door drie Messer-schmitts 110. In Londen 

opent de Nederlandse marine-attaché een ver-

zegelde     envelop met daarin een instructie 

om aan Engeland steun te vragen. Als mini-

mum wordt aan Engeland verzocht: één divi-

sie, luchtafweergeschut en vliegtuigen ter ver-

dediging van Zeeland. Aan dit verzoek 

wordt niet voldaan. 

Franse troepen worden ingescheept in     Duin-

kerken om Nederland te hulp te schieten. Op 

11 mei komen de Franse schepen aan in Vlis-

singen. Nederlandse mariniers graven zich 

daar bij in bij de buitenhaven. Dit om komen-

de konvooien te kunnen beschermen tegen 

Duitse Luchtaanvallen. 

Op zondag 12 mei wordt voor het eerst de 

Vlissingse binnenstad en het havengebied  ge-

bombardeerd. 

  

Beschieting van Middelburg. 

Op 17 mei dringt de Duitse Waffen-SS Divisie 

Standarte Deutsland door tot aan de Sloedam. 

De Nederlandse militaire beginnen nu militaire 

installaties onklaar te maken. Noch diezelfde 

dag vallen de eerste Duitse troepen Walcheren 

binnen. De te hulp geschoten    geallieerden 

vluchten over de Schelde richting Duinkerken. 

De Middelburgse burgemeester vraagt de 

Franse commandant om een staakt het vuren, 

bang voor de vernietiging van de stad en de 

vele burgerslachtoffers. De Franse comman-

dant weigert. De bevolking verlaat inmiddels 

de stad. Vrijdagochtend om 10 uur beginnen 

de bombardementen en de beschieting van de 

stad. Een groot deel van de binnenstad brandt 

af. De Fransen troepen trekken zich al vech-

tend terug naar Vlissingen. Rond 14:00 uur op 

17 mei moet de Franse schout-bij-nacht     Pla-

ton aan de leiding melden dat  Walcheren  

verloren is, men kan alleen nog proberen zo 

veel mogelijk troepen over te zetten naar  

Zeeuws-Vlaanderen.   Op dezelfde  dag     vol-

tooien de Duitsers de bezetting van 

Schouwen-Duiveland. Na het vertrek van de 

Fransen is de verdere verdediging van      Wal-

cheren zinloos geworden. De leiding besluit 

tot capitulatie van Walcheren, inclusief  W. Klumpers 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeuws-Vlaanderen_(regio)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schouwen-Duiveland


 

 

 

Noord-Beveland. Op 18 mei ontwapenen de 

Duitsers de daar overgebleven Nederlandse 

troepen. 

 

Duinkerken 
Omdat België ook zwaar onder druk staat,  

besluit de leiding de in Zeeuws-Vlaanderen 

gelegerde Nederlandse troepen te verzamelen 

in Duinkerken. Alleen de Fransen en een    

kleine troepenmacht blijven achter in Zeeuws-

Vlaanderen. Al gauw blijkt dat te leiden tot 

spanningen tussen de Nederlanders en      

Fransen, waarbij de Fransen de Nederlanders 

vaak aanzien voor Duitsers. Bij dit soort mis-

verstanden vallen enkele doden. Op verzoek 

van generaal-majoor Beaufrère trekt het      

Nederlandse bataljon terug. Op 19 mei om  

ongeveer 21:00 uur verlaten de laatste Neder-

landse militairen het Nederlandse grond-

gebied in  Europa. Na een korte gevangen-

schap kunnen de overigen naar huis terug-

keren, evenals alle andere her en der in Ne-

derland gelegerde militairen. De strijd die zij 

met ere hadden gestreden, was voorbij. Een-

maal thuis sloten zij die periode af en wilden 

er vaak niet weer aan herinnerd worden. 

  

 

Battle in  
Zeeland 
  

After the ca-
pitulation on 
May 15, 1940 
by order of the 
exiled Dutch 
government in  
London our 
army have to 
continue fight-
ing in Zeeland. 
This is be-
cause our 
French troops 
will rush to 
support us   
arriving 

through  Belgium and Zeeuws 
Vlaanderen. 
Therefore the fighting move to Zeeland 
through which (as far as we know) two 
men from Markelo namely, Jan Nijkamp 
(Reint) and Wim Klumpers, are ending up 
in the frontline. 
  

The first days of war. 
The Flushing harbor and the marineland are 

the primary targets in Zeeland. On May 10, 

1940 already at half past five in the morning, 

the military airbase Souburg is attacked by 

three Messerschmitts 110. 

In London the Dutch marine attaché opens a 

sealed envelope containing an instruction to 

ask England for support. As a minimum is 

requested: one division, anti-aircraft and air-

craft to defense Zeeland. This request is not 

fulfilled. 

French troops are embarked at Dunkirk to 

come to assist the Netherlands. On May 11 

the French ships arrive in Flushing. Dutch 

marines dig in themselves at the outer harbor. 

This to protect coming convoys against Ger-

man air attacks. 

On Sunday, May 12 for the first time the 

Flushing city center and harbor area are 

bombed. 

The shelling of Middelburg. 

On May 17 penetrates the German Waffen-SS 

Division Standarte Deutschland up to the 

Midden staand (licht tenue) Jan Nijkamp (Reint) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Beveland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duinkerke


  Sloedam. The Dutch military are now starting 

to disable military installations. Still the same 

day the first German troops invades          

Walcheren. The provided assisting allies 

flight across The Schelde in Dunkirk direc-

tion.  

The Mayor of Middelburg asks the French 

commander for a ceasefire, fear of the        

destruction of the city and the many civilian 

casualties. The French commander refuses. 

Meanwhile the population leaves the city. 

Friday morning at 10.00 am starts the bomb-

ing and shelling of the city. A large part of the 

city burns down. The French troops withdraw, 

fighting back to Flushing. 

Around 14:00 pm on May 17 the French Rear

-Admiral Platon reports to the leadership that 

Walcheren is lost, one can only try to transfer 

as many troops as possible to transfer to 

Zeeuws Vlaanderen. On the same day the 

Germans completed the occupation of    

Schouwen-Duiveland. 

After the departure of the French, the further 

defense of Walcheren has no real use. The 

decision led to capitulation of Walcheren,  

including Noord Beveland. On May 18 the  

Germans disarm the remaining Dutch troops 

there.  

 

Dunkirk. 

Because Belgium is also under heavy pres-

sure, the leadership of the Dutch troops on 

Zeeuws Vlaanderen decides to gather the 

troops in Dunkirk. Only the French and a 

small force stay behind in Zeeland. 

Soon it appears this leads to tensions between 

the Dutch and the French, whereby the French 

often regards the Dutch for Germans. With 

this kind of misunderstanding fall a few 

deaths. On request of  Major General       

Beaufrere the Dutch battalion withdraws. 

On May 19, around 21:00 pm last Dutch 

troops leave the Dutch territory in Europe. 

After a short captivity the others can return 

home, as well as all other scattered stationed 

soldiers in the Netherlands. 

The battle they fought with honor, was over. 

Once home, they closed that period and did 

not often be reminded to that. 

Wapendroppings op de Borkeld 

 
De snelle opmars van de geallieerden, die na 

de invasie de Nederlandse grenzen naderden, 

was de aanleiding, dat in de loop van 1944 de 

verschillende oostelijke knokploegen (KP) 

nauwer gingen samenwerken. Het moment van 

actief en gewapend optreden tegen de vijand 

leek niet ver meer te zijn. Er ontstond dan ook 

een groeiende behoefte aan wapens. Zo ont-

ving de KP zijn eerste dropping in augustus in 

Tilligte. Vervolgens werden de wapens ver-

voerd naar de verschillende regio’s. Dit ver-

voer was een levensgevaarlijke bezigheid en 

daarom werden er nieuwe droppingsterreinen 

vastgesteld, zo ook op de Borkeld, niet zo ver 

van “Peurtje’, de boerderij van de familie    

Ebbekink aan de Winterkamperweg. Na het 

ontvangen van de afgesproken codezin 

“Bericht voor Koos – Capituleer niet” op een 

middag van september 1944 verzamelden een 

twintigtal KP-leden zich op de boerderij. Toen 

’s avonds in de uitzending van Radio Oranje 

de zin werd herhaald trok men er op uit. Een 

tiental mannen nam ter bescherming posities in 

rond het terrein terwijl de rest zich zou bezig-

houden met het ontvangen en verzamelen van 

de ‘buit’. Er werd veel van de mannen ge-

vraagd, lang wachten op de komst van een 

vliegtuig terwijl de kans op ontdekking door 

de Duitsers groot was. Hun waarnemingspost 

de Belvedère op de Herikerberg was immers 

hemelsbreed  niet ver van de Borkeld. Toen in 

de verte het gebrom van een naderend vlieg-

tuig klonk priemden vanaf de grond twee rode 

en twee witte lichtbundels door de nevel om de 

piloot naar de juiste plek te leiden. Nadat een 

lantaarn enkele malen de afgesproken letter-

code had geseind, wierp het vliegtuig z’n    

lading af, liet als afscheidsgroet een paar keer 

de navigatielichten opflitsen om daarna in de 

duisternis te verdwijnen. Donkere gestalten 

waren daarna in de weer om de 26 containers 

te verzamelen. Ze werden voorlopig in een 

vooraf gegraven gat in een bosje verstopt. Een 

deel werd later bij het kippenhok achter het 

‘Peurtje” opgeslagen terwijl met de rest groe-

pen in de omgeving werden bevoorraad. Zo 

haalde de Needse boer A.J.Markerink een la-

ding van 27 stenguns, die hij vervoerde op een 

stortkar onder een lading aardappels. 



  Op de Borkeld vond daarna nog een tweede 

dropping plaats. Een der containers had daar-

bij wel een zeer opmerkelijke inhoud, behalve 

chocolade, koffie, sigaretten, sokken,    schoe-

nen en fietsbanden bevatte ze een grote som 

geld bestemd voor het ondergedoken Twentse 

spoorwegpersoneel.  Eind september kwam 

een derde codezin door: ‘Het bal begint pas na 

middernacht”.  Hoewel alles tot in de puntjes 

was voorbereid en men in de stromende regen 

urenlang lag te wachten, liet geen vliegtuig 

zich horen. Helaas hadden de mannen die 

nacht geen succes, geluk echter des te meer. 

Men had nog maar nauwelijks teleurgesteld de 

Borkeld verlaten, of de   Duitse SD was er met 

speurhonden om een zoekactie uit te voeren. 

Men was door het oog van de naald gekropen. 

Het is niet opgehelderd wat de oorzaak van het 

uitblijven is   geweest. Wel was duidelijk dat 

het droppingsterrein op de Borkeld niet veilig 

meer was en er bestonden sterke aanwijzingen 

dat de omgeving in de gaten werd gehouden 

en niet zonder reden. Op maandag 2 oktober 

1944 verschenen zes landwachters bij het 

‘Peurtje”. In de slaapkamer van de knecht 

Geert Wondaal, een 34-jarige Amsterdamse 

onderduiker, vonden ze een pistool, een 

schrijfmachine, een paar stafkaarten en een 

witte band met het opschrift “Oranje”. De op 

de boerderij verborgen wapens, munitie en een 

radio bleven onopgemerkt, evenals een joods  

echtpaar, dat in het kippenhok achter de boer-

derij zat ondergedoken. Wondaal werd mee-

genomen – eerst naar het spoorwegstation in   

Markelo – en 2 dagen later op het vliegveld 

Twente gefusilleerd. Bij de Markelose onder-

grondse bestond het vermoeden dat een     lo-

kale landwachter achter het verraad zat. Ebbe-

kink nam na deze arrestatie maatregelen en al 

het bezwarend materiaal moest berg  verdwij-

nen. Een deel werd verborgen op de Friezen-

berg achter de boerderij van ‘Weusten-Jan’. 

Het laatste deel van de gedropte wapens werd 

afgehaald door de uit Harfsen afkomstige boer 

G. Slagman. Het wapentuig ging in jute zak-

ken, daarbovenop een laag stro en het geheel 

wordt afgedekt met mest. Met z’n paard en 

wagen reed Slagman er via binnenwegen mee 

naar Harfsen. Het vermoeden dat er verraad in 

het spel was werd sterker toen een dag later 

een zestigtal landwachters de boerderij van 

Slagman overvielen. Elf mensen werden gear-

resteerd, de boerderij werd in brand gestoken, 

maar de wapens werden niet ontdekt en over-

leefden de brand. Een paar dagen na de over-

val in Harfsen merkte Ebbekink, dat er onge-

wenste gasten waren geweest in het bos achter 

zijn boerderij en het kippenhok dat als schuil-

plaats diende voor wapens en onderduikers. 

Hij had al de nodige maatregelen genomen na 

het oppakken van zijn knecht, maar nu bracht 

hij ook zijn moeder in veiligheid bij familie. 

Hij ging zelf naar 

‘Buisweerd’ in het grens-

gebied van Markelo en 

Laren. Deze boerderij van 

de   familie Kolkman had 

al geruime tijd een    be-

langrijke functie bij het 

illegale werk in  Laren/

Holten/Markelo. Na over-

leg besloot men af te 

wachten, onderduiken 

was voor   Ebbekink nog 

niet aan de orde. Achteraf 

een   tragische vergissing. 

Al de volgende dag, ver-

schenen twintig Duitsers 

en landwachters bij het 

‘Peurtje’. Ebbekink werd 

gearresteerd, meegeno-

men en afgevoerd naar 

Schalkhaar, waar hij met Container met parachute 



  
intimiderende middelen meerdere malen werd 

verhoord. Bij deze verhoren schreef hij veel 

activiteiten toe aan Geert Wondaal, waarvan 

hij wist dat die na zijn  arrestatie was gefusil-

leerd. Feitelijk was dit ook zo, want vanwege 

de werkzaamheden op zijn boerderij had Eb-

bekink zichzelf steeds zoveel mogelijk buiten 

het illegale werk gehouden. Desondanks wist 

hij natuurlijk veel over wat zich binnen de KP 

afspeelde, maar slaagde er toch in meer dan 

tien dagen veel feiten te verzwijgen. Hij liet 

slechts onbelangrijke informatie los. Gelukkig 

keerde hij vele weken later terug op het 

’Peurtje’. Nu was gebleken dat het natuurge-

bied ‘De Borkeld’ niet langer vertrouwd was, 

werd gezocht naar een ander  terrein. Een wei-

land langs de Bolksbeek en de Schipbeek nog 

net in Markelo, op de plek waar de gemeenten 

Holten, Laren, Gorssel en Markelo elkaar    

ongeveer raken lag afgelegen genoeg. Bij-

komend voordeel, de boerderij ‘Buisweerd’ 

lag dichtbij. Daar konden de gedropte wapens 

voorlopig worden opgeborgen. Een laatste 

wapendropping op een heldere zondagavond 

bij ‘Buisweerd’ was tot in de verre omtrek 

zichtbaar geweest en kreeg daardoor fatale 

gevolgen. De eerste aanwijzing dat de bezetter 

iets had gemerkt, was er al in    diezelfde 

nacht, toen nog vòòr de dropping een Duitse 

nachtjager kwam overvliegen. De KP-ers  

werden achterdochtig en toen de Britse vlieger 

tot twee keer toe terug kwam voor een drop-

ping op dezelfde plek, durfden ze geen beves-

tiging van de grond te geven. Een maand later 

werd ‘Buisweerd’ overvallen. De wapens en 

explosieven, die vooral in de hooiberg waren 

verborgen, werden niet gevonden. Toen de 

overvallers de volgende morgen uit woede de 

hooiberg in brand staken, volgde een geweldi-

ge ontploffing, tot grote schrik van de brand-

stichters. In het hooi bevonden zich o.a. 208 

handgranaten en ruim 65 kilo aan explosie-

ven. De kap van de hooiberg maakte door de 

klap van de ontploffing een vlucht van meer 

dan honderd meter tot aan de rand van de 

Schipbeek. Verschillende brandstichters raak-

ten gewond door het rondvliegend materiaal. 

 

 

 

Weapon droppings on the      

Borkeld 
 

The fast advance of the allies, who after the 

invasion were approaching the Dutch border, 

resulted in a better cooperation of the eastern 

resistance thugs during 1944. The moment for 

more active and better armed facing to the en-

emy became in reach. The need for weaponry 

increased fast. In August was the first drop-

ping to the resistance in Tilligte and from there 

the weaponry was distributed to different re-

gions. These transports were very dangerous 

and therefor new dropping zones had to be de-

termined, as goes for the Borkeld, not far away 

from “Peurtje’, the farm of family Ebbekink 

located at the Winterkamper road. 

After sharing the code phrase ‘message for 

Koos, do not surrender’ around 20 resistance 

men gathered on the farm that afternoon.  In 

the evening, when during a radio transmission 

on Radio Oranje the same phrase was re-

peated, they took off. Around 10 resistance 

men were finding themselves hiding places, 

where the others were waiting for the drop-

ping. There was a lot at stake with the long 

waiting risking discovery by the Germans. 

Their Belvedere look out on the Heriker Hill 

was not far away from the Borkeld. The en-

gines of the plane could be heard from far 

away, and as the plane was approaching two 

red and two white beams of light through the 

mist showed the pilot the dropping zone. After 

signaling the agreed letter code with a lantern 

the plane dropped the goods and did greet with 

a few lights rays and then disappeared in the 

dark.  

Dark shadows were busy to collect 26 contain-

ers, which were provisionally hidden in a pre-

dug hole in a grove. Later a few containers 

were stored behind the chicken coop of  

Peurtje, while the remaining part were sup-

plied to resistance groups in the neighborhood.  

So the farmer A.J.Markerink from Neede vil-

lage got 27 stenguns, which he did transport in 

a dump-car under a big pile of potatoes. 

(Distance Markelo-Neede is about 20 KM).  

On the Borkeld a second droppings took place. 

One of the containers had a very remarkable 

content, except chocolate, coffee, cigarettes, 

socks, shoes and bicycle tires it contains a 



  large sum of money which destiny was for the 

hiding local railway personnel. 

End of the month September a third code 

phrase was transmitted: ‘The ball starts after 

midnight”. Despite the precisely preparations 

and hours waiting in the rain, no plane showed 

up.  They had left disappointed the Borkeld, 

but were dawn lucky as the German SD was 

searching the area later with dogs. They just 

had a narrow escape. They never found the 

reason why the dropping didn’t take place. It 

became clear that this dropping zone was no 

longer safe. They suspected that the zone was 

being closely watched. On Monday 2nd of Oc-

tober 1944 six Dutch collaborators showed up 

at ‘Peurtje”. In the sleeping room of servant 

Geert Wondaal, a 34 year old hider from Am-

sterdam, they found a pistol, a type writer, a 

few maps and a white ribbon with the text 

‘Orange’. The munitions, weaponry and radio 

were not found at the farm, as goes for the 

Jewish couple that was hidden behind the 

chicken coop.  Wondaal was taken into cus-

tody, first to Markelo railway station and two 

days later shot to death at airport Twente. The 

underground movement of Markelo suspected 

one of their local landwachter ((border guide) 

of the betrayal. Ebbekink took immediate 

measures after his servant taking into custody 

by hiding all relevant materials.  A part was 

hided on the Friezen Hill after the ‘Weusten-

Jan’farm. The final part was collected by 

farmer G. Slagman from Harfsen. He did hide 

his weaponry in jute bags with straw and ma-

nure on top and used secondary roads with his 

horse and wagon to reach Harfsen. (about 20 

KM from Markelo). The suspect of betray be-

came much stronger when around 60 collabo-

rators were searching the farm of Slagman the 

next day. Eleven people got arrested, the farm 

was put on fire, but the weaponry was not 

found.    A few days after the attack in Harf-

sen, Ebbekink noticed that unwanted guests 

had been in the forest behind his farm and in 

the chicken coop, which was the hiding place 

of the weapons and the Jewish couple. His 

mum was brought to family for safety reasons. 

