
WEERSELO 

EEN HERDENKINGSPLEK OM EVEN BIJ STIL TE STAAN. 

Afgelopen vrijdagmiddag 8 oktober is er in het bijzijn van familie van de 
gefusilleerde verzetsmensen en Joodse onderduikers een oorlogsmonument 
onthuld ter herdenking aan de twaalf omgekomen gefusilleerde verzetsmensen 
en Joodse onderduikers op de kruising van de zandwegen Sniedersveldweg en 
Knollerveldweg in Deurningen. 

In september en oktober 1944 werden op het Weerselose gedeelte van het vliegveld 
Twente twaalf verzetsmensen en Joodse onderduikers gefusilleerd en begraven. Pas 
in oktober 1947 werden hun lichamen gevonden. Vrijdagmiddag 8 oktober werden in 
het bijzijn van wethouder Benno Brand van de gemeente Dinkelland, leden van de 
Heemkunde "Oalde gemeente Weersel", familieleden en genodigden drie 
oorlogsmonumenten onthuld door familie van de gefusilleerde verzetsmensen en van 
de Joodse onderduikers ter herdenking aan hun omgekomen familielid. 

Vrijdagmiddag werden aile genodigden ontvangen met een kopje koffie of thee. Om 
15.00 uur heette Bert Wolbert, voorzitter van de Heemkunde Weerselo iedereen van 
harte welkom. Bert: "Het is heel erg fijn dat er zoveel familieleden van heinde en 
verre zijn gekomen om hun dierbare overledene te herdenken. En hier staat 
vanmiddag een trotse voorzitter.Trots en dankbaar voor wat er de afgelopen periode 
door een drietal dames van onze vereniging, met hulp van nabestaanden en 
deskundigen, is gerealiseerd. Het is Mariet Blokhuis, Janneke Brummelhuis en Maria 
Lobker-Ribbert, na intensief onderzoek, vele interviews, teleurstellingen en 
organisatie talent gelukt, hier op deze plek een totaal monument te realiseren dat 
uiting geeft aan, en inlichting over, wat hier aan het eind van de WOII is gebeurd. Ais 
Heemkunde hebben wij de taak de geschiedenis en cultuur te onderzoeken, te 
beschrijven en vast te leggen. Hier hoort ook bij de geschiedenis van de WOII. 
De genoemde dames waren hier intensief mee bezig en stuitten op het boek 'De lijst 
van Haeck', van de schrijver Benno van Heiden. In dit boek worden de namen 
genoemd van de mensen die in de WOII in deze regio zijn omgekomen. De dames 
namen contact op met Van Heiden en kregen van hem te horen dat er in een uithoek 
van het vliegveld Twente verzetsstrijders en Joden waren vermoord en gedumpt in 
bomkraters. En of zij wei wisten dat deze plek was gelegen in de toenmalige 
gemeente Weerselo. Hoeveel mensen er zijn vermoord is niet zeker, maar in 1947 
werd op aanwijzing van een Duitse SO leider in het bewuste gebied onderzoek 
gedaan. twaalf lichamen werden opgegraven, elf van hen konden worden 
ge·identificeerd. Bij een lukte dit niet. 
Zij werden daarna met gepaste eerbied herbegraven op de begraafplaatsen vanwaar 
zij kwamen. Maar van een monument kwam het nooit. Tot nu toe. Na 77 jaar! 
Waarom? Ik denk dat dit voort komt uit het feit dat wij ons realiseren dat wij al ruim 
75 jaar leven in vrede, dat is uniek en daar zijn we dankbaar voor. Dit moeten we 
koesteren. En door nu juist de verschrikkingen van de WOII in beeld te brengen, op 
welke wijze ook, willen we de bevolking bewust te maken van onze vrijheid waarin 
we nu leven en dat we er alles aan moeten doen dit zo te houden 
We staan hier nu tegenover de plek waar alles is gebeurd." 
Wethouder Benno Brand vertelde namens de gemeente Dinkelland iets over het 
verzet tijdens de oorlog. "Tijdens de oorlogsjaren hebben de Duitsers vliegveld 



Twente in bezit genomen en uitgebreid. Voor de mensen, veelal boeren die hun 
boerderij of woning moesten verlaten voor de uitbreiding was het een vreselijke tijd. 
Na de oorlog is gebleken dat het vliegveld ook een plek was om mensen te laten 
verdwijnen. In september en oktober 1944 werden een aantal mensen uit het verzet 
en Joodse onderduikers gefusilleerd om ze vervolgens in bomtrechters te laten 
verdwijnen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er overal in Europa personen en 
organisaties die zich verzetten tegen de Duitse bezetters. Het verzet heeft onder 
andere geholpen met het onderduiken van Joden, dwangarbeiders en politieke 
tegenstanders. Het verzet was erg belangrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. We 
willen daarom vandaag stil staan bij de zes omgekomen verzetsmensen en de zes 
Joodse slachtoffers. We zijn hier om tegen elkaar te zeggen dat we nooit meer oorlog 
willen. Oat we een toekomst willen met vrede, veiligheid en respect voor elkaar. Ik 
hoop dat deze plek goed bezocht gaat worden om kennis te nemen wat er gebeurd is 
in de Tweede Wereldoorlog". 
Bert Wolbert vervolgt: "Voordat we het monument gaan onthullen zal ik eerst de elf 
namen noemen van de verzetsmensen en Joden die hier in september 1944 zijn 
vermoord en weggestopt in een bomkrater. Ik noem ze in alfabetische volgorde. Drie 
vrouwen en acht mannen: Herman van Coevorden 19 jaar, Eduard Denneboom 54 
jaar, Bernardus Evers 32 jaar, Jules Haeck 50 jaar, Gerrit Hulsbeek