He went to the ‘Buisweerd’ farm in the border-

land of  Markelo and Laren. This farm of the 

Kolkman family was of great importance to all 

illegal activities in Laren/Holten/Markelo. 

(Distance Peurtje-Buisweerd about 8 KM). 

After a long discussion one decided to wait, 

hiding Ebbekink was not yet necessary. In ret-

rospective, a tragic mistake as the next day 

twenty German and collaborators arrived at 

‘Peurtje’. Ebbekink was arrested, and take to 

Schalkhaar, where he was interrogated under 

pressure many times. During those hearings he 

referred to the activities of Geert Wondaal, 

from which he knew he was shot to death after 

his arrest.  In reality this was correct, as to the 

amount of labor on his farm he kept himself 

aside from the illegal activities of the resis-

tance. Despite, he of course knew about the 

illegal activities and succeeded for more than 

10 days to withhold facts.  He admitted only 

irrelevant information and fortunately he re-

turned to the ’Peurtje’a few weeks later. An-

other area was searched for now ‘De Borkeld’ 

was no longer safe. A meadow along the 

Bolksbeek and Schipbeek canal was found just 

within the Markelo community but close to 

Holten, Laren, Gorssel and Markelo, but re-

mote enough. The farm ‘Buisweerd’ was luck-

ily close. The dropped weaponry provisionally 

could be hided there.  

A final dropping on a clear Sunday night near 

‘Buisweerd’ was visible for miles around and 

had a fatal consequence. A German fighter 

was passing by prior to the dropping, the resis-

tance became suspicious and when the British 

pilot passed by the second time they didn’t 

want to give clearance. A month later the 

‘Buisweerd’ was attacked. The weaponry and 

explosives, that were hided in the haystack, 

could not be found. The next day when the at-

tackers set the haystack into fire as revenge a 

mayor explosion followed, to the horror of the 

German arsonists. The hay was hiding 208 

hand grenades and 65 kilo of explosives. The 

roof made a flight for hundreds of meters close 

to the Schipbeek canal border. Many arsonists 

were injured by flying junk.   



  Redding 
  
Zoals overal in Nederland werd ook in Marke-

lo verzet gepleegd tegen de Duitse overheer-

sing. 

Hulp werd gegeven aan onderduikers; wapens, 

gedropt door geallieerde vliegtuigen, werden 

opgevangen en verborgen; sabotage werd waar 

mogelijk gepleegd en bemanningsleden van 

neergeschoten vliegtuigen, die de crash hadden 

overleefd, werden voordat ze door Duitsers 

gevangen genomen konden worden verborgen 

en op de route gezet om terug te keren naar 

Engeland. 

De belangrijke rol 

die o.a. dokter   

Wanrooy daarin 

speelde werd al eens 

in Marclo’s Chrony-

ke beschreven. Dat 

ook dominee Schel-

lenberg daar een aan-

deel in had is maar 

weinig bekend. Toch 

was die zo belangrijk 

dat hij na de oorlog    

zowel van Churchill 

als van Eisenhower 

een erkentelijkheids oorkonde kreeg. Dokter 

Wanrooy en boer Roelvink kregen eveneens 

die oorkonden. Waarom waren zowel de dok-

ter als de predikant betrokken bij de hulp aan 

de geallieerde oorlogsvliegers?  

Wel zij waren en betrouwbaar en spraken    

Engels. Dat laatste was in Markelo maar bij 

weinigen het geval en juist dat was wel heel 

belangrijk. 

 

Door de oudste dochter van dominee Schellen-

berg is gelukkig van een zo’n opvang van een 

piloot, wel iets bekend. In haar herinneringen 

aan de Markelose tijd, verteld in het boek “De 

Wehme”, schreef ze haar verhaal: 

 

De piloot. 
  
Op een zaterdagavond in de laatste oorlogs-

winter werd er aangebeld bij de pastorie. Va-

der ging opendoen en zag een boer op de stoep 

staan. Hij woonde in de Hoch, een gebied tus-

sen Markelo en Holten. De man zei dat hij di-

rect met hem mee moest gaan, omdat er een  

vliegtuig was neergestort. Vader had het vlieg-

tuig laag over horen komen en was niet  

verrast. Met de boer haalde hij zijn buurman 

op, de huisarts, en met z’n drieën gingen ze op 

de fiets naar het heideveld, waar het vliegtuig 

was neergekomen. Er was geen mens te zien 

en ze gingen zoeken. Opeens hoorden ze  

ergens kreunen en liepen in die richting. Ze 

zagen eerst een parachute en even later von-

den ze ook de piloot. Hij zat op de grond en 

hield een pols vast. Het bleek dat hij een paar 

diepe sneden in zijn hand had. De dokter 

zwachtelde de pols en daarna werd overlegd 

waar deze jonge man naar toe gebracht moest 

worden. Hij was in de war door de crash, kon 

echter wel lopen. Vader zei tegen de boer dat 

hij de piloot achter op de fiets naar de pastorie 

moest brengen. Onderweg naar huis overlegde 

hij met de huisarts hoe er verder gehandeld 

moest worden. Door de achterdeur werd de 

piloot naar binnen gebracht en in het werkhok 

bij de keuken te slapen gelegd. De huisarts 

hechtte de wonden en legde een gipsverband 

aan, omdat de pols was gebroken. De achter-

deur van het huis bleef open. Een paar uur la-

ter haalde de dokter de piloot op en bracht 

hem naar een boerderij in een buurtschap. 

Van daaruit begon de vlucht naar Engeland. 
 

Dit speelde zich, nota bene, af in de periode 

dat het huis vol mensen zat: 3 ingekwartierde 

Duitse soldaten, twee evacuees uit Schevenin-

gen, een hongerkind uit Rotterdam, het dienst-

meisje, een stervende oma en vijf jonge kinde-

ren. 

Op hulp 

aan gealli-

eerde vlie-

gers en 

onderdui-

kers stond 

de dood-

straf, het 

risico dat 

door de 

hulpverle-

ners werd 

genomen 

was dus 

zeer 

groot. 

  

Ds. Schellenberg 



  Rescue 
  
Like everywhere in the Netherlands also in 

Markelo resistance was perpetrated against the 

German occupation.Assistance was given to 

hiding; weapons dropped by allied planes were 

collected and hidden; where possible sabotage 

had been committed and crewmembers of shot 

down aircraft who had survived the crash were 

hidden before they could captured by the Ger-

mans and put on the route to return to England.  

The important role played of doctor Wanrooy 

doctor has already been described earlier in 

Marclo's Chronyke. That vicar Schellenberg 

had a role in this activities was but little 

known. Yet it was so important that after the 

war he got a certificate of gratitude  and appre-

ciation of both Churchill and Eisenhower.   

Doctor Wanrooy and farmer Roelvink got also 

such a certificate.  

Why were both the doctor and the vicar in-

volved in helping the Allied airmen ? Well 

they were reliable and very important: they 

spoke English and that was not the case for 

many citizens of Markelo. 

  

About the relief of one of the pilots is happily 

something known by the oldest daughter of 

vicar Schellenberg. In her memories of the 

time she lived in Markelo, she wrote a story in 

her book "De Wehme":   

 

The Pilot. 
On a Saturday night in the last winter of the 

war was rung at the vicarage. Father opened 

the door and saw a farmer on the sidewalk. He 

lived in the Hoch, an area between Markelo 

and Holten. The man said he had to go with 

him immediately, because a plane had 

crashed. Father had heard the low flying plane 

already and was not surprised. Father got his 

neighbor the doctor, and the three men went 

by bike to the heather field, where the plane 

had crashed. There was no one to see and they 

started looking for. Suddenly they heard 

moaning somewhere and walked in that direc-

tion. They first saw a parachute and a moment 

later they found the pilot. He sat on the ground 

and held a wrist. It appeared he had a couple 

of deep cuts in his hand. The doctor bandaged 

the wrist and then discussed where this young 

man had to be brought to. He was confused by 

the crash, however, he could walk. Father told 

the farmer that he to bring him, together sit-

ting on his bike, to the vicarage. On the way 

home he submitted with the doctor how to con-

tinue to act. 

The pilot was brought in through the backdoor 

and put in the labour room of the kitchen to 

sleep. The doctor stitched the wounds and put 

a plaster cast on his broken wrist. The back-

door of the house remained open. A few hours 

later, the doctor got the pilot and took him to a 

farm in a hamlet. From there began the flight 

to England. 

 

Please note this happened in the period that 

our house was full of people: 3 quartered Ger-

man soldiers, two evacuees from Schevenin-

gen, a hungry child from Rotterdam, the maid, 

a dying grandmother and five young children. 

On helping allied airmen and hidden people 

stood the death penalty, so the risk that the 

helpers had taken was very high.  

 



  
Een Markelose soldaat 
die niet terugkwam 
 
Rechts van het bekende restaurant De 
Viersprong in Stokkum staat sinds 1862 
de bakkerswoning, winkel en molen welke 
in 1923 in eigendom kwam van de familie 
Antonie Jansen als opvolger van bakker 
Schuurman. Jansen en zijn gezin kwamen 
uit Gorssel waar ze eveneens een aantal 
jaren een molenenaarsbedrijf hadden. Het 
gezin bestond toen uit vader Antonie   
Jansen (1887-1971), moeder Grietje van 
den Brink (1884-1956) en zeven kinderen. 
In 1927 werd nakomeling Henk geboren 
die begin 50-jaren de zaak heeft overge-
nomen. De meeste andere kinderen ver-
trokken uit Markelo toen zij huwden. 

Een van de zonen was Derk, geboren op 08-10

-1915 te Gorssel. Hij ging leren voor politie-

agent en in okt. 1937 slaagde hij te Utrecht 

voor het politie-diploma ANPB en te Den 

Bosch voor het diploma RKPB St Michael. . 

Maar Derk was qua lengte enkele centimeters 

te klein en kon zodoende geen werk vinden. 

Op 01-01-1938 werd hij bij de gemeente   

Markelo aangenomen voor fl 5 per week als 

mannelijke hulp voor bodediensten waarbij hij 

tevens belast werd voor de meteropneming en 

inning van gelden van het G.E.B. 

(gemeentelijk energie bedrijf). Hij zou hierbij 

Hendrik Jan Vedders, die benoemd was tot 

schrijfhulp ter secretarie, te zijner tijd opvol-

gen (overigens had Vedders toen verkering 

met Grietje Jansen, een zuster van Derk). 

Op 04-05-1939 dient hij bij de gemeente een 

verzoek in tot verlof omdat hij was aangeno-

men tot tijdelijk agent bij de (strand)politie 

van Bloemendaal. Dit verlof wordt hem voor 

vier maanden verleend met de bedoeling om 

later de oude functie weer op te pakken. Als 

hij in Bloemendaal net in dienst is schrijft 

Derk op 28 mei 1939 een brief aan Hendrik 

Jan: 

Beste Hendrik Jan, 

Het is zondagmorgen dus heb mooi even de 

tijd je te schrijven. Nog vriendelijk dank voor 

die brief van jou. Ik kan me hier reuze goed 

schikken in deze nieuwe betrekking, lang zo 

doelloos niet als in Markelo, veel bedrijvig-

heid en hele dagen oppassen en handelend op-

treden, zoals het zijn moet. Het is dus vanzelf-

sprekend dat dit werk meer verantwoordelijk-

heid inneemt dan het vorige, maar juist dat 

moet ik hebben proberen om er verder mee te 

komen, hoewel de kans om vast aangesteld te 

worden zeer gering is. Doch is het een mooie 

steun in de rug dat ik nog terug kan komen en 

ben daar ook erg blij mee. Van huis uit hebben 

ze me het laatste raadsverslag gestuurd en 

merkte daaruit dat het nog steeds het oude 

liedje is. De meerderheid wil natuurlijk deze 

betrekking niet splitsen en daar ze dan voelen 

dat er een paar cent meer uitgegeven moet 

worden. Wat dat betreft is het hier anders   

zoals de salarissen van de politie waren voor 

enkele jaren zeer hoog, voor tijdelijken onge-

veer f 40 en vast aangestelden f 45 per week. 

In deze gemeente zijn we met vier tijdelijke 

agenten. Het gehele corps bestaat uit een com-

missaris, vijf brigadiers en ca veertig agenten. 

Je zult begrijpen dat ik ze nog lang niet stuk 

voor stuk ken. Heel aardige maar ook minder 

gevallige agenten zijn er onder. Met diegene 

die elk jaar aan de Kattenberg komt kamperen, 



  heb ik gisteren kennis gemaakt, toevallig dat 

hij een der politieauto’s reed en bij de strand-

post aankwam waar hij direct vroeg naar die 

persoon uit Markelo, enz. enz. 

Echter aan bovenstaande tijdelijke betrekking 

kwam een einde. Het plan werd opgevat om 

als vrijwillig soldaat naar Ned. Indie te gaan in 

de hoop om bij terugkomst weer bij de politie 

aan de slag te kunnen. Midden februari 1940 

vertrok een trein met ca 50 soldaten, waaron-

der Derk, vanuit Nederland via Frankrijk naar 

Genua in Italie. Aldaar vertrok op 21-02-1940 

de Christiaan Huygens met 350 passagiers 

naar Batavia. Vanaf de treinreis werd de eerste 

brief al naar huis gezonden, er was tijd in Ge-

nua om de stad te bezoeken, veel foto’s wer-

den er gemaakt en naar Markelo gestuurd. 

De volgende brief (verkort) werd verstuurd 

vanuit Port–Said in Egypte:  

Beste Vader, Moeder, Broers en Zusters, 

Ziezoo nu zal ik eens verder over mijn reis ver-

halen. De duur van de treinreis is me wat te-

gengevallen, maar Genua is prachtig; we heb-

ben met een paar bussen de stad bezocht. Veel 

mooie gebouwen in verschillende kleuren op-

getrokken. We hebben enkele flessen wijn    

gekocht die we op de boot nuttigen, zeer goede 

wijn die in Holland in meer gegoede stand ge-

dronken wordt. Sigaretten zijn op de boot erg 

goedkoop. Ook het eten is zeer goed. We     

slapen met zijn vieren in een hut. In het mid-

den van deze hutten is een soort eetzaal.     

Verder kunnen we baden en ‘s morgens heb-

ben we exercitie, turnen en theorie waarna we 

de gehele middag vrij zijn. Vannacht hebben 

we de Stromboli gepasseerd; zo nu en dan 

kwam er wat vuur uit. Met fotograferen, waar 

ik geen lor verstand van heb, heb ik veel geluk. 

Ik had de mooiste van alle jongens en kreeg 70 

bijbestellingen. Morgen passeren we het ei-

land Creta en komen zondag in Port-Said aan. 

Midden op de Middellandse Zee begon het 

schip flink te stampen en heen weer te wiegen. 

De meesten van ons lagen in alle hoeken en 

gaten van misselijkheid en overgeven, maar ik 

en mijn kameraad Feller hadden nergens last 

van. Na deze brief zult ge lange tijd niets meer 

van me horen, daar we het eiland Ceylon niet 

aandoen en de boot aan een stuk doorvaart 

naar Indie, zoodat we twee weken niets anders 

zien dan lucht en water, enz.  

Op 6 maart 1940 op de “Indische Oceaan” 

werd er een brief geschreven en verstuurd van-

uit Indië en wel aan de buren de familie     

Runneboom: 

Ten eerste Jan Willem van harte gefeliciteerd 

met je verjaardag en dat je familie nog vele 

jaren getuige man zijn van je goede gezond-

heid. Ik hoop dat deze brief nog vroegtijdig 

genoeg over mag komen. A.s. vrijdag ga ik 

hem verzenden vanuit Sabang (Noord Suma-

tra) en weet nog zeer weinig van de tijd die 

een brief noodig heeft voor verzenden naar 

Nederland. 

Ligt Willem nog in Renswoude? Jammer dat in 

die toestanden nog geen verandering is te be-

speuren. Op weg naar Indie kun je in geen 

vaarwater of golf terechtkomen of er zijn     

Engelsche oorlogsschepen dan wel vracht-

schepen voorzien van een kanon. We zitten al 

een dag of tien in de hitte en zwemmen ’s 

avonds in de openlucht op het dek en slapen 

onder een laken. Om ’s avonds vier flesjes  

limonade te drinken beteekend niets. Trouwens 

dat goedje is hier zeer goedkoop. Daarentegen 

is alcoholhoudende drank zeer duur. Een 

flesch koel bier kost 80 cent. In de bioscoop 

hier op de boot hebben we nog films gezien 

over ijsfeesten en schaatswedstrijden in       

Nederland. Ge begrijpt dat er van dit laatste 

gedeelte niet zo veel valt te vertellen, het is 

niet anders dan lucht en water. Er is nu kalme 

zee en je ziet veel vliegende visschen. Ook zie 

je zo nu en dan een haai of dolfijnen, enz. 

Op 23 maart 1940 weer een brief vanuit Bata-

via, geschreven aan zijn broer Anton.   

Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag en 

wensch je nog vele jaren in gezondheid toe. 

Zoo je misschien al gehoord hebt is mijn begin 

hier minder goed geweest. Het wint echter 

goed weer aan. (Het blijkt dat Derk een paar 

weken in het ziekenhuis heeft gelegen vanwe-

ge een ontsteking aan zijn been). De verdik-

king is bijna geheel weg. Tien dagen ben ik 

hier en moet nog steeds liggen daar anders het 

been niet rust. Het valt niet zoo hard mee om 

met een gezond lichaam in bed te moeten    

liggen. 

Hoe gaat het met jou in Enkhuizen? Doe de 

groeten aan Heintje. Je begrijpt dat ik nog niet 

veel van Indie heb gezien en er dus nog niet 

veel van vertellen kan. De boot voer in lengte 



  langs Sumatra, dat is ontzaggelijk groot. Op 

de boot had ik het goed. We lagen met ons 

drieen in het ruime verblijf. Een Javaan had-

den we als bediende. De andere jongens zijn 

reeds vertrokken. Van een van hen hoorde ik 

dat zij naar Tjimahi gingen, tenminste die van 

de Artillerie, dus dat zal ook wel mijn plaats 

van bestemming worden. Het militair hospitaal 

is geweldig groot hier, dat komt doordat hier 

ook vrouwen en kinderen opgenomen worden 

van gehuwde militairen, enz. 

En op 7 april een brief vanuit Batavia naar het 

thuisfront: 

Beste Vader, Moeder, Broers en Zusters, 

Alweer 14 dagen voorbij en het heeft nog niet 

zoo mogen zijn dat ik vanuit Tjimahi schrijf. 

Vanmorgen ben ik ontslagen uit het hospitaal 

en verhuist naar het Subs. Kader. Dat is een 

kazerne waar alle doortrekkende militairen 

(zij die van- en naar Holland gaan) een nacht 

verblijven. Ik ben weer zooveel opgeknapt dat 

het loopen wel weer gaat, al is het dan nog 

hinken. Welke dag ik verder doorgezonden 

wordt weet ik niet, doch vermoed van donder-

dag, daar dezer dagen weer een nieuw     

transport aankomt en ik dan allicht tegelijk 

meega. Het is hier beter dan in het hospitaal 

dwz veel vrijer en beter van eten. Deze middag 

kregen we boonensoep, een half ei, rijst met 

sambal-uien, varkensvleesch en komkommer. 

Ook zijn de vruchten als sinaasappelen en   

bananen hier zeer goedkoop. Ben ook bij de 

rivier hier wezen kijken, het is erg vuil en ge-

heel bruin van kleur. Daaraan wonen al die 

inlanders die dat water voor alles gebruiken. 

De wc’s staan er boven en een eindje verder 

zie dat ze zich erin wasschen en hun tanden 

borstelen. Ook het eetgerei maken ze er in 

schoon, terwijl ook nog de stadsriolering er in 

uitloopt. Je kunt je indenken wat een enorme 

vieze boel dat is. De kleine kinderen pakken ze 

zoo bij de armen, dompelen ze een paar keer 

onder en schoon zijn ze. De menschen hier  

eischen niet veel en hebben zeer weinig wo-

ningruimte. En of het regent of nacht is, je 

hebt hier bijna altijd een gelijke warme tempe-

ratuur. Maar Indie heeft ook zijn onaangena-

me dingen; toen ik in het hospitaal wat limo-

nade gemorst had op het nachtkastje zag het er 

een ogenblik later zwart van de mieren, enz. 

In Holland begint het zeker al lente te  

worden ? Heb nog steeds geen brieven ontvan-

gen, wat wel maakt dat mijn brieven wat een-

zijdig worden. Wanneer ik hier nog een paar 

dagen blijf zal ik foto’s maken van Batavia, ze 

opsturen en dan moeten jullie zelf maar uit-

knobbelen voor wie ze zijn, enz. 

Op 17 april wordt een brief vanuit Tjimahi 

verzonden aan Hendrik Jan Vedders. 

De brief die jij aan mij hebt gezonden was 10 

dagen onderweg en heeft nog 6 dagen in     

Batavia gelegen. Mijn been is weer helemaal 

genezen en doe de volle dienst nu mee. Met de 

kleinste wond moet je voorzichtig zijn hier en 

het geneest ook veel langzamer. Het is net of je 

huid hier zachter is. Van mijn vertrek naar  

Indie en mijn vijfjaarig teekenen heb ik geen 

oogenblik spijt en zou nu niet graag weer naar 

Holland terug willen. Wel zou ik voor mijn 

plezier terug willen omdat je nog jong bent. 

Het gaat hier echter om het werk en de toe-

komst. Het grootste gedeelte van de jongens 

wil maar het liefst terug en hebben spijt van 

hun teekenen. Veel valt hier mee, maar ook 

veel valt tegen. Men moet zer zeker zijn van 

zijn eigen karakter en wil om het risico het 

goede aan te nemen en het slechte te laten   

varen. Er zij hier lui, vooral bij de artillerie 

die alle daagen lopen te klieren over uitgaan 

en lol hebben en hun werk de tweede plaats 

geven. Ze loopen de hele dag te mopperen. Die 

stommelingen begrijpen niet hoe meer ze aan 

de verleden lolletjes denken, ze hier steeds 

meer achteruit gaan. Ik zou graag bij de berg-

artillerie willen. Mijn zinnen heb ik daar nu op 

gezet. Zoo zijn hier ook nog zes jongens op de 

kamer aan wie ze beloofd hadden dat ze bij de 

geweermakersschool zouden komen, zoodra ze 

hier aankwamen. In plaats daarvan zijn ze bij 

de artillerie gedrukt waar natuurlijk een grote 

onrechtvaardigheid in steekt. Ze zijn daarvan 

zoo onverschillig en verdraaid geworden dat 

ze niks meer voor de dienst waard zijn.  

Dat Anton (zijn broer) niet is afgekeurd en in 

Bussum ligt wist ik nog niet. Ik hoop dat je  

geslaagd bent voor je rijbewijs en nog wel  

plezier van je motor zal hebben. 

Wat is de toestand weer slecht in Europa he ? 

De berichten komen hier vast niet minder uit-

voerig door dan in Holland. Wat ‘s morgens in 

Europa gebeurd hoor je ‘s avonds hier al op 

de radio. Het is te hopen dat Holland buiten al 



  die narigheid blijft. 

De laatste 14 dagen zal ik niet gauw vergeten 

daar ik in het ziekenhuis niet half genoeg te 

eten kreeg. Het is hier nu erg goed en heb me 

helemaal aan de Indische kost aangepast.  

Uit de brief uit Aalsmeer (van vriendin Tonny) 

vernam ik dat daar op een burgervliegtuig was 

geschoten. Vele bloemenkassen waren door de 

neervallende scherven beschadigd. Het is    

zeker hetzelfde toestel geweest dat ze in      

Rotterdam neergehaald hebben. 

Aan soldij krijgen we hier f 5,25 per week plus 

alles vrij, met uitzondering van kleeding en 

schoeisel waarmee ze een andere regeling 

hebben getroffen: We hebben nu alles nieuw 

gekregen. Vijf pakken grijsgroen, vier paar 

schoenen, drie stel ondergoed, enz. We moeten 

daarmee rond zien te komen tot over negen 

maand, waarna we elke drie maand f 10     

krijgen om zelf nieuw goed aan te schaffen. 

Maar alles is hier ongeveer eenderde van de 

prijzen in Holland. De Maleische taal leert 

hier goed aan.  Je leert het omdat je er veel 

gemak en voordeel van hebt, enz. 

Op 21 april weer een brief naar zijn familie. 

Beste Vader, Moeder, Broers en Zusters, 

Deze week heb ik al de brieven ontvangen plus 

een brief van Anton, Hendrik Jan en Tonny. 

Had heel wat te lezen. Doch het grootste werk 

komt nog om al deze brieven te beantwoorden. 

Met mij gaat het goed. Doe alle diensten weer 

mee, hoewel die niet altijd even gemakkelijk 

zijn. Eergisteren hebben we honderden meters 

hooge bergen beklommen. Vraag Visbeen 

maar eens wat een zwaar werkje dat is. En dat 

niet alleen maar dan heb je de laagten en    

sawa’s ook nog en gingen soms tot aan de 

heupen door de modder. Sergeant Walbeek zei 

altijd door de blubber, maar hier heb je echte 

blubber hoor. Het leven bevalt me hier uiterst 

best. Een prachtige natuur en temperatuur 

hier, enz. 

Dat de winter lang geduurd heeft in Holland 

hoorde ik al van de andere jongens. Wat dat 

betreft heb ik het hier beter. Bijna geen       

kleding aan overdag en ’s avonds lopen we 

hier op het kazerneterrein een beetje rond te 

scharrelen in de pijama. Aan al die foto’s die 

ik steeds stuur komt wel weer een einde; het 

ontwikkelen en verzenden is nogal duur. Hier-

bij ook een foto van dat meisje uit Aalsmeer 

waar al die brieven van waren wat jullie 

nieuwsgierigheid zoo prikkelde. Ik hen haar 

leeren kennen op die plas die op de foto staat 

en waar we veel schaatsten. Ik vind het zelf 

ook beter om voor mijn vertrek verkeering te 

hebben doch de tijd in Aalsmeer ontbrak eraan 

om me met haar te verloven. Maar wat niet is 

kan nog komen. Slechts de laatste maand ben 

ik met haar omgegaan en kwam dan bij haar 

broer die in Aalsmeer woont en er een verlof-

zaak heeft. Ze is nog jong (18 jaar) en wilde 

zich daarom ook niet zoo onverhoopt gauw 

verlooven, temeer daar haar moeder niet 

graag had dat ze met een militair omging. 

Haar moeder had daar ook gelijk in omdat er 

in Aalsmeer van de   Koloniale Reserve zoo-

veel waren die waren verloofd of verkeering 

hadden in hun eigen plaats en in Aalsmeer om 

de haverklap op stap gingen met andere meis-

jes. We hebben elkaar beloofd geregeld te zul-

len schrijven en daardoor elkaar ook beter te 

leeren kennen. Eenige jaren geleden hadden 

haar ouders een boerderij in de Haarlemmer-

meerpolder. Haar vader is overleden, waarna 

haar moeder is gaan wonen in Aalsmeer.      



  Ze zijn met 2 jongens en 2 meisjes. Tonny en 

haar zuster zijn bij hun moeder, terwijl haar 

broers een melkslijterij, verlofzaak en boter- 

en kaaswinkel hebben. Het adres is T. Zekveld 

p/a N.A. Zekveld Sportlaan 44 Aalsmeer. 

Overdag is ze meestal bij haar broer en helpt 

haar schoonzuster in de huishouden en winkel. 

Ze was ook aan de bus toen ik vertrok uit       

Aalsmeer.  

Het zoeken naar verkeering hier in Indie is 

niet veel. Zeer weinig Europesche meisjes zijn 

hier. Dan heb je nog de nonnie’s (halfbloeden) 

wat niet veel bijzonders is en dan de volbloed 

Javaansch, Soedaneesche en andere meisjes 

die volgens mijn dunken goed zijn voor de       

Inlandsche jongens. Nee ik ben blij dat ik   

verkeering heb en weet wat mij wacht als ik in 

Holland terugkom, enz.  

Je schreef dat (zijn broer) Gerrit wel eens   

onder dienst zou moeten. Heeft hij al bericht 

van inlijving gehad of iets anders gehoord ? 

Zoo lang hij nog geen zekerheid geeft zal ik de 

Burgemeester er maar niet over schrijven. Het 

maakt veel verschil uit waarvoor hij onder 

dienst moet. Als het een mobilisatieregel is en 

hij op moet komen om oudere lichting af te 

lossen zal de Burgemeester er nog wel wat aan 

kunnen doen. Zou Nederland echter in oorlog 

komen en wordt de staat van beleg over het 

gehele land afgekondigd dan kan daar geen 

mensch wat aan doen wanneer hij onder dienst 

moet. Maar je ziet nu al weer aan Denemarken 

en Noorwegen hoe onzeker er alles uit ziet. 

Het is nu reeds een wereldoorlog. Ook is hier 

de Indische regering al aan het onderhandelen 

met Japan over de bescherming van het land. 

Ook hier praten ze alle dagen over mobilisatie, 

enz. 

Ziezoo nu wil ik eerst mijn bed naar binnen 

halen want er komt een bui opzetten. De     

zondag is juist een geschikte dag om die boel 

te luchten. We hangen dan de matrassen in de 

zon om de kakkerlakken, mieren en wandluizen 

te beperken want die beestjes zitten nogal 

graag in de rijstestroo, enz. 

 

Vervolgens is er klaarblijkelijk ruim zeven 

maanden geen brief verzonden geweest. Op 08 

december 1940 wordt de voorlaatste brief van 

Derk verstuurd. 

Lieve allemaal, 

Heb bericht ontvangen van thuis, Rijssen, 

Varssel, Marie en Tonny en was daar reuze 

blij mee. Ten eerste Anton en Willem         

Runneboom hartelijk gefeliciteerd met hun 

goede gezondheid. Dan nog van harte gefelici-

teerd met hun verjaardag: vader, moeder, 

Gerda, Riek, Marie en zwagers en kinderen 

die in dien tijd jarig zijn geweest. Hoe is het 

met vader tegenwoordig ? Henkie helpt zeker 

al flink thuis. Over mij behoeven jullie je niet 

bezorgd te maken. Het gaat mij uitstekend. De 

tijd gaat zeer snel om wat een goed teken is. 

Ben ‘s avonds druk met de studie voor radiote-

legrafist; krijg het dan wel drukker maar ver-

dien dan ook meer. Heb weer in het ziekenhuis 

gelegen met een infectie aan mijn voet, waar ik 

een maand mee druk was. Ik heb Zoomers ook 

weer ontmoet en zie hem nu regelmatig; ook 

hij studeert in zijn vrije tijd. We kunnen het 

goed met elkaar vinden. De andere vrienden 

zitten momenteel meer dan duizend km hier 

vandaan, enz. Eenige maanden geleden trof ik 

Bouwmeester hier aan, die zoon van Bouw-

meester uit Diepenheim. Hij werkt hier niet 

zoo ver vandaan ongeveer 80 km. Hij is daar 

in de rubber en thee. Het gaat hem goed. Gek 

dat je in een land zoo ver van Holland nog be-

kenden ontmoet. Zoo trof ik laatst ook een ze-

kere de   Lange uit Raalte die gelijk met mij in 

Assen gediend heeft. Van Schuppers uit Zutp-

hen heb ik de laatste twee maanden niets meer 

gehoord, enz. 

Doe de groeten aan de Burgemeester, fam. 

Runneboom, Groen en andere kennissen. Veel 

goeds en zegen toegewenscht in het komende 

jaar. Kijk niet om doch zie steeds vooruit. 

Ook het gehele jaar 1941 is er geen brief ver-

stuurd en/of overgeleverd. De reden is ondui-

delijk, immers pas op 8 december 1941 (dus 

exact een jaar na bovenstaande brief) verklaar-

de Nederland de oorlog aan Japan. Deze strijd 

was eenzijdig en heeft slechts enkele maanden 

geduurd. Begin maart 1942 volgde de overga-

ve al van de KNIL en de Geallieerden. De 

meesten soldaten zullen kort daarop al gevan-

gen zijn genomen. 

Op 10 december 1943 komt er een briefkaart 

binnen bij huize Jansen op de Viersprong met 

minder mooi nieuws. Het was in de Engelse 

taal geschreven in opdracht van de Japanners. 



  

 

Lieve ouders, 

Ik ben nu in een Japans gevangenkamp op  

Java. Mijn gezondheid is goed. Tot ziens. Ik 

wacht jullie antwoord af. Hoe is het met vader, 

moeder, broers en zusters en hebben jullie iets 

gehoord van Tonny. 

Jullie liefhebbende Derk. 

 

Achteraf blijkt deze kaart bewust door de    

Japanners te zijn achtergehouden. Vermoede-

lijk is de kaart in april/mei 1942 reeds geschre-

ven. Derk was al op 27 september 1943 te 

Kuie in Thailand overleden. 

Het officiële overlijdensbericht van het Ned. 

Rode Kruis kwam pas op 28 oktober 1945   

binnen. 

 

In 1993 is schrijver dezes in contact gekomen 

met een kamergenoot van Derk in zijn stand-

plaats Tjimahi, die de oorlogshel heeft over-

leeft. Uit zijn relaas blijkt dat Derk in 1941 bij 

de Bergartillerie zat. Toen de strijd losbarstte 

hebben ze gevochten boven Bandoeng op 

Noord-Java. Na de capitulatie in maart 1942 

zijn ze overgebracht naar Tjilatjap (Zuid-Java) 

en begin 1943 zijn ze per schip via Batavia 

getransporteerd naar Singapore naar gevange-

nis Sjanghai en vandaar na ca drie weken met 

goederentreinen naar het toenmalige Siam (nu 

Thailand) om gedwongen te gaan werken aan 

de Birma spoorlijn. Ze kwamen terecht bij het 

plaatsje Rin-Tin, een van de zwaarste kampen. 

Volgens zijn kamergenoot, die hem de laatste 

maanden uit het oog was verloren, zou Derk 

daar in de keuken hebben gewerkt. Het  over-

lijdensbericht vermeld als doodsoorzaak:   

voedingsstoornis en/of algehele zwakte.  

Het enige tastbare bewijs dat later is terugge-

stuurd zijn het militaire Indische rijbewijs en 

zijn soldatenpenning. 

Derk is eerst begraven in het plaatsje Kuie en 

later herbegraven op het grote oorlogskerkhof 

in Kanchanaburi in Thailand. 3098 Nederlan-

ders vonden de dood bij de bouw van deze 

spoorlijn. Op deze begraafplaats liggen 7000 

Britse, Australische en Nederlandse soldaten.  

Derk staat vermeld op het herinneringsmonu-

ment op het Burg. de Beaufortplein.   

 
A.Vedders 

 

 

De Dodenspoorlijn 

 (Death Railway), ook wel Birma-spoorlijn of Birma-

Siamspoorweg is de, 

door geallieerde krijgsgevangenen in de Tweede We-

reldoorlog gegeven, bijnaam aan de spoorlijn die zij 

gedwongen werden aan te leggen tussen Nong 

Pladuk in Thailand en Thanbyauzayat 

in Myanmar (Birma) 415 kilometer lang en 1 meter 

breed. De Japanners maakten hiervoor op grote schaal 

gebruik van dwangarbeid. Tijdens de aanleg stierven 

per dag gemiddeld 75 arbeiders; 15 000 krijgsgevange-

nen stierven aan uitputting, ziekte en ondervoeding. 

Onder hen waren 7 000 Britten, 4 500 Australiërs, 131 

Amerikanen en bijna 3 000 Nederlanders. Onder de 

westerse krijgsgevangenen waren veel KNIL-militairen 

en Nederlanders uit toenmalig Nederlands-Indië. Een 

van de bekendste arbeiders aan de spoorlijn was de 

Nederlandse cabaretier Wim Kan. 
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  A soldier from Markelo who did 

not return 
 

Since 1862, on the right side of the well 

known restaurant “De Viersprong” in Stok-

kum, is the bakery, shop and mill since 1923 

property of the successor of baker Schuurman, 

the family of Antonie Jansen. Jansen and his 

family originated from Gorssel, where they 

had a miller company. Their family consisted 

of father Antonie Jansen (1887-1971), mother 

Grietje van den Brink (1884-1956) and seven 

children. In 1927 the youngest son Henk was 

born, who took over the business in the early 

fifties. Most of the other children left Markelo 

when they got married.  

One of their sons was Derk, born in Gorssel on 

the 8th of October 1915. He studied to be a 

police agent and succeeded in 1937 in Utrecht 

for his ANPB police diploma and in Den 

Bosch for his RKPB St. Michael diploma. But 

Derk was length wise a couple of centimeter 

too short and couldn’t find a job. 

on the 1st of January 1938 he was employed 

for fl 5,- a week by the municipality of Marke-

lo as a male help for messenger services, meter 

readings and collecting of funds of the G.E.B. 

(municipality energy company). He would 

succeed Hendrik Jan Vedders (who was dating 

Derk’s sister Grietje), who got promoted to 

Writing Assistant of the secretary. 

On the 4th of May 1939 he applies a leave of 

absence at the municipality, because he was 

hired as a temporary officer of the (beach) po-

lice of Bloemendaal. He gets a four months 

leave of absence with the intention of retur-

ning to his former job. 

When Derk just started in Bloemendaal, he 

wrote a letter to Hendrik Jan on the 28th of 

May 2939: 

Dear Hendrik Jan, 

It is Sunday morning, so I have time to write 

you. Thank you very much for the letter you 

wrote me. I already enjoy my new function he-

re, because actually I have a lot of things to do 

here, like looking out for everything and act as 

we should do. So it is a matter of course this 

job has more responsibilities than my last, but 

that is the thing I have to try to realize pro-

gress, although the chances of getting employ-

ed for a fixed position is not that great. But the 

possibility to return gives me great support 

and I’m glad that I have this possibility. I got 

the latest counsil report from home and I noti-

ced that nothing has changed. Of course the 

majortity does not wants to split this position 

and think there has to be spend a little more 

money. In that case, it is completely different 

over here. For example, the payments of the 

officers were for a couple of years extremely 

high. For officers working on a temporary ba-

se, the payment was f 40,- a week and for re-

gulars it was f 45,-. In this municipality, we 

are with 4 temporary officers. The whole corps 

excists of one commissioner, 5 sergeants and 

about 40 officers. You will understand I don’t 

really know every single one of them. Very ni-

ce but pleasant officers are among them. Yes-

terday, I’ve already met the one who is cam-

ping every year at the Kattenberg. It was a co-

incedence he was on carpatrol, stopped at the 

beach post and asked about the person from 

Markelo, etc. etc. 

But this temporaly job ended. They planned to 

volunteer as a private in the Dutch army and to 

go to Dutch Indonesia, in hope to return to 

work as a police officer again when he came 

back. Mid February, a train with about 50 sol-

diers (Derk included) left from the Netherlands 

via France to Genua in Italy. From there, they 

left with 350 other passengers on the Christi-

aan Huygens to Batavia on the 21st of Februa-

ry 1940. From the train, he already sent the 

first letter to home and there was time to visit 

the city of Genua. Many pictures were made 

and sent to Markelo. 

The next (shortend) letter was sent from Port–

Said in Egypt:  

Dear Father, Mother, Brothers and Sisters, 

I will tell you more about my journey so far. 

The time it took to train to Genua was longuer 

then expected, but Genua is beautiful; we have 

visited the city with a couple of busrides. Many 

beautiful buildings are painted in different co-

lors. We have bought some bottles of wine, 

which we enjoyed on the boat. This wine 

would be only available on the better beaches 

in Holland. The cigarettes are very cheap on 

the boat. And also the food is very good. We 

sleep with 4 people in one cabin. In the middle 

of all the cabins is a kind of dining hall. We 

can takes baths and in the morning we have 

exercisis, gymnastics and theoretical lessons, 



  but after that, we have the entire afternoon off. 

Last night, we have passed the Stromboli, who 

occacionally spat some fire. With making pho-

tographs, something I absolutely don’t know 

anything about, I have a lot of luck. I had the 

most beautiful picture of all the guys and got 

70 orders. Tomorrow we will pass the Crete 

Island and we will arrive in Port-Said on Sun-

day. In the middle of the Mediterranean, the 

ship started to rock a lot. Most of us were ly-

ing in every corner, were naciated and had to 

trow up, but myself and my friend Feller had 

no problems at all. After this letter, you will 

not here from me for a long time, because we 

will not stop at the Isle of Ceylon, but continue 

our journey straight away to Indonesia, so for 

2 weeks we will see nothing else but water and 

sky etc.  

On the 6th of March 1940 on the Indian Oce-

an, he wrote a letter which was sent from Indo-

nesia to his neighbours, the Runneboom fami-

ly: 

First of all, happy birthday Jan Willem and 

that your family may be a long time witness of 

your health. I hope that this letter will arrive 

early enough. I’m going to send it next Friday 

from Sabang (North Sumatra) and don’t really 

know how long it takes for a letter to arrive in 

the Netherlands. Is Willem still in Renswoude? 

It is really bad there hasn’t been a change in 

his condition. On the way to Dutch Indies is no 

singel waterway without an English battleship 

or a cargoship with a canon. We are already 

about 10 days in the heat and i the evening we 

are swimming evening in the pool on the deck 

and we are sleeping under a thin sheet. Drin-

king 4 bottles of limonade in the evening me-

ans nothing. It is very cheap over here. But 

alcoholic beverages are very expensive. A 

bottle of cooled beer costs 80 cents. We have 

seen a couple of movies about the ice parties 

and ice skating games in the Netherlands in 

the movietheater on this ship. You will under-

stand there is not much to tell on this last part, 

it is nothing else than air and water. There is a 

calm sea right now and you can see many fly-

ing fishes and occasionally a shark or a dolp-

hin, etc. 

On the 23rd of March 1940 arrived another 

letter from Batavia, written to his brother An-

ton:   

Happy birthday and I wish you a lifetime of 

health. Maybe you have heard my start over 

here has not been that well. It is going better 

now (It seems Derk was a couple of weeks in 

the hospital because of an infection on his leg). 

The thickening is almost completely gone. I’m 

here ten days now and still I have to lay down, 

otherwise I can’t rest my leg. It’s not that easy 

to stay in bed with a healthy body. 

And how are you doing in Enkhuizen? Give my 

regards to Heintje. You can understand I hav-

en’t seen that much of Dutch Indonesia, so I 

can’t tell you much about it. The boat went 

along Sumatra, which is very large. I was right 

on the boat, we were lying with three of us in 

the spacious accommmodation and had a Ja-

vanese man as a servant. The other guys have 

already left. I’ve heard of one of them that they 

went to Tjimahi, at least the ones of the Artil-

lery, so that probably will be my destination 

too. The military hospital over here is really 

large, because also wives and children of the 

married soldiers, etc. are taking in. 

And on the 7th of April a letter from Batavia 

to home: 

Dear Father, Mother, Brothers and Sisters, 

Again 14 days have passed and it was not yet 

meant to be that I’m writing from Tjimahi. I 

was fired from the hospital this morning and 

moved to Subs. Kader. This is a barracks were 

all soldiers are stationed which are passing 

trough (from and to Holland) and are only 

staying for one night. I have been getting so 

much better that walking is going okay again, 

even though I’m still limping a bit. I don’t 

know yet what day I’ll be transfered, but I’m 

guessing Thursday, because a new transport 

will arrive one of these days and I’ll probably 

go with it. It is much better here than in the 

hospital, that is to say  I’m allowed to move 

more and the food is better. This afternoon we 

got bean soup, half an egg, rice with chilli oni-

ons, pork and cucumber. Also the fruits like 

oranges and bananas are very cheap here. I 

also went to the river, but it is very dirty and 

brown colored. Next to the river all natives are 

living and they use water for everything. The 

toilets are situated above the river and a little 

further away I see them washing themselves 

and brushing teeth in the river. They are also 

cleaning their dishes in it, even though the city 

sewer ends in it. You can imagine what kind of 

a mess it will be. They grab their children by 



  the arm, dipping them a couple of times in the 

water and clean they are. People here are not 

demanding a lot and have very little living 

space. It also doesn’t matter if it is raining or 

if it is night, the temperature stays this warm. 

But Dutch Indies also have  some unpleasant 

things; when I dropped some limonade on my 

nightstand in the hospital, a few moments later 

it became black of ants, etc. 

The spring is probably starting in Holland? I 

haven’t received any letters, so that makes my 

letters a bit   one-sided. If I’m staying here for 

a little while longer, I’m going to make some 

pictures of Batavia and send them to you. You 

have to decide which picture is for who, etc. 

On the 17th of April, a letter is sent from Tji-

mahi to Hendrik Jan Vedders. 

The letter you wrote was on its way for 10 

days and was for another 6 days in Batavia. 

My leg is fully healed and I’m doing full servi-

ce now. You have to be really carefull over 

here with the smallest wound, because it heals 

much slower. It is like your skin is softer over 

here. I haven’t had one moment of regret of 

leaving for Dutch Indies and signing that 5 

year contract and I also don’t want to go back 

to Holland. Although I should want to go back 

for fun, because I am still young. This is actu-

ally about work and future. The biggest part of 

the men wants to go back and they regret their 

decision of signing up. Much is not so bad, but 

much is also very bad. One has to be pretty 

certain of his own character and willing to ta-

ke the risk to accept the good and let the bad 

go. There are people hier, especially from the 

artillery, talking all day long about going out, 

having fun and putting work on second place. 

They are gumbling all day. Those fools don’t 

understand that the more they think about past 

pleasure, the worse they are doing here. I 

would like to join the mountain artillery. I’ve 

put my mind to it. So there are also 6 boys he-

re who were promised to join the gunsmith 

school as soon as they arrived. Instead of that, 

they had to join the artillery, where of course a 

great injustice is being made. Because of this 

they have become so indifferent and twisted, 

that they are worthless for the service.  

I did not know that Anton (his brother) has not 

been disapproved and lives in Bussum now. I 

hope you have passed your driverslicence 

exam and that you will enjoy your bike a lot.  

The conditions in Europe are really bad, 

aren’t they? The news is probably the same as 

in Holland. What is happening in the morning 

in England, is the news we hear at night on the 

radio. I hope Holland stays out of this trouble.  

I will not forget the past 14 days in the hospi-

tal, because I did not get enough to eat. Now it 

is okay and I have adapted myself completely 

to the Indies food.  

Out of the letter from Aalsmeer (of girlfriend 

Tonny), I assumed a civilian plane was shot 

down. Many greenhouses were damaged by 

falling down fragments. It was probably the 

same plane which was shot down in Rotter-

dam.  

We are getting paid f 5,25 a week plus all 

other things are free, with exeption of clothing 

and shoes, for which a different deal was ma-

de: We got everything new. Five suits grey-

green, 4 pairs of shoes, 3 pairs of underwear, 

etc. We have to manage with this for the next 9 

months, after which we get f 10,- a month to 

buy new clothing ourselves. But everything 

here is about one third of the prices in Hol-

land. The Malayan language learns well. You 

learn it, because you can benefit from it so 

much more, etc. 

On April 21th again a letter to his family. 

Dear Father, Mother, Brothers and Sisters, 

I have recieved all letters this week, plus a let-

ter from Anton, Hendrik Jan and Tonny. I have 

quite a lot of reading to do. But the most work 

is to answer all these letters. I’m doing well. 

I’m doing all services again, even though so-

metimes it is not easy. On the day before yes-

terday, we have climbed hundreds of meters of 

mountains. Ask Visbeen about how heavy this 

is. And not only that, you have got also all the 

low area’s and sawa’s, and sometimes you are 

walking until your hips in the mud. Sergeant 

Walbeek said always through the mud, but 

over here you have proper mud. My life over 

here suits me very well. The nature is beauti-

full, the temperature is warm, etc.  

From other guys I heard winter was long in 

Holland. In that case, I have it better over he-

re. I’m hardly wearing any clothes during the 

day and at night we are wandering the bar-

racks in our pyama’s. I’m stopping sending 

you all those pictures, because developing and 

sending them is quite expensive. Hereby also a 

picture of the girl from Aalsmeer of which all 



  those letters are and you were so curious 

about. I met her on that pond that is in the pic-

ture, on which we were ice skating too. I 

thought it would be a good idea to have a rela-

tionship with her, but I did not have the time to 

get engaged. But what is not here, may come 

in the future. I only hung out with her on the 

last month and also visited her brother in 

Aalsmeer who has a free trade store there. She 

is young (18 years old) and because of that she 

did not want to get engaged so quickly, also 

because her mother did not like she dated a 

soldier. Her mother had a point, because the 

Colonial Reserve is in Aalsmeer and many of 

them were already engaged, but still went out 

with other girls. We have promised we will 

write each other regularly and then we get to 

know each other better. Until some years ago, 

her parents had a farm in the Haarlemmer-

meerpolder. Her dad already died, after which 

her mother moved to Aalsmeer. The family 

exists of 2 boys and 2 girls. Tonny and her sis-

ter are with their mother, while her brothers 

have a milkstore, free trade store and a butter- 

and cheese store. The address is T. Zekveld p/a 

N.A. Zekveld Sportlaan 44 Aalsmeer. During 

the day, they are most of the time with their 

brother and she helps her step sister in the 

household and the store. She was also waiting 

for the bus when I left from Aalsmeer.  

Looking for a relationship here in Indies is 

tough. There are few European girls over he-

re. Then there are “nonnie’s” (half bloods), 

who are not really special and then there are 

full blood Javanese, Sudanese and other girls 

who to my opinion, are  good enough for the 

native guys. No, I’m glad that I have a relati-

onship and I know who is waiting for me when 

I return to Holland, etc.  

You wrote Gerrit (his brother) maybe also has 

to join the service. Did he already got a mes-

sage or heard something about it? I will not 

write the mayor about it as long as he doesn’t 

have certainty. It makes a real difference for 

which service he must join. If there is a mobili-

zation rule and he has to go and replace the 

older guys, the mayor should be able to chan-

ge this. If the Netherlands would go to war, 

there will be a state of siege declared, then 

nobody can change if he has to join the servi-

ce. But you already can see it from Denmark 

and Norway how insecure everything is. It is 

already a world war. The Indies government is 

also negotiating with Japan about the protecti-

on of the country. They talk every day about 

mobilization, etc.  

Now I want to get my bed indoors, because 

there is rain coming. Sunday is the best day to 

vent everything. We are hanging the mattras-

ses in the sun to limit the amount of cockroa-

ches, ants and bedbugs, because they want to 

go into the rice straw, etc. 

Then it appears that there hasn’t been a letter 

send fors even months. On the 8th of Decem-

ber 1940, the second last from Derk was sent. 

Dear everybody, 

I have received messages from home, Rijssen, 

Varssel, Marie and Tonny, and I was really 

happy about that. At first, I want to congratu-

late Anton en Willem Runneboom with their 

good health. And also happy birthday to: fa-

ther, mother, Gerda, Riek, Marie and brothers 

in law and the kids who’s birthday were lately. 

How is father doing these days? Henkie is pro-

bably helping a lot at home. You don’t have to 

worry about me. I’m doing excellent. The time 

is going really fast, which is a good sign. I’m 

busy by studying for radio operator in the eve-

ning. I will be busier but I also will make more 

money. I have also been in the hospital for al-

most a month with an infection on my foot. I 

have met up with Zoomers again and I see him 

on a regular basis; he is also studying in his 

free time. We can get along quite well. My 

other friends are more than a thousand miles 

away at this moment, etc.  

Some months ago, I saw Bouwmeester over 

here, the son of Bouwmeester from Diepen-

heim. He works not far away from here, about 

80 kilometers. He is in the rubber and thea 

business over there and he is doing well. It is 

strange to meet people you know so far away 

from Holland. Lately I met a certain Lange 

from Raalte, who served in Assen with me at 

the same time. I haven’t heard anything from 

Van Schuppers from Zutphen for about 2 

months, etc.  

Give my regards to the Mayor, family Runne-

boom, Groen and other acquaintances. I wish 

you many good things and blessings in the next 

year. Do not look back, but keep looking for-

ward. 

The entire year of 1941 no letter was sent and/

or deliverd. The reason is unknown, because 



  only on the 8th of December 1941 The Nether-

lands declared war on Japan. This battle was 

one-sided and lasted only for a couple of 

months. In the beginning of March 1942, the 

KNIL and Allies surrendered. Most of the sol-

diers were taking in captivity. 

On December 10th 1943, a postcard was recei-

ved in the Jansen household on the Viersprong 

with bad news. It was written in English, in 

order of the Japanese. 

 

Dear parents, 

I’m in a Japanese POW camp on Java. My 

health is okay. Looking forward to hear from 

you. How is it with father, mother, brothers 

and sisters and have you heard something 

from Tonny. 

Your loving Derk. 

 

Afterwards it seems this card has been with-

held on purpose by the Japanese. Presumably, 

the card was written in april/mei 1942. Derk 

already died on the 27th of September, 1943 in 

Kuie, Thailand.  

The official death notice of the Dutch Red 

Cross came in on the 28th of October 1945. 

In 1993, the writer of this came in contact with 

Derk’s roommate from Tjimahi, who survived 

the hell of the war. His tale shows Derk was in 

the mountain artillery in 1941. When the war 

bursted, they have fought on top of Bandoeng 

in North-Java. After the capitulation in March 

1942, they were transported to Tjilatjap (South

-Java) and in the beginning of 1943 they were 

transported through Batavia to Singapore by 

boat, to the Sjanghai prison. And from there, 

after about 3 weeks on board of a freight train 

to the former country of Siam (now Thailand) 

to work on the Birma railway. They were    

taking to the place of Rin-Tin, one of the  

toughest camps. According to his roommate, 

who lost sight of Derk in the last couple of 

months, he worked in the kitchen over there. 

The death notice said that he died of a feeding 

disorder and/or general weakness.  

The only tangible evidence that is being sent 

back was his military Indies driving license 

and his soldiers badge. 

Derk was burried first in Kuie and later re-

burried on the great war cemetery in Kancha-

naburi in Thailand. 3098 Dutch people died 

during this railway-construction. On this     

cemetary are lying 7000 British, Dutch and 

Australian soldiers. Derk is named on the local 

Monument at the Burg. de Beaufortplein in 

Markelo.   
A.Vedders 

 

The Death Railway 

 Also called the Birma-railway, or Birma-Siamrailway, 

nickname given  by the Allied POWs from the second 

world war, who were forced to construct this railway 

between Nong Pladuk in Thailand and Thanbyauzayat 

in Myanmar (Birma). It is 415 kilometer long en 1 me-

ter wide. The Japanese used forced labor on a large 

scale. During the construction, on a daily basis, an 

average of 75 workers died; 15000 POWs died from 

exhaustion, diseases and malnutrition. Amongst them 

were 7000 British, 4500 Australians, 131 Americans 

and almost 3000 Dutch. Amongst the western POWs 

were a lot of KNIL-soldiers and Dutchmen from former 

Dutch Indies.  

One of the most known workers on this railway was the 

Dutch comedian Wim Kan. 
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Sta een ogenblik stil… 
 

Overijssels Verzetsmonument. 
 

De Markeloseberg: Een historische plek voor Markelo en heel Oost Nederland. De Saksers hielden 

er hun volksvergaderingen, Lebuinis predikte er het christendom en de landsheren van Twente 

werden er ingehuldigd. Juist deze plek is gekozen als locatie voor het Overijssels Verzetsmonu-

ment. 

 

In 1947 werd een stichting gevormd met als doel een monument op te richten ter nagedachtenis 

van de omgekomen verzetsstrijders in de provincie.  

De kosten werden geheel bijeengebracht door oud-verzetsstrijders. Na veel onderhandelingen, o.a. 

over de aankoop van de grond, werd op 2 mei 1953 onder grote belangstelling van het voormalig 

verzet en nabestaanden van de slachtoffers het monument door de Commissaris van de koningin, 

Ir. Ridder de Vanderschuren, onthuld. 

 

Op deze eerbiedwaardige plek ontwierp beeldhouwer Titus Leeser (1903-1996) uit Ommen, een 

bijzonder monument. Hij gaf zijn schepping de volgende omschrijving mee: 
 

Het monument wil de eerbied van de verzetsstrijders voor hun gevallen kameraden uitdrukken. 

Als bladzijden van een boek vermelden de muurvlakken de namen van de gevallenen en deze met 

namen bedekte muren zelf vormen het teken in het landschap. De drie figuren symboliseren de ge-

meenschap van het verzet, waarvan de gevallenen deel uitmaakten en die tot in verre toekomst bij 

hun namen willen blijven waken en daardoor de herinnering aan hen levend willen houden. Links 
het ongewapend verzet, in het midden – tegelijk het geloof en vertrouwen uitbeeldend – de vrouw in 

het verzet, rechts het gewapend verzet. In hun collectiviteit symboliseren zij de groep. 

Van links naar rechts: G.Rohaan, de heer Van Joolen, G.J.Berendsen, burgemeester de Meester  



 

De moed en de inzet van de 470 verzetsstrijders worden verwoord in een tekst van Victor E. Van 

Vriesland (1892-1974): 

 
    Toen ’t land werd onderdrukt, geplunderd, uitgemoord, 

Hebben ze alleen maar de innerlijke stem gehoord. 

Hoezeer bedreigd, gejaagd, bekneld in wreedsten nood, 

Volgden zij slechts één weg: hun trouw tot in de dood. 

 

Jaarlijks vindt er op 4 mei de provinciale herdenking plaats. In 1974 bezocht koningin Juliana het 

verzetsmonument en legde een krans. 

In 2004 heeft een grondige restauratie plaatsgevonden. Het monument is toen van eigenaar verwis-

seld. Na een periode van 50 jaar heeft de gemeente Hof van Twente het overgedragen aan de pro-

vincie Overijssel. Door deze overname wil de provincie laten zien dat het verzetsmonument een 

belangrijke functie heeft bij het herdenken van de gevallenen in het verzet in heel Overijssel. 

 

Gemeentelijk oorlogsmonument. 
In hartje Markelo, op het Burg. De Beaufortplein staat sinds 1990 het Gemeentelijk oorlogsmonu-

ment. De Markelose oorlogsslachtoffers (waaronder 15 Joden) en 17 geallieerde vliegers worden 

hier geëerd. Op een granieten driehoek naast het monument staan hun namen vermeld. Opdat wij 

niet vergeten. De oud-Markelose kunstenaar Norman Burkett, de ontwerper, heeft het genoeglijke 

dorpsleven en de overzichtelijkheid en rust van het gemoedelijke dorpsbestaan in aansprekende 

vormen uitgebeeld en geplaatst tegenover de verschrikkingen van de oorlog en het verdriet van de 

dorpsgenoten, die het leven lieten. De twee doorgaande lijnen vormen een christelijk kruis. Links 

zit een groep die het vooroorlogse dorpsleven karakteriseert. De stijgende diagonale lijn symboli-

seert het geleidelijk groeiende verzet en de kracht ervan. Het rechter gedeelte symboliseert het ver-

driet en het leed van hen die uit ons midden zijn verdwenen. De personen zoeken houvast bij el-

kaar en gaan gebukt onder de verschrikkingen die over hen zijn afgeroepen. Uit het beeld spreekt 

ontzetting en wanhoop en de vraag van het waarom. De hel en verdoemenis maakt bij de onder-

gang van de mens in de oorlog geen onderscheid in geloof. De opgeheven hand is door de kunste-

naar uitgebeeld als symbool van het ideaal, dat alle religies en wereldbeschouwingen ooit één zul-

len worden. 

Het monument werd op 4 mei 

1990 door basisschoolleerlingen 

onthuld en is sindsdien opgeno-

men in het herdenkingsprogram-

ma in het kader van ‘Adopteer 

een monument”. Leerlingen uit 

de groepen 8 van alle Markelose 

basisscholen leggen elk jaar op  

8 april – de dag dat Markelo 

door de Canadezen werd bevrijd 

– bloemen bij het monument, 

waarbij de 42 namen worden 

voorgelezen. Ook bij de oorlogs-

graven op de begraafplaats    

worden bloemen gelegd. Ter 

voorbereiding op de herdenking 

brengen de leerlingen een      

bezoek aan het 

“Herinneringscentrum Kamp 

Westerbork”. 

 



 

Stand for a Moment… 
 

The Resistance Monument of the Province of Overijssel. 
 

The Markeloseberg: A historical place for Markelo and the entire eastern part of the Netherlands. 

The Saks over there kept their public meetings, Lebuinis preached Christianity and the landlords 

of Twente were inauguated there. Precisely this place was chosen as the location for the Resistance 

Monument of the Province of Overijssel. 

 

In 1947 a foundation was grounded with the soul purpose to establish a monument commemora-

ting all killed resistance fighters of the province. 

The costs were fully raised by old resistance fighters. After a lot of negotiations, i.a. the acquisiti-

on of the piece of land, the monument was unveiled by the Comissioner of the Queen, Ir. Ridder 

de Vanderschuren, on the 2nd of May 1953 with great participation of former resistance and relati-

ves of the victims. 

On this honorable place, sculptor Titus Leeser (1903-1966) from Ommen designed a special mo-

nument. He described his creation as followed: 

 

This monument is showing the respect of the resistance fighters for their fallen comrades. 

As pages of a book, the wall surfaces are showing the names of the fallen ones and these 

walls, covered in names, are forming the signs in the landscape.  

The 3 figures symbolizing the community of the resistance, of which the fallen ones are part 

of, and who will guard their names until the far future and because of this, to keep the me-

mories of them alive.  

On the left is the unarmed resistance, in the middle – showing at the same time faith and 

confidence – the woman in the resistance, on the right is the armed resistance.  

All together they represent the group. 

 

The courage and stakes of the 470 resistance fighters are being expressed in a text by Victor E. 

Van Vriesland (1892-1974) (literal translation): 

 

When the country was oppressed, plundered, murdered, 

They only have heard their inner voice. 

How threatened, hunted, trapped in vicious emergencies, 

They followed only one way: their loyalty unto death. 

 

Every year on the 4th of May there is an annual provincial commemoration. In 1974, Queen Julia-

na visited the resistance monument and laid a wreath. 

In 2004 a thorough restoration was made. The owner of the monument was changed. After a time 

period of 50 years, the municipality Hof van Twente handed it over to the Province of Overijssel. 

With this transaction, the province wants to show the resistance monument has an important func-

tion in the commemoration of the fallen resistance people in the entire Province of Overijssel. 

 

Municipality Warmonument. 

Since 1990 in the centre of Markelo, on the Burg. De Beaufortplein, is the Municipality Warmonu-

ment. The casualties of Markelo (including 15 Jews) and 17 allied airmen are honered with this 

monument. Their names are on the granite triangle next to the monument. Lest we forget. The for-

mer-Markelose artist Norman Burkett is the designer, who displayed in clear formes the clarity 

and tranquility of the enjoyable village life and placed them against the horrors of the war and the 

sorrow of the deceased villagers. 

The two continuing lines form a christian cross. Left is a group of people who symbolise the villa-

ge life before war.  



  The rising, diagnoly placed line symbolizes 

the steadily growing resistance and the force 

of it. The right part symbolizes the grief and 

suffering of those who have disappeared from 

our midst. The people are looking for guidance 

together and suffer from the horrors that have 

been declared on them. The image expresses 

the dismay, despair and the question why. The 

hell and damnation of men in war do not make 

any distinction in religion. The raised hand is 

depicted by the artist as a symbol of the ideal, 

that all religions and philosofies in the world 

will become one someday. 

The monument was unveiled on the 4th of 

May 1990 by grammarschool students and is 

since then in the commemorationprogramme 

in the frame of “Adopt a Monument”. Students 

of the 6th grade from every grammar school 

are laying flowers every year on the monu-

ment on the 8th of April – the day that       

Markelo was liberated by the Canadians –, 

whereby the 41 names are read. Also flower 

are placed on the wargraves on the cemetery. 

As a preperation of the commemoration, the 

students  visit the “Rememberance Centre of 

Camp Westerbork”. 

 

 

Canadese bevrijders al 
vanaf 1985 welkom in 
Markelo. 
 
Ook dit jaar zal weer een groep Canadese 
gasten in Markelo zijn opwachting maken. 
Het gaat dan vooral om de deelnemers 
aan de Frank Graham Liberation Cycle 
Tour, een gecombineerde fiets-bustocht 
vanaf Juno Beach, het invasiestrand waar 
de Canadese bevrijders in 1944 aan land 
kwamen naar Markelo. Niettemin zullen 
ook een aantal bevrijders deel uitmaken 
van de groep, waaronder Lock Laurie, die 
actief was betrokken bij de bevrijding van 
Markelo en uiteraard Frank Graham, die al 
vele malen in Markelo te gast was, er vele 
vrienden heeft en gezien mag worden als 
het symbool voor de contacten tussen 
Markelo en Canadese bevrijders. 
 
De geschiedenis van de contacten tussen Mar-

kelo en Canadese oorlogsveteranen voert terug 

tot 1980. Toen werd op verzoek van de provin-

ciale organisatie “Thank You Canada” een 

plaatselijk comité met de gelijknamige naam 

opgericht. Dit eerste comité bestond uit voor-

zitter Jan Lammertink, secretaresse Diny Ro-

zendom-Goorhuis, vice-voorzitter G. Wiers-

ma, 2e secretaris G.J. Eelderink, penningmees-

ter W.J. Runneboom en de leden mevr. 

A.C.H.A. Numans-van Wijk, G. Roessink en 

H. Vruwink. Zij organiseerden de ontvangst 

van 49 Canadese bevrijders, die werden onder-

gebracht in Markelose gastgezinnen. De gasten 

kregen een uitgebreid programma voorgescho-

teld. Uiteraard werd deelgenomen aan de 4 

mei-herdenkingen op de Markeloseberg, er 

werd een bezoek gebracht aan de Canadese 

begraafplaats op de Holterberg en aan een 

groot defilé van oorlogsveteranen in Nijme-

gen. Daarnaast waren er wat meer recreatieve 

programma-onderdelen zoals een bezoek aan 

de bloembollenvelden, een rondleiding bij 

Huize Warmelo in Diepenheim en een bezoek 

aan kasteel Weldam . Een zgn. “Social       

Evening” besloot het bezoek van de overzeese 

gasten. Ook in 1985 bezocht een groep        

Canadese veteranen Markelo en werkte een 

soortgelijk programma af. In 1990 werd de  

Resistance Monument in Markelo 



  komst van Canadese bevrijders provinciaal 

georganiseerd door de Stichting Welcome 

Again Veterans. Op initiatief van deze stich-

ting werd in Markelo het comité “Welcome 

Again veterans Markelo”opgericht. In dit co-

mité was voorzitter Jan Lammertink het enige 

lid dat ook zitting had in het bestuur van 

“Thank You Canada”. De overige comitéleden 

waren Sini Dietvorst-v.d. Berg, Ina Welmer-

Leunk, Albert Oplaat en Henk Hondelink.  

Dit bezoek van de Canadezen begon overigens 

vrij chaotisch want omdat vanaf Schiphol was 

verzuimd het Markelose comité telefonisch op 

de hoogte te stellen van de aankomsttijd van 

de groep Canadezen stond de bus met 24      

Canadese gasten opeens voor het gemeente-

huis. Met enig improvisatievermogen lukte het 

toch de gasten naar binnen te dirigeren, waar 

burgemeester Michiel van Haersma Buma de 

gasten persoonlijk van koffie voorzag. Ook 

deze groep Canadezen werkte een vermoeiend 

maar zeer gewaardeerd programma af. Ze   

waren bij herdenkingen in Markelo, Ommen, 

Holten en Groesbeek en namen deel aan een 

grote parade in Enschede. Ze waren eregasten 

bij de Koninginnedagviering, maakten een trip 

naar Giethoorn en waren gast bij een speciaal 

voor hen georganiseerde reconstructie van de 

IJssel-oversteek bij Wilp, zoals deze tijdens de 

oorlog was gemaakt. De Markelose gastvrij-

heid was de Canadezen zo goed bevallen dat 

een jaar later een deputatie uit Coldwater 

(Ontario) opnieuw naar Markelo kwam. Zij 

drukten hun dankbaarheid uit door middel van 

een bijdrage van $ 5.000,00 voor de restauratie 

van de Molen van Buursink. Dit mooie gebaar 

kostte de aanbieder van de cheque, Bill 

Brown, overigens het voorzitterschap van 

Branch Colwater van The Royal Canadian  

Legion, aangezien de gelden niet zouden zijn 

besteed binnen de regels van deze veteranen-

organisatie. De Canadese afvaardiging had niet 

alleen een cheque bij zich maar ook een uit-

nodiging voor gemeentebestuur, comité en 

gastgezinnen om een tegenbezoek aan Canada 

te brengen. Het plaatselijke comité nam de uit-

nodiging graag aan met als gevolg dat in het 

najaar van 1991 een groep van zo’n 50 mensen 

naar Toronto vloog en vandaar werd gebracht 

naar gastgezinnen in Coldwater, Midland,   

Victoria Harbour, Port McNicoll en          

Waubaushene.  

De groep nam ook daar deel aan een aantal 

herdenkingen en bracht o.a. bezoeken aan de 

Niagara watervallen, de CN-Tower in Toronto. 

Burgemeester Van Haarsma Buma, die deel 

uitmaakte van het gezelschap, liep daar zijn 

bijnaam “Comrade Mike”op. 

Het volgende bezoek van de Canadese bevrij-

ders was in 1995. Toen kreeg het Markelose 

comité het verzoek liefst 94 Canadese gasten 

onder te brengen. De aanzienlijke kosten wer-

den slechts voor een deel gedekt door subsi-

dies en bijdragen van landelijke en provinciale 

organisaties. De plaatselijke zangers Dinand 

Leferink en Gerrit Welmer zorgden vervolgens 

voor een fantastische bijdrage. Als “The Ber-

ets” zongen ze een aantal liedjes over oorlog 

en bevrijding die werd opgenomen op een mu-

ziekcassette. De verkoop van deze cassette liep 

zo goed dat de beide zangers later in dancing 

“Dieka van de Kruusweg” aan het comité Wel-

come Again veterans een bedrag van ƒ. 

6.000,00 konden aanbieden. Daarnaast startte 

het comité met de organisatie van zgn. Boelda-

gen in sporthal De Haverkamp. Ook deze vere-

delde rommelmarkt met bijbehorende veiling 

leverde een aanzienlijke bijdrage aan de finan-

ciën van het comité zodat de Canadese gasten 

op welverdiende wijze onthaald konden wor-

den. Voorts toonde het dorp Markelo zich 

weer eens van zijn beste kant want alle gasten 

kregen een welkom onderdak in Markelose 

gastgezinnen en in enkele gezinnen in Holten 

en Goor. Er werd wederom een uitgebreid pro-

gramma afgewerkt. Op 4 mei namen de gasten 

deel aan de herdenking op de Canadese be-

graafplaats in Holten en moesten daarna naar 

de herdenking in de sporthal in Markelo waar 

één van hen ook het woord zou voeren. De tijd 

begon echter te dringen en het leek er op dat 

de spreker van de Canadese groep te laat zou 

arriveren in Markelo. Leden van het Markelo-

se comité wisten echter de auto van de Com-

missaris van de Koningin Hendrikx, die ook 

naar de Markelose herdenking moest, tegen te 

houden en de Commissaris bleek gaarne bereid 

een plaatsje in zijn auto beschikbaar te stellen. 

Nadat later afscheid was genomen van de gast-

gezinnen met een daverende Farewellparty 

maakten de Canadese gasten en het plaatselij-

ke comité nog een vierdaagse trip naar Polen 

en Berlijn met onder meer een indrukwekkend 

bezoek aan het voormalige concentratiekamp  



  Auschwitz. In 2000 streken opnieuw zo’n 80 

Canadese gasten in Markelose gastgezinnen 

neer. Dat waren overigens niet alleen vetera-

nen want eerst arriveerden zo’n 25 leden van 

de Sun Parlour Pipes and Drums uit Chatham 

in Markelo.  

 

Toen later ruim 50 Canadese veteranen aan-

kwamen stonden de bandleden met hun doe-

delzakken en trommels gereed hun landgeno-

ten muzikaal in te halen in Markelo. Veel le-

den van de veteranengroep werden onderge-

bracht in gastgezinnen waar ze al eerder te gast 

waren geweest en dus was er sprake van een 

heus weerzien. Onder hen was ook de al eerder 

genoemde Frank Graham, die nog eens bena-

drukte dat de Canadese bevrijders nergens in 

Europa zo worden geëerd als in Nederland. 

In 2003 volgde een tussentijds bezoek van een 

groep Canadese veteranen, dit keer op eigen 

initiatief van het Comité Welcome Again Ve-

terans. Het bezoek had een bijzondere aanlei-

ding want nadat de gasten een aantal dagen in 

gastgezinnen verbleven werd doorgereisd naar 

Frankrijk. Daar woonde de groep op 6 juni (D-

Day) 2003 de opening bij van het Juno Beach 

Centre in Courseuille-sur-Mer. Dit centrum 

annex museum herinnert aan de landing van de 

Canadese bevrijders in 1944. Het bezoek staat 

de deelnemers nog helder voor de geest en de 

meesten herinneren zich ongetwijfeld nog de 

kreet “Frank, that’s you” toen Mary Graham in 

het museum een foto van haar man ontdekte. 

De groep “Markelose” Canadezen had die dag 

overigens een uitzonderingspositie. Het was 

buitengewoon warm en de organisatie was 

daar kennelijk niet op voorbereid want drinken 

was voor de “old soldiers” maar mondjesmaat 

aanwezig. Albert Oplaat ging dus op zoek naar 

iets verfrissends en kwam tot verbazing van de 

hele groep plotseling met smakelijke hapjes en 

champagne voor de dag. Waar hij het vandaan 

had vertelde hij niet maar het lekkers was on-

getwijfeld bestemd geweest voor nog voorna-

mere gasten dan de groep uit Markelo. In 2005 

werden voor het laatst Canadese veteranen 

ontvangen door het Comité Welcome Again 

Veterans. Ook deze keer waren daarbij leden 

van de Sun Parlour Pipes and Drums van de 

partij. De groep bezocht Staphorst en nam zo-

als gebruikelijk deel aan verschillende herden-

kingen. De doedelzakband trad ook op tijdens  

de Markelose Schaapscheerdersfeesten. Omdat 

het aantal echte oorlogsveteranen snel afneemt 

en het Comité Welcome Again Veterans zich 

speciaal op hen richtte gaf dit comité het stokje 

over aan het inmiddels opgerichte Canada Co-

mité Markelo. Dit comité richt zich niet alleen 

op de veteranen maar zet zich vooral in om de 

herinnering aan de bevrijders levend te houden 

bij de jongere generaties. Het Canada Comité 

was ook verantwoordelijk voor de ontvangst 

van een groep Canadese veteranen en musici 

in 2010. Ook nu weer was er een omvangrijk 

programma en waren de Markelose 

“superveteraan” Frank Graham en zijn vrouw 

Mary weer present. Zij hebben inmiddels een 

al jaren bestaande hechte vriendschapsband 

met Hanna en Hendrik Bomans. Het huidige 

Canada Comité Markelo bestaat uit voorzitter 

Gert-Jan Oplaat, secretaresse Henriëtte Kok-

Klumpers, penningmeester Berry Nijland en 

de leden Jan Ebbekink, Bert Schut, Femke 

Matthijssen, Johan Vruwink, Bert Pinkert en 

Henk Hondelink. Dit comité organiseert de 

Frank Graham Liberation Cycle Tour vanaf 

Normandië naar Markelo, waaraan zo'n 40 

jeugdige Canadese en Nederlandse (voor een 

groot deel Markelose) studenten deelnemen. 

Zij starten vanaf het Juno Beach Centre en het 

oorlogsmuseum in Caen en bezoeken o.a. het 

Canadese museum in Vimy Ridge met de daar 

nog aanwezige loopgraven en musea in Ieper 

(België), Overloon en Groesbeek. 

Kortom, uit het bovenstaande moge duidelijk 

zijn dat de band tussen Canadese bevrijders en 

Markelo en de Markeloërs al jaren hecht is en 

mogelijk ook hecht zal blijven, ook al gaat het 

dan niet om bevrijders maar om de generaties 

daarna. 
Henk Hondelink 

 

Canada-comité 18-6-1991 

Van l.n.r.: H.Hondelink, A.Oplaat, S.Dietvorst– 

v.d.Berg, A.J.Lammeertink en I.Welmer-Leunk. 



   

 

In 1990 the arrival of Canadian liberators was 

provincial organized by the Foundation Wel-

come Again Veterans. On the initiative of the 

foundation Markelo Committee "Welcome 

Again veterans Markelo" was founded. This 

committee was chaired by Jan Lammertink, 

the only member who also had a seat on the 

board of "Thank You Canada". The other com-

mittee members were Sini Dietvorst-v.d. Berg, 

Ina Welmer-Leunk, Albert Oplaat and Henk 

Hondelink. Moreover this visit of Canadians 

quite chaotic, because from Schiphol it failed 

to  inform the committee of Markelo about the 

time of arrival of the group of Canadians, and 

suddenly the bus with 24 Canadian guests we-

re standing in the front of the municipality 

house. With some improvisation the guests 

were managed inside, where Mayor Michael 

Haersma Buma provided them personally a 

cup of coffee. This group of Canadians com-

pleted an exhausting but highly valued pro-

gram. They were at commemorations in Mar-

kelo, Ommen, Groesbeek and Holten and took 

part in a great parade in Enschede. They were 

guests of honor at the Queen's Celebrations-

day, made a trip to Giethoorn and were guests 

at a specially for them organized reconstructi-

on of the IJssel-crossing at Wilp, as during the 

war was made. 

 

The hospitality of Markelo was such a success 

for the Canadians, that a year later a deputati-

on from Coldwater (Ontario) came again to 

Markelo. They expressed their gratitude 

through a contribution of $ 5.000,00 for the 

restoration of Buursinks Windmill. This beau-

tiful gesture otherwise cost the provider of the 

cheque, Bill Brown, the presidency of Colwa-

ter Branch of  The Royal Canadian Legion, 

because the funds had not been spent within 

the rules of this veterans organization. The Ca-

nadian delegation handed over not only a che-

que, but also an invitation for council, commit-

tee and host families to bring a return visit to 

Canada. Gladly the local committee accepted 

the invitation with the result, that in the au-

tumn of 1991 a group of about 50 people flew 

to Toronto and then was brought to families in 

Coldwater, Midland, Victoria Harbour, Port 

McNicoll and Waubaushene. The group also 

took part in a number of commemorations and 

visited i.a. the Niagara Falls and the CN Tower 

Canadian liberators   
already welcome in 
Markelo since 1985. 
  

Also this year, a group of Canadian guests 
will make its appearance in Markelo. It 
mainly involves the participants in the 
Frank Graham Liberation Cycle Tour, a 
combined bike-bus-tour from Juno Beach, 
the invasion beach, where in 1944 the Ca-
nadian liberators came ashore to Markelo. 
Nevertheless, a number of liberators will 
take part of the group, including Lock Lau-
rie, who was actively involved with the li-
beration of Markelo. And of course Frank 
Graham, who many times already was a 
guest Markelo, and have many friends 
there. He may be seen as the symbol for 
all contacts between Markelo and Canadi-
an liberators. 
 
The history of contacts between Markelo and 

Canadian war veterans leads back to 1980. On  

request of the provincial organization "Thank 

You Canada" a local committee with the same 

name was founded then. 

This first committee consisted of chairman Jan 

Lammertink, secretary Diny Rozendom-

Goorhuis, Vice-President G. Wiersma, 2nd 

Secretary G.J. Eelderink, treasurer W.J. Run-

neboom and members mrs. A.C.H.A. Numans-

van Wijk, G. Roessink and H. Vruwink. 

They organized the reception of 49 Canadian 

liberators, who were housed with families in 

Markelo. The guests got presented an extensi-

ve program. Of course 4 May commemorati-

ons on the Markelose Berg were attended, the-

re was a visit to the Canadian cemetery on the 

Holterberg and a large parade of war veterans 

in Nijmegen. Additionally there were some 

more recreational program elements, such as a 

visit to the flower fields, a guided tour at Cast-

lehouse Warmelo in Diepenheim and a visit at 

castle Weldam. A so-called "Social Evening" 

concluded the visit of the overseas guests. 

 

Also in 1985, a group of Canadian veterans 

visited Markelo and completed a similar pro-

gram. 



  in Toronto. Mayor Van Haarsma Buma, who 

was one of the company, got his nickname 

"Comrade Mike" there.The next visit of the 

Canadian liberators took place in 1995. The 

committee of Markelo was asked to accommo-

date as much as 94 Canadian guests. The con-

siderable costs were only partially covered by 

grants and contributions from national and 

provincial organizations. The local singers Di-

nand Leferink and Gerrit Welmer then made a 

great contribution. As "The Berets" they sang 

some songs about war and liberation, which 

was recorded on a music cassette.  The sale of 

this cassette was so good, that the two singers 

later could offer to the Committee Welcome 

Again veterans an amount of NLG. 6000,00 in 

dancing "Dieka van de of Kruusweg". In addi-

tion, the committee began with the organizati-

on of so-called Boeldagen (kind of jumble sa-

le) in sports hall De Haverkamp. These glori-

fied jumble sale with its auction yielded a sig-

nificant contribution to the finances of the 

committee resulting in a deseerved way welco-

me for the Canadian guests. The village of 

Markelo showed itself again from his best side 

for all guests, who got an welcome lodging in 

Markelose families and some families in Hol-

ten and Goor. There again an extensive pro-

gram was completed. On May 4, the guests 

took part in the commemoration of the Canadi-

an Cemetery in Holten and thereafter they had 

to go to the commemoration in the sports hall 

in Markelo, where one of them would speak. 

However the time started to push and it see-

med that the speaker of the Canadian group 

would arrive too late in Markelo. Members of 

the Markelo committee however were able to 

stop the car of the Queen's Commissioner 

Hendrikx, who also had to attend the memorial 

in Markelo and the Commissioner appeared 

willing to make a place available in his car. 

After the host families were saying goodbye 

with an overwhelming Farewell Party the Ca-

nadian guests and the local committee made a 

four-day trip to Poland and Berlin including an 

impressive visit to the former concentration 

camp Auschwitz. 

 

In 2000 about 80 Canadian guests came to the 

Markelose host families. This time it were not 

just veterans because at first some 25 members 

of the Sun Parlour Pipes and Drums from  

Chatham arrived in Markelo. When later more 

the 50 Canadian veterans arrived, the band  

members with their bagpipes and drums were 

ready to overtake their compatriots to Markelo 

in a musical way. Many members of the vete-

rans group were placed in families where they 

previously had been a guest, so there was a 

real reunion. Among them was the already 

mentioned Frank Graham, who once again 

emphasized that the Canadian liberators now-

here in Europe are honored as in the Nether-

lands. 

 

In 2003 the Committee Welcome Again Vete-

rans became an interim visit by a group of Ca-

nadian veterans, this time on its own initiative. 

The visit had a special reason, because after a 

few days stay with the guest families, they we-

re traveling further to France to attend the ope-

ning of the Juno Beach Centre in Courseuille-

sur-Mer on June 6 (D-Day) 2003. 

This center and museum commemorates the 

landing of the Canadian liberators in 1944. 

The visit is still in clear recollection of the par-

ticipants and most of them certainly still re-

member the scream "Frank, that's you !", when 

Mary Graham discovered a picture of her hus-

band. 

Otherwise the group Canadians from Markelo 

had an exceptional status that day. It was ex-

tremely hot and the organization there was ob-

viously not well prepared for the "old sol-

diers", because drinks were short supply. Al-

bert Oplaat was looking for something refres-

hing and to the astonishment of the whole 

group he suddenly presented tasty snacks and 

champagne for the day. He did not tell where 

he got it, but the goodies undoubtedly were 

destined for even more distinguished guest 

than the Markelo group. 

 

In 2005 for the last time Canadian veterans 

were received by the Committee Welcome 

Again Veterans. This time the members of the 

Sun Parlour Pipes and Drums were present. 

The group visited Staphorst and as usual took 

part in various commemorations. The bagpipe 

band also performed during the Markelose 

Sheepshearers Festivities. 

 

As the number of real war veterans decreases 

rapidly and the Committee Welcome Again 



  Veterans specifically were focused to them, 

this committee handed over the baton to the 

recently established Canada Committee Mar-

kelo. This committee is not only focused on 

veterans but especially is committed to keep 

the memory of the liberators alive among 

younger generations. 

The Canada Committee was also responsible 

for the receipt of a group of Canadian veterans 

and musicians in 2010. Again there was an 

extensive program and were "super veteran" 

from  Markelo Frank Graham and his wife 

Mary were present again. In the meantime they 

now have a long-standing and close friendship 

with Hanna and Hendrik Bomans. 

The present Canada Markelo Committee con-

sists of chairman Gert-Jan Oplaat, secretary 

Henriette Kok-Klumpers, treasurer Berry Nij-

land and mmembers Jan Ebbekink, Bert Schut, 

Femke Matthijssen, Johan Vruwink, Bert Pin-

kert and Henk Hondelink. It organizes Frank 

Graham Liberation Cycle Tour from Norman-

dy to Markelo, where some 40 young Canadi-

an and Dutch (largely Markelose) students par-

ticipate. They start from Juno Beach Centre 

and the Caen War Museum and will visit the 

Canadian Museum of Vimy Ridge with the 

still existing trenches and museums in Ypres 

(Belgium), Overloon and Groesbeek. Shortly, 

from the foregoing it will be clear that the rela-

tionship between Canadian liberators and Mar-

kelo and it citizens is firmly for years already 

and possibly will continue firmly, even if it not 

concerns the liberators themselves anymore 

but the generations afterwards.  
 

Henk Hondelink 

 

 

 

Stichting         

Fallen Airmen Memoral 
Markelo 
 
Voorwoord: 
In de afgelopen vier jaren heeft de voorzitter 

B. Schreurs van bovengenoemde stichting   

onderzoek gedaan naar de drie bommenwer-

pers, die in 1943 in het buitengebied van   

Markelo zijn neergestort en waarvan de 17  

geallieerde oorlogsgraven op de Algemene 

Begraafplaats van Markelo de stille getuigen 

zijn. 

Dankzij de hulp van de Stichting Heemkunde 

Markelo en vele anderen in binnen- en buiten-

land hebben zij heel veel informatie en foto’s 

ontvangen over deze bommenwerpers, hun 

missie en hun bemanningsleden. 

Hun speciale dank gaat echter uit naar Darryl 

Robertson uit Nelson, Nieuw Zeeland, achter-

neef van de Stirling-bommenrichter Andrew 

McEwin. Darryl heeft heel veel tijd en energie 

gestoken in het traceren van de nabestaanden 

van de in totaal 21 bemanningsleden. Via hen 

is heel veel informatie en fotomateriaal ver-

kregen, wat tot nu toe niet bekend was in   

Markelo. 

Dit heeft er toe geleid, dat inmiddels de per-

soonlijke achtergronden bekend zijn van 20 

van de 21 vliegeniers, zodat zij nu als het ware 

bij elke grafsteen een gezicht kunnen plaatsen. 

Al deze informatie zal via een website op  

http://memorialmarkelo.nl/history-wargraves/general-cemetery?lang=nl
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  internet toegankelijk worden gemaakt, zodat 

tijdens de Memorial in juni 2013 een complete  

database beschikbaar is voor alle nabestaanden 

en andere belangstellenden.  

Elk jaar bij de dodenherdenking op 4 mei vindt 

er ook een herdenking plaats bij de oorlogsgra-

ven op het ereveld in Markelo. Hierbij blijkt 

telkens dat op het ereveld eigenlijk geen cen-

trale plek is, waar bloemen of kransen neerge-

legd kunnen worden.  

Daardoor ontstond het idee om in 2013, dus 70 

jaar na het neerstorten van de 3 bommenwer-

pers, het nieuwe monument te gaan plaatsen en 

onthullen en daarbij de nabestaanden van alle 

21 betrokken vliegeniers (17 omgekomen, 3 

overlevenden en 1 vermist) uit Australië (1), 

Nieuw Zeeland (4) en Groot Brittannië (16) uit 

te nodigen. 

Tijdens deze Memorial wordt, dankzij de wel-

willende medewerking van de Commonwealth 

War Graves Commission (CWGC), de Oor-

logsgravenstichting (OGS) en de Gemeente 

Hof van Twente, op de Algemene Begraaf-

plaats een nieuw monument onthuld met een 

informatiepaneel.  

Ook wordt er een speciale plaquette onthuld 

voor de vermiste Halifax Air Gunner Flight 

Sergeant Roy Victor Ledger. Hij behoorde ook 

tot de slachtoffers, doch er zijn nooit stoffelij-

ke resten of andere bewijsstukken van hem 

teruggevonden. Zodoende staat hij sindsdien 

als vermist te boek en heeft hij nooit een graf-

steen gekregen. 

Met dit monument wil de Stichting en daarbij 

de Markelose gemeenschap, deze dappere vlie-

geniers ook in de toekomst blijven herdenken. 

 

Foundation          

Fallen Airmen Memorial 
Markelo 
 
Foreword:  

In the past 4 years chairman B. Schreurs of 

abovementioned foundation investigated the 3 

allied bombers, which crashed in 1943 on the 

countryside of our village Markelo, of which 

the 17 allied wargraves at the General Ceme-

tery are the silent witnesses. . 

Thanks to the help of the local history founda-

tion Stichting Heemkunde Markelo and many 

other people at home and abroad, they re-

ceived much information and many pictures 

about these bombers, their mission and their  

crewmembers.                                            

However their special thanks go to Darryl 

Robertson from Nelson, New Zealand, second 

cousin of the Stirling Bomb Commander An-

drew McEwin. Darryl spent a lot of time and 

efforts in tracing the families of the total of 21 

crewmembers involved. Through them we got 

a lot of information, which was unknown at 

Markelo so far.  

This has led to the knowledge of the personal 

backgrounds of 20 of the 21 pilots and now 

they almost can place a face to each headstone. 

Through a website all information will be ac-

cessible, so at the Memorial in June 2013 there 

will be a completed database, which can be 

shared with all relatives and all other inter-

ested people. 

On May 4th at the national commemoration 

every year is also a commemmoration at the 

Markelo wargraves on the Field of Honor. Re-

peatedly it appeared that actually there is no 

central area, where wreaths or flowers can be 

laid. That’s why the idea was born to unveil a 

new monument in 2013, 70 years after the 

bombercrashes and to invite all relatives of all 

21 crewmembers involved, (17 died, 3 sur-

vived and 1 missed) from Australia (1), New 

Zealand (4) and Great Britain (16). 

With thanks to the courtesy of the Common-

wealth War Graves Commission (CWGC) and 

the Municipal Court of Twente,  during the 

Memorial a new monument will be unveiled  

including a plaque with the names of all 21 

crewmembers at the General Cemetery. 

Another special plaque will be unveilled for 

the missing Halifax Air Gunner Flight Ser-

geant Roy Victor Ledger. He also belonged to 

the victims, but his remains or other evidence 

never was found and so he still is booked as 

missing and he never got a tombstone. 

With this monument the Foundation  and the 

community of Markelo want to commemorate 

these brave airmen in the future as well. 

http://memorialmarkelo.nl/fallen-airmen-memorial-markelo?lang=nl
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  De rest van het vliegtuig versplinterde volle-

dig; de stukken van het vliegtuig en de beman-

ning hingen in de boomtakken. Eén van de 

motoren kwam wel 500 meter verderop te-

recht.  

Slechts één man, navigator Flight Sergeant 

G.C.H. Chandler, overleefde de ramp. Hij 

werd door de Duitsers gevangen genomen en 

belandde in het kamp Kopernikus.  

De overige zes inzittenden kwamen om het 

leven. Vijf mannen konden worden geïdentifi-

ceerd aan de hand van portefeuille-inhoud en 

zakboekjes. 

De bommenrichter Sergeant R.V. Ledger werd 

als vermist aangemerkt. Vermoedelijk zijn zijn 

stoffelijke resten ongemerkt terechtgekomen in 

de overige vijf kisten. Bij de begrafenis wer-

den de kisten door de buurtbewoners van de 

Stokkumerweg gedragen, de Duitsers waren 

aanwezig met een vuurpeloton bestaande uit 4 

man om een eresaluut te brengen en diverse 

hoogwaardigheidsbekleders, waaronder burge-

meester Korthals Altes, betoonden door hun 

aanwezigheid hun medeleven. 

Aanvulling: In het uitgebreide rapport over de 

begrafenis, ontvangen via nabestaanden van 

Flight Sergeant Sankey, staat vermeld, dat bij 

de begrafenis 2 vliegeniers nog niet geïdentifi-

ceerd waren. Uit nader onderzoek blijkt, dat 

deze in 1946 opgegraven en alsnog geïdentifi-

ceerd zijn door een speciaal RAF-

identificatieteam.  

 

Bemanning Halifax W 7877 

Halifax W7877 

In de nacht van 1 op 2 maart 1943 (00.45 uur) 

stortte, tijdens de raid op Berlijn, een bom-

menwerper neer nabij boerderij Kooymans, 

Tichelweg 5. (In de hoek van de Tichelweg en 

de Stokkumerweg).  

Dit toestel, de Halifax BII W7877 TL-O, was 

om 18.24 uur (Engelse tijd) vanaf vliegbasis 

Graveley opgestegen. Het behoorde tot het 35e 

squadron, dat deel uitmaakte van de Pathfinder 

Force en werd gevlogen door Squadron-

Leader Peter C. Elliott, die was begiftigd met 

het Distinguished Flying Cross (D.F.C.), een 

hoge onderscheiding voor vliegeniers.  

De Pathfinder Force was een soort elitegroep 

die bij grootscheepse aanvallen voor de hoofd-

macht uitstevende en het aanvalsobject met 

doel-markeerders verlichtte. 

Hoewel de bommenwerpers in de regel in for-

matie hun opdrachten uitvoerden, waren de 

machines die, omdat ze door vijandelijk vuur 

waren getroffen, niet in staat waren hun plaats 

in de formatie te behouden, gedoemd om op 

eigen gelegenheid hun thuisbasis terug te vin-

den. 

De Halifax W7877 was echter zodanig geraakt 

door een Duitse nachtjager bemand met piloot 

Geiger, dat het in Stokkum neerstortte, waarbij 

jammer genoeg de hoogst geheime ground 

scanning radarset H2S bijna ongeschonden in 

Duitse handen viel, waarna het werd doorge-

stuurd naar Telefunken Werke Berlijn voor 

research en evaluatie. (Dit speelde een grote 

rol om de Luftwaffe te helpen met de ontwik-

keling van een tegenmaatregel, genaamd de 

Naxos radar detector).  

Naam     : George Chritoffer H. Chander 

Geboren : 12 mei 1921 te Lodden,  Nordfolk U.K 

Rang/functie: Flight Sergeant/Navigator RAF 
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Naam: Denis Kelly 

Georen: ? 

Rang/functie: Sergeant/Air Gunner 

Verdere gegevens ontbreken 

Naam: George Sarsfield Sloman (Ned) 

Geboren: 6 april 1919 te Glen Innes NSW Australia 

Rang/functie: Flight Sergeant/Air Gunner 

Ned zou op 6 maart 1943 met zijn verloofde Mickey 

trouwen. 

Naam: Stanley Langford Conway Watt 

Geboren 31 mei 1898 te Kentish Town, Pancras U.K. 

Rang/functie: Flight Sergeant/Engineer 

Naam: Thomas Neville Sankey 

Geboren: 9 mei 1921 te Atcham Shropshire U.K. 

Rang/functie Flight Sergeant/Air Gunner 

Naam: Roy Victor Ledger 

Geboren: 1922 te Croydon Surrey U.K. 

Rang/function: Sergeant/Wireless Operator/Air Gunner 

Naam: Peter Campbell Eliott 

Geboren: 16 maart 1917  te Crouch End,                   

Middelesexe U.K. 

Rang/functie: Squadron Leader/Pilot RAF 



  
Halifax W7877 
 
In the night of March 1 to 2, 1943 (at 00.45 

a.m. local time) after a raid to Berlin a bomber 

crashed near the farm of Kooymans, Tichel-

weg 5. (in a corner of the Tichelweg and  

Stokkumerweg). 

This aircraft, the Halifax BII W7877 TL-O, 

had taken off at 18.24 pm (English time) from 

airbase Graveley. It belongued to 35 Squadron, 

which was part of the Pathfinder Force.  

Pilot was Squadron Leader Peter C. Elliott, 

who was awarded with a Distinguished Flying 

Cross (D.F.C.), a high distinction for pilots. 

Pathfinder Force was a kind of elite-group, 

which located and marked targets with flares, 

which a main bomber force could aim at. 

The bombers normally performed their tasks in 

formation, but when hidden by German fire a 

plane had to leave the formation and was fated 

to find the way home at his own. 

The Halifax W7877 was hidden heavily by the 

German nightfighter Geiger and crashed at 

Stokkum. Unfortunately the high secret ground 

scanning radarset H2S felt almost intact at 

German hands, who sent it to the Telefunken 

Works in Berlin for research and evaluation. 

(This played an enormous part in assisting the 

Luftwaffe develop of a counter-measure called 

the Naxos radar detector.)  

The plane was totally shattered by the crash, 

pieces of the plane and the crewmembers were 

hanging in the trees and one of the engines 

landed 500 meters away. 

Only one man, navigator Flight Sergeant 

G.C.H. Chandler survived thew disaster. He 

was arrested by the Germans and was sent to 

Camp Kopernikus. 

The other six crewmembers were killed. Five 

of them could be identified by means of their 

portfolio and notebooks. 

Bomb-aimer Sergeant R.V. Ledger was con-

sidered as missing. Probably his remains were 

put in the remaining 5 coffins unnoticed. 

At the funeral the coffins were carried by the 

neighbours of the Stokkumerweg, the Germans 

were present with a 4 men firing squad to 

bring a tribute and many dignataries, i.a. 

Mayor Korthals Altes, showed their condo-

lences by their presence. 

Supplement: In the extended report of the    

funeral, received from relatives of Flight       

Sergeant Sankey (see further on this website), 

is stated, that at the funeral two airmen were 

not identified yet. Further research learned in 

1946 they were excavated and still identified 

by a special RAF identification team. (from 

archives of the Local History Foundation of 

Markelo) 

 
 

Lancaster W4861 

 

Lancaster W4861 
 

Andermaal Dortmund 
Na een onderbreking van negen dagen had het 

geallieerde opperbevel een grootse aanval ge-

pland. Op 24 mei 1943 kregen 826 bommen-

werpers Dortmund als doelwit opgedragen. 

Sinds de “1000 Bomberraids” van de zomer 

van 1943 was een dergelijk grote luchtvloot 

niet meer samengesteld. Sir Arthur Harris had 

maar een doel: Dortmund moest van de kaart 

worden geveegd! 

Het bombardement verliep naar wens en de 

raid werd door de Engelsen als succesvol be-

schouwd: bijna 2000 gebouwen werden ver-

nietigd en diverse fabrieken kregen voltreffers 

te verduren. Met name Hoesch Stahlwerke had 

aan sterke aanvallen blootgestaan. Dit keer 

kwamen 599 mensen om het leven, werden er 

25 vermist en raakten 1275 personen gewond. 

 

Yorkshire 
In het graafschap Lincolshire lag vliegveld 

Lancaster flypass 

http://memorialmarkelo.nl/planes-and-crews/halifax-crew?lang=nl
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  Wickenby, waar No 12 RAF Squadron was 

gestationeerd. Buiten de hangars stonden Lan-

casters gereed voor actie, net als op tientallen 

andere vliegvelden in Engeland. Ze waren van 

top tot teen gecontroleerd.  

Een van die toestellen was de Avro Lancaster 

Mark 1 W4861 PH-M. De bommenwerper kon 

tot de echte “veteranen” worden gerekend, 

want het vliegtuig had 90 missies achter de 

rug. Hiermee had de oude, vertrouwde PH-M 

niet minder dan drie crews “overleefd”: man-

nen die hun plicht hadden gedaan en voor wie 

de taak erop zat. Inmiddels was de Lancaster 

al aan z’n vierde bemanning toe, maar deson-

danks verkeerde de luchtreus in een blakende 

toestand.  

Overlevende Boordwerktuigkundige Sgt. Wal-

ter B. Jowett, schreef hier later over: 

 

…We moeten volgend een ingestelde kompas-

koers naderen, om een botsing met collega’s te 

voorkomen. Onze bommenrichter Dews treft 

voorbereidingen om de bommenlast naar be-

neden te gooien. De piloot geeft zijn fiat en 

daar gaan ze, naar het arme, oude Dortmund. 

We moeten denken aan Londen en aan onze 

andere steden die zo hebben geleden. Na een 

bepaalde tijd bedient de bommenrichter een 

camera, om een foto te maken en daarna naar 

de basis terug te keren.” 

 …“Plotseling werden we omringd door een 

verblindend licht. Een van de Duitsers op de 

grond was het gelukt om ons [in de zoeklich-

ten] te vangen. We wisten dat de luchtdoelgra-

naten binnen enkele seconden zouden volgen! 

Onze piloot drukt de stuurkolom naar beneden 

en we gingen in een gevaarlijke duikvlucht 

naar beneden, waardoor we uit het licht van 

de grond raakten”. 

…“Een uur ging voorbij zonder problemen, ik 

checkte de brandstof. Ik boog naar voren bij 

het dashboard, keek naar beneden en ongelo-

felijk maar waar, ik zag een Duitse Mes-

serschmitt Bf. 110 onder ons van stuurboord 

naar bakboord vliegen. Ik schreeuwde over de 

intercom naar iedereen en hoopte dat de piloot 

zou ingrijpen en de voorste schutter zou in-

strueren” 

Walter Jowett had het goed gezien. Oblt. Au-

gust Geiger, de kersverse Ridderkruisdrager, 

was ongezien naderbij gevlogen. Hij was door 

gevechtsleider Lt. Richard Harig naar de thuis-

vlieger gepraat en even voor halfdrie drukte 

Geiger op 6.000m hoogte op de afvuurknop-

pen: “Pauke-Pauke!” 

De 22-jarige bommenrichter sergeant Albert 

Dews wist eveneens uit het brandende vlieg-

tuig te springen. De Brit landde bij de boerde-

rij van Berend Jan Vosman, ongeveer op de 

plek waar tegenwoordig de parkeerplaats van 

het AC-Restaurant aan de A1 ligt. De Lancas-

ter viel een paar honderd meter verderop neer 

in het Groenland bij Markelo. De overige vijf 

bemanningsleden hebben het niet gered. Ze 

werden levenloos op de plaats van inslag aan-

getroffen en in Markelo begraven.  

Jowett werd gearresteerd aan de Bergweg te 

Markelo. Albert Dews bleef rustig in de be-

haaglijke kamer van de familie Vosman zitten 

en al vrij snel kwam ook daar de politie om de 

vlieger te arresteren. Dews vertrok zo over-

haast, dat zijn mica “Escapebox” achterbleef. 

Het voorwerp werd jarenlang zorgvuldig door 

dochter Marie bewaard. Een opmerkelijk aan-

denken aan een gedenkwaardige nacht. Dews 

werd opgesloten in kamp Heydekrug, terwijl 

Jowett naar Stalag 357 in Kopernikus werd 

afgevoerd. 

 
Beschrijving van de Lancaster-crash is overgenomen uit 

het boek Huzaren van de nacht, deel 1, (ISBN 90-6693-

100-0), met toestemming van de schrijver Coen Corne-

lissen uit Almelo. 

 

Bemanning Lancaster  W 4861 

Naam: Albert Dewes 

Geboren 1921 

Rang/functie: Sergeant/Air Bomber 

In 1993 Markelo bezocht samen met Walter Jowett 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Walter Benson Jowett 

Geboren: 14 juni 1920 te Bradford Yorkshire, UK 

Rang/functie: Sergeant/ Flight Engineer 

Naam: Harry Pierpont 

Geboren: Maart 1921 te Wolstanton, Staffordshare UK 

Rang/functie:  Sergeant/Air Gunner rear 

Foto: links is Harry Pierpont 

Naam: William Butler Whitaker 

Geboren: te Ramsey Cambridgeshore UK 

Rang/functie: Fling Officer/Navigator 

Naam: Kenneth George Legg 

Geboren: 7 januari 1930 te Swansea Glamorgan, Wales 

Rang/functie: Sergeant/ Air Gunner mid-up 

Naam: Robert Sydney George Miller 

Geboren 1924. Laatst adres: Newtown Witchampton 

Rang/functie: Sergeant/Wireless Operator/Air Gunner 

Bobbie stond geregistreerd als 21 jaar, maar hij was 

slechts 18 jaar oud ! 

Naam: William Norman Mounsey 

Geboren: 1916 te Sedbergh, Yorkshire UK 

Rang/functie: Flying Officer/Pilot 

 



  
Lancaster W4861 
 

Dortmund again: 

After a pause of 9 days the allied supreme 

command planned a superb attack again.  

At May 24, 1943 Dortmund was instructed as 

target for 826 bombers. Such a large air force 

was not arranged since the “1000 Bomber 

raids” of summer 1942. Commander Sir Ar-

thur (Bomber) Harris had only one target: 

Dortmund had to be destroyed completely. 

The bombardment was claimed by the British 

as succesful: almost 2000 buildings were de-

stroyed and various factories were hit directly, 

especially Hoesch Stahlwerke. This time 599 

people died, 25 were missed and 1275 persons 

were wounded. 

Yorkshire 

In the county of Lincolnshire No. 12 RAF 

Squadron was based at airport Wickenby. Out-

side the hangars Lancasters were ready for ac-

tion, just like dozens of other airfields in Eng-

land. They were proved from head to foot. One 

of them was the Avro Lancaster Mark I 

W4861 PH-M. The bomber was a real 

“veteran”, because it had already 90 flight mis-

sions and it “survived” nothing less than 3 

crews: men who had done their duty and for 

whom their task was finished. Meanwhile the 

Lancaster had his 4th crew, but nevertheless 

the massive aircraft was in the pink of health. 

Later wrote survivior Flight Engineer the fol-

lowing: 

We have to approach according a set compass 

direction to avoid a collision with our col-

leagues. Our Air Bomber Dews makes prepa-

rations to drop the bombs off.  The pilot gave 

his permission and there they go, to the poor, 

old Dortmund. We are thinking of London and 

our other cities who suffered so much. After a 

certain period of time the air bomber handles 

a camera to shoot pictures before returning to 

the airbase.” 

….“Suddenly we were surrounded by a daz-

zling light. A German floodlight on the ground 

succeeded in catching us. We knew that anti 

aircraft shells would follow within some sec-

onds! Our pilot pushed the steering stick 

downwards and we were going down in a dan-

gerous nosedive, through which we lost the 

floodlight.  

…One hour passed without problems, I con-

trolled the fuel. I leaned forward to the 

dashboard, looked downwards and unbeliev-

able but true, I saw a German Messerschmitt 

Bf.110 under our plane flying from port-side to 

starboard. I cried through intercom to every-

one and hoped the pilot would intervene and 

would instruct the front gunner. 

Walter Jowett had seen right. Flying Officer 

August Geiger, brand new decorated with the 

Ritterkreuz (the Knights Cross) had ap-

proached unseen. Combat leader Lt. Richard 

Harig guided him to the home flyer and just 

before half past two at a height of 6000 feet 

Geiger pushed the fire-buttons: “Pauke-

Pauke”.  

The air bomber Albert Dews (age 22) suc-

ceeded also to leave the burning plane. The 

Briton landed near the farm of Berend Jan 

Vosman, approximately where nowadys the 

parking place of the AC-Restaurant at the A1- 

highway is situated. The Lancaster crashed a 

few hundred meters additional in the hamlet of 

Groenland near Markelo. The remaining five 

crewmembers did not survive. They were 

found lifeless at the crash location and buried 

in Markelo.  

Jowett was arrested on the Bergweg at 

Markelo. Albert Dews stayed quietly in the 

comfortable living room of the Vosman family 

and rather soon the police arrived to arrest the 

airman. Dews left so hastily, that his mica 

“Escapebox” was left. The box was saved for 

many years by daughter Marie. A remarkable 

souvenir of a memorable night. Dews was 

locked up in camp Heydekrug, while Jowett 

was taken to Stalag 357 at Kopernikus. 

 
 

This is a short version of the report, which is published 

in the book Huzaren van de nacht (Hussars of the night) 

part 1 ( ISBN 90-6693-100-0) witrh permission of the 

dutch author Coen Cornelissen from Almelo. 
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Flak towers 

  Om 02.47 uur op een hoogte van 4300 meter 

werd de machine geraakt door een Mes-

serschmitt BF110 nachtjager, vatte vlam en 

stortte neer. Tot op dat moment had de piloot 

zijn machine nog steeds onder controle. Hij 

slaagde er nog in om het commando “verlaat 

het vliegtuig” te geven, waardoor op het aller-

laatste moment er nog twee bemanningsleden 

uit sprongen. De bommenwerper vloog op dat 

moment al zo laag, dat deze 2 mensen met on-

geopende parachutes nabij het wrak op de 

grond terecht kwamen. Op het laatste moment 

brak de staart van het brandende vliegtuig. Dit 

was waarschijnlijk de oorzaak dat het niet  

meer mogelijk was om een noodlanding te ma-

ken, omdat nagenoeg direct daarna de machine 

zich in de grond boorde… 

 

De crash: 
De bommenwerper vloog van het zuiden (van 

het Twentekanaal) naar het noorden richting 

Markelo. Boven de Markelose Berg maakte de 

machine een scherpe bocht naar rechts. Net 

voor de abrupte bocht naar rechts brak de 

staart af. Hierna dook het vliegtuig scherp naar 

beneden, raakte de grond en gleed stuiterend 

en schokkend van de Markelose Berg. De ma-

chine richtte zicht zelf nog een keer op en 

stortte toen met een smak neer in een akker 

aan de Roosdomsweg, dat eigendom was van 

de familie Vedders. De neerstorting veroor-

zaakte een kleine krater in de grond. 

 

De redding: 
Nadat het vliegtuig tot stilstand was gekomen 

veranderde de omgeving in een vuurzee. Het 

wrak en de wijd verspreide onderdelen lagen 

uren te branden. De volgende morgen verza-

melden de Duitsers de lijken in een rij naast 

het wrak. De omgekomen bemanningsleden 

werden op 25 juni 1943 begraven. In eerste 

instantie werden uitsluitend de overblijfselen 

van de Sergeanten Burbidge, McEwin en Wil-

cockson geïdentificeerd. Het is bijna zeker, dat 

dit de twee mannen waren die voor het neer-

storten uit het vliegtuig zijn gesprongen. De 

overige bemanningsleden werden in het wrak 

gevonden en waren erg verminkt. Daardoor 

konden ze niet eerder dan in 1946,1947 geï-

dentificeerd worden.  

Deze informatie werd gevonden aan de hand 

van dagboeken, identificatieplaatjes en  

Stirling EF399 
 
Inleiding: 
In de nacht van 22 op 23 juni 1943 hadden de 

bommenwerpers van Britsh Bomber Com-

mand Muelheim als doel. De RAF zond een 

vloot van 557 vliegtuigen naar de stad, be-

staande uit 242 Lancasters, 155 Halifaxes, 93 

Stirlings, 55 Wellingtons en 12 Mosquito 

bommenwerpers. 

De aanval was een groot succes. Zowel het 

centrum als het noordelijke deel van Muelheim 

veranderde in as, alsmede de oostelijke delen 

van Oberhausen.  

578 mensen werden gedood en 1174 gewond. 

Hierdoor werden 27 scholen, 17 kerken en 6 

ziekenhuizen en nog andere instituten volge-

propt met mensen. 

Bomber Command verloor 6,3% van haar in-

gezette luchtvloot, in totaal 35 vliegtuigen. 
 

Stirling EF399 AA-O: 
Een van de vliegtuigen, die smeulend op het 

Twentse land was achtergebleven, was de 

Short Stirling Mark I, genummerd EF399. Als 

roepnaam was de bommenwerper gemarkeerd 

met de letters AA-O. “AA” betekende dat het 

vliegtuig behoorde tot 75 Squadron en de “O” 

was de unieke roepnaam. De machine maakte 

deel uit van het 75 (NZ)[ =Nieuw Zeeland] 

Squadron. Het vliegtuig was al zwaar getrof-

fen door Flak (FLugzeug Abwehr Kanone). 

Niettemin was het vliegtuig nog steeds lucht-

waardig, maar omdat het substantieel langza-

mer vloog, was het een gemakkelijke prooi 

voor de Duitse nachtjagers. 
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   Stirling EF399 
 
Assignment: 

During the night between 22 and 23 June 

1943, the bombardiers on the British  

Bomber Command had Mulheim as a target. 

The RAF sent a force of 557 aeroplanes to the 

city, consisting of 242 Lancasters, 155 Hali-

faxes, 93 Stirlings, 55 Wellingtons, and 12 

Mosquito Bombers. 

The attack is a great success. The centre, as 

well as the nortern area of Mulheim is turned 

into ash, as well as the eastern areas of Ober-

hausen.  

578 people were killed and 1174 wounded. 

This caused 27 schools, 17 churches and 6 

hospitals, among other institutions, to be 

packed full with people. This one bomb raid 

caused at least 64% of the city to be de-

stroyed….  

Bombercommand lost 6,3% of her force; 35 

aeroplanes in total. 

 

Monument vliegtuigmotor Short Sterling / monument airplane engine Short Sterling  

militaire nummers, die gevonden werden op 

horloges, juwelen en kleren. 
 

De winnaar:  
De Stirling werd neergeschoten door Haupt-

mann Egmont Prinz zur Lippe Weissenfeld. 

De aanval werd voor Weissenfeld zijn 42-ste 

nachtelijke triompf. Hauptmann Zur Lippe 

Weissenfeld was op Fliegerhorst Twente de 

Groepscommandant van de Derde Nachtja-

gersgroep van het Eerste Nachtjagereskader , 

dat bekend stond als III./NJG 1. Weissenfeld 

was commandant van dit Squadron binnen de 

Staf III./NJG 1. Prinz zur Lippe Weissenfeld 

werd geboren op 14 juli 1918 in Salzburg 

(Oostenrijk). Alhoewel van adelijken bloede 

waren de Weissenfelds geen familie van ZKH 

Prins Bernhard, zoals in het verleden ten on-

rechte gepubliceerd is.  
 

Bron:Rapport over de Stirling-crash, geschreven door 

Coen Cornelissen, onderzoeker naar de luchtoorlog in 

Oost-Nederland en schrijver van de boeken: 

Huzaren van de Nacht, deel 1, ISBN 90-6693-100-0 en  

Van Grasmat tot Fliegerhorst, ISBN 90-6693-090x 
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Bemanning Stirling EF 399 

Naam: Kennethg Alfred Burbidge 

Geboren: 15 april 1921 te Byfleet Surrey UK 

Rang/functie: Flight Sergeant/Pilot 

Naam: Donald Martin 

Geboren: 1917 

Rang/functie: Flight Sergeant/Wireless Operator/       

Air Gunner 

Naam: Andrew James McEwin 

Geboren 23 oktober 1917 

Rang/functie: Flight Sergeant/Bomb aimer 

Naam: Kenneth Fazackerly Shaw 

Geboren: 1921 te Prestwich Lancashore UK 

Flight Sergeant/Air Gunner 

Naam: Walter Frederick Wilcockson 

Geboren: 23 oktober 1908 te Kaitangata Otago,South 

Island NZ 

Rang/functie: Flight Sergeant/Navigator 



  

 

Stirling EF399 AA-O 

One of the aeroplanes that was left smoulder-

ing on Twents land was the Short Stirling 

Mark I, Number EF399. As call sign, the 

bomber was marked with the letters AA-O. 

“AA” were the letters that showed that the 

plane carried Squadron No. 75 and the “O” 

was the individual, unique call sign. 

The machine was part of the 75 (NZ) Squad-

ron (NZ=New Zealand) and left the Newmar-

ket airport on 22 June at 23.37 (English time). 

During the flight home, the other Squadron 

members received a message from the Stirling 

AA-O. The navigator Flight Sergeant Donald 

E. Martin reported that the aeroplane was seri-

ously hit by Flak (Flugzeugabwehrkanone).  

Nevertheless, the aeroplane was still air wor-

thy. But because the aeroplane was flying sub-

stantially slower, it was an easy target for 

nightfighters. 

 

At 02.47 and at a height of 4.300 metres, the 

machine was shot upon by a Messerschmitt Bf. 

110 nightfighter, caught fire, and crashed. The 

machine, up until that moment, was still under 

control of the pilot. He still managed to give 

the command “Abandon Aircraft”, with which 

– at the last moment – 2 of the crew jumped 

overboard. The bomber was already so low at 

that point, that these two people, with un-

opened parachutes, fell to the ground nearby 

the wreckage. At the last moment, the tail of 

the burning aircraft broke off. This was proba-

bly the reason why it was no longer possible to 

make an emergency landing, because practi-

cally immediately afterwards, the machine 

crashed into the ground….. 

 

The crash: 

As already reported, the AA-O was shot down 

at 02.47. The bomber flew from the south 

(from the Twenthe canal) towards the north 

direction Markelo. Above the Markelose hill 

the machine made a sharp turn to the right. 

Just before the aeroplane made this turn, the 

two men described earlier, jumped overboard.  

Due to the rough turn the tail broke off 

(probably causing the shortened flight). After 

this the plan dove sharply, coming from a 

north-northwest direction, flying towards a 

south-east direction. The Stirling made contact 

with the ground, and slid – bouncing and   

Naam: Gibson Cameron 

Geboren: 8 maart 1920 te Perth, Schotland 

Rang/functie: Flight Sergeant/Air Gunner 

Naam: George Lockey 

Geboren: 1922 te Hateshead, Durham UK 

Rang/functie: Flight Sergeant/Engineer 



  jerking – off the Markelose hill. The machine 

lifted it self up just once, and then landed with 

a crashing thud in a field on the Roosdoms 

road, owned by the Vedders family.  

The crash caused a small crater in the ground. 

 

Salvage: 

After the plane had come to rest, the area 

turned into a sea of fire. The wreckage and the 

widely spread parts, lay burning for hours. The 

next morning, the Germans moved the bodies 

of the crew into a row next to the wreckage. 

The crew were buried on 25 June 1943. At 

first, only the remains of the Sergeants Bur-

bidge, McEwin and Wilcockson were indenti-

fied.  

With this information, it is almost certain that 

two of these officers were the men who sprung 

from the aeroplane before it crashed. The left 

over crew were found in the wreckage and 

were very mutilated.  

Therefore it was not until 1946, 1947 that they 

could be identified. This information was 

worked out by using military notebooks, iden-

tificationtags and military numbers, which 

were found on watches, jewelery and clothes. 

 

The winner 
The Stirling was shot by Hauptmann (Captain) 

Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld. The  

attack for Weis-

senfeld was his 

42nd nightly  

triumph. Hmpt. 

Zur Lippe-

Weissenfeld 

worked at the 

Fliegerhorst 

Twenthe as 

Gruppenkom-

mandeur of the 

IIIe Nachtjagd-

gruppe of the 

Nachtjagdgesch-

wader 1. Other-

wise known as 

III./NJG 1. Weis-

senfeld was com-

mander of this 

Squadron resi-

dent in the Stab 

III./NJG 1. 

Prinz zur Lippe-Weissenfeld was born on 14 

July 1918 in Salzburg (Austria). Although he 

had noble blood, the Weissenfeld’s were no 

relation to ZKH Prins Bernhard. 

This information was unfortunatley published 

incorrectly in the past.  

 

 

This report is written by Coen Cornelissen, 

Dutch investigator of the Airwar in the eastern 

part of the Netherlands. He is the author of the 

books (in Dutch language): 

Huzaren van de nacht (Hussars of the night) 

ISBN 90-6693-100-0 

Van Grasmat tot Fliegerhorst (Fromgrassmatt 

to [German] Airbase) ISBN 906693090x 

The complete life story of Egmont Prinz zur 

Lippe-Weissenfeld has been desrcibed in the 

book Princes of Darkness, ISBN 978 1 

9032233 95 6, written by Claire Rose Knott. 

 

 
 

 

Onthulling monument door H.E.Ms.Rachel Fry / unveiling monument by H.E.Ms.Rachel Fry 



  de strijd gehaald. Ze werden omgeschoold tot  

nachtjagers. Dit bleek een goede keuze. De 

BF110 blijkt achteraf de meest succesvolle 

nachtjager te zijn. De meeste grote azen van de 

nachtjacht vlogen in deze toestellen. De meest 

succesvolle aas, Majoor Heinz-Wolfgang 

Schnaufer vloog alleen in 110’s en claimde 

121 overwinningen in 164 missies.  

 

Andere beruchte azen uit de Duitse Nagdjagd 

waren onder andere Helmut Lent en Egmont 

Prinz zur Lippe Weissenfeld. Alle drie waren 

tijdelijk gelegerd in Nederland op Fliegerhorst 

Leeuwarden. Schnaufer presteerde het om op 

één dag negen bommenwerpers neer te halen, 

waarvan hij ‘s nachts zeven neerschoot.Tijdens 

de Tweede Wereldoorlog waren ook veertig 

stuks Bf 110 in Nederland gestationeerd op de 

Fliegerhorst Deelen in het 3e Zerstörergesch-

wader. 

 

 

Duitse Nachtjagers 
 

De Nachtjagergroepen: (bron: German Aces 

over Holland) 

 

In Nederland zijn twee Nachtjagdgeschwader 

(NJG) actief geweest.NJG1 is al op 22 Juni 

1940 in Mönchengladbach, Duitsland, opge-

richt. Dit eskader is het meest succesvolle 

Nachtjagdgeschwader van de tweede wereld-

oorlog met 2311 overwinningen, zowel over-

dag als s’nachts. 

In het begin van de oorlog was de Luftwaffe 

alleen gericht op het aanvallen van de vijand. 

Echter kwam men er snel achter dan de Engel-

sen ook in staat waren om vooral s’nachts 

Duitse steden en industrieën aan te vallen.  

De aanvalseskaders Zerstörergeschwader 1 

(ZG 1) en IV./Zerstörergeschwader 26 (ZG 

26), werden daarom vanaf juni 1940 omge-

schoold van aanvallende eenheden in verdedi-

gende eenheden, gespecialiseerd in het s’nac-

hts opsporen en vernietigen van geallieerde 

bommenwerpers.  

In september 1940 werd een deel van NJG1 op 

Gilze-Rijen omgevormd naar NJG2, en samen-

gevoegd met delen van Zerstörergeschwader 2 

(ZG 2). Ook werd delen van Zerstörergesch-

wader ZG 76 aan de nachtjagergeschwader 1 

en 2 toegevoegd. 

 

De vliegtuigen. 

De Duitsers beschikten over verschillende ty-

pes jagers. O.a Dornier DO 17Z - 7/10 de late-

re Dornier DO 215B-5, De Juncker Ju 88C, De 

Heinkel He 219 en de Messerchmitt Bf 109 en 

de Bf 110. Deze laatste twee zijn hier in de 

streek het meest bekend. In totaal zijn meer 

dan 30.000 BF109′s gebouwd gedurende de 

tweede wereldoorlog. 

De BF 110 werd ook als aanvalswapen ont-

worpen. In de begindagen van de tweede we-

reldoorlog waren de vliegtuigen nog succesvol 

bij de luchtslagen in Polen, Noorwegen en 

Frankrijk. Tijdens de “ Battle of Britain” bleek 

de 110 minder wendbaar dan gedacht en was 

dus een gemakkelijke prooi voor de snellere en 

wendbaardere geallieerde toestellen. Veel toe-

stellen kwamen dan ook zwaar gehavend of 

helemaal niet terug. Een aantal van de sterk 

uitgedunde Jagdgeschwader werden al snel uit  
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German Nightfighter 
 

Nightfighter: (source: German Aces over  

Holland) 

 

In the Netherlands two Nachtjagdgeschwader 

(NJG) were active. NJG1 was founded on 22 

June 1940 in Mönchengladbach, Germany. 

This Nachtjagdgeschwader is the most suc-

cessful Squadron of the second world war 

with 2311 victories, both day and night.  

In the beginning of the war the Luftwaffe was 

only focused on attacking the enemy. They 

realised that the Englishmen also were able to 

attack German cities and industries especially 

at night.  

The assault squadrons Zerstörergeschwader 1 

(ZG 1) and IV./Zerstörergeschwader 26 (ZG 

26), were therefore from June 1940 retrained 

from attacking units in defensive units, spe-

cialized in detecting and destroying Allied 

bombers at night.  

In september 1940 a part of NJG1 transformed 

to NJG2 at Gilze-Rijen and merged with parts 

of Zerstörergeschwader 2 (ZG 

2).Zerstörergeschwader ZG 76 was also added 

to the Nachtjagergeschwader 1 and 2. 

The planes 
The German had different types of fighter 

planes as the  Dornier DO 17, Dornier Do 

215, Junkers Ju 88, Heinkel He 219 and the 

Messerschmitt Bf 109 and Bf 110. The last 

two are well known in this  region.  

In total, more than 30000 BF109 were built 

during the second world war. 

 

The BF 110 was also designed as an assault 

weapon. In the early days of the second world 

war these aircraft were successful at the air 

bases in Norway, Poland and France.  

Bf 110′s lack of agility in the air was its pri-

mary weakness. This flaw was exposed during 

the Battle of Britain, when some Bf 110-

equipped units were withdrawn from the bat-

tle after very heavy losses and redeployed as 

night fighters, a role to which the aircraft was 

well suited. 

Most major night-fighter ACEs flew this air-

craft. The most successful ACE, major Heinz-

Wolfgang Schnaufer flew only in 110 ‘s and 

claimed 121 victories in 164 missions. Other 

infamous aces were i.a. Helmut Lent and Eg-

mont Prinz zur Lippe Weissenfeld. All 3 were 

temporarily stationed in the Netherlands at 

Fliegerhorst Leeuwaarden. Schnaufer suc-

ceeded to shoot down. 9 bombers in one day, 

of which 7 during night. During WW2 fourty 

Bf 110’s were stationed at Fliegerhorst Deelen 

(bei Arnhem) at 3rd Zerstörergeschwader. 



  Adoptie Oorlogsgraven 
 

De Nederlandse Oorlogsgraven Stichting is 

officieel opgericht op 13 september 1946 met 

het doel om de Oorlogsgraven in Nederland en 

de Nederlandse oorlogsgraven in het buiten-

land voor altijd te bewaren en goed te onder-

houden. 

Zij is een zuster-stichting van de Common-

wealth War Graves Commission (CWGC), die 

de zorg coördineert voor alle Commonwealth 

( = Gemenebest) oorlogsgraven over de gehele 

wereld, dus niet alleen van Britten, maar ook 

van o.a. Australiërs, Nieuw-Zeelanders,      

Canadezen en Indiërs. De CWGC begon haar 

werkzaamheden kort na het begin van de    

Eerste Wereldoorlog onder de zorg van het 

Britse  Rode Kruis. 

De Nederlandse Oorlogsgraven Stichting bood 

de plaatselijke inwoners de mogelijkheid om 

een oorlogsgraf te adopteren. Uit onderstaande 

archiefstukken blijkt, dat daar ook in Markelo 

veel animo voor was: 

25 juli 1946: graf no. 10 van Sgt. H. Pierpoint 

aan Mej. Gerritje Roosdom. 

27 juli 1946: alle graven van rij 3, de nummers 

11 t/m 17 van de Stirling bommenwerper aan 

Mej. M. Voorderman, als leidster van de meis-

jes padvinders. 

Datum onbekend: graf no. 17 van Sgt. Wil-

cockson aan M.J. Voorderman 

Datum onbekend: graf no. 13 van Sgt. Burbid-

ge aan K. Snijder 

7 mei 1947: graf no. 16 van Sgt. Martin aan 

Mej. D ten Haghuis 

27 mei 1947: graf no. 12 van Sgt. Shaw aan 

Mej. A. Kistemaker 

10 juni 1947: graf no. 14 van Sgt. McEwin aan 

Mej. J. Pellewever 

Anno 2012 is van bovenvermelde adoptanten 

uitsluitend mevrouw G. Sligman-Roosdom 

nog in leven en zij heeft nog steeds contact 

met de nabestaanden van Sgt. Pierpoint. 

Na het overlijden van Mej. Voorderman in 

1998 heeft haar huishoudster Mevr. Dineke 

Scholman en haar echtgenoot Freek de cor-

respondentie met de nabestaanden van de       

Stirlingbemanning voortgezet en zij plaatsen al 

jaren op Kerstavond een kaars op alle 17    

oorlogsgraven. 

In 1985 ging het landelijke project Adopteer 

een Monument van start, waarbij de leerlingen 

van groep 7 en/of 8 van de basisscholen een 

plaatselijk monument konden adopteren met 

de volgende doelstelling: 

Door de adoptie verdiepen leerlingen zich in 

de geschiedenis van de tweede wereldoorlog, 

begrijpen zij waarom het monument daar staat 

en nemen zij actief deel aan de herdenking bij 

‘hun’ monument. Het versterkt hun betrokken-

heid bij vrede, vrijheid en democratie. Het 

project stijgt uit boven levensbeschouwingen, 

religies en culturen. Jaarlijks krijgen de   

scholen de financiële mogelijkheid om ook  

bezoeken te brengen aan nationale monumen-

ten als kamp Westerbork en Vught en het Anne 

Frank-huis. 

Door dit project zijn ca. 700 monumenten door 

meer dan 1000 scholen geadopteerd en totaal 

hebben ruim een half miljoen leerlingen zo 

kennis genomen van de verschrikkingen in de 

oorlog, de slachtoffers en de mensen uit het 

verzet. In het kader van dit project hebben alle 

Markelose basisscholen zowel het Gemeente-

lijke verzetsmonument op het Beaufortplein 

als de Oorlogsgraven op de Algemene Be-

graafplaats als monument geadopteerd. 

Hier worden jaarlijks door de ca. 100 leer-

lingen van groep 8 bloemen gelegd op         

Bevrijdingsdag. 

Herdenking 2010/Commemoration 2010 

4 mei 1946/May 4th 1946 
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  Adoption War Graves 

 
The Nederlandse Oorlogsgraven Stichting 

(Dutch Wargraves Foundation) was officially 

established on September 13, 1946 with the 

purpose to maintain all WW2-Wargraves in 

The Netherlands and the Dutch Wargraves 

abroad and to preserve them forever. 

This foundation is the Dutch sister-foundation 

of the Commonwealth War Graves Commis-

sion (CWGC), who is coordinating the maint-

ance of all Commonwealth Wargraves all over 

the world, so not only the British, but also 

those of Australian, New Zealand, Canadian 

en India.  

Shortly after the beginning of the First World 

War, the CWGC started her activities under 

the care of the Red Cross. The Nederlandse 

Oorlogsgraven Stichting offered local citizens 

the opportunity to adopt a wargrave. 

Undermentioned archive-records shows a great 

interest of Markelo-people: 

25 July 1946: grave no. 10 of Sgt. H. Pierpoint 

to Miss Gerritje Roosdom  

27 July 1946: all third row graves, no. 11 up to 

and including no. 17 of the Stirlingbomber-

crew to Miss M. Voorderman, as leader of the 

Girls-Scouting  

Unknown date: grave no. 17 of Sgt. Wilcock-

son to M.J. Voorderman 

Unknown date: grave no. 13 of Sgt. Burbidge 

to K. Snijder  

7 May 1947: grave no. 16 of Flight Sgt. Martin 

to Miss D. ten Haghuis | 

27 May 1947: grave no. 12 of Sgt. Shaw to 

Miss A. Kistemaker | 

10 June 1947: grave no. 14 of Flight Sgt. 

McEwin to Miss J. Pellewever 

From the above mentioned adoptants only 

Mrs. Gerry Sligman-Roosdom is still alive 

nowadays and continues to have contact with 

relatives of Sgt. Pierpoint.  

After the death of Miss Voorderman in 1995 

her housekeepster Mrs. Dineke Scholman and 

her husband Freek, continued corresponding 

with relatives of the Stirling crew. 

At every Christmas Eve they place candles at 

all 17 allied Wargraves. 

In 1985 the national project Adopt a Monu-

ment was founded and the children of class 7 

and/or 8 of the elementary schools could adopt 

a local monument with the following target 

and intention: By the adoption, school children 

lose themselves in WW2-history, understand 

why the monument was established and ac-

tively attend commemoration for “their“ 

monument. It strengthens their involvement to 

peace, freedom and democracy. The project 

rises above philosophies of life, religions and 

cultures. Also, the schools are funded to visit 

national moments annually, such as Camp 

Westerbork, Camp Vught and the Anne Frank 

House. 

By this project about 700 monuments are 

adopted by more than a 1000 schools and in 

total more than half a million pupils have 

learned about the horrors of the war, the      

victims and the people from the resistance. In 

connection with this project all elementary 

schools of Markelo adopted the Municipal  

Resistance Monument in the centre as well as 

the War Graves at the General Cemetery.  

Anually at Liberation day flowers are layed by 

approximately 100 children of group 8 at both 

monuments. 

Oorlogsgraven / War graves 

Herdenking 2010 / Commemoration 2010 
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 Met dit soort aanplakbiljetten probeerden de Duitsters de burgers in Nederland te beïnvloeden. 



 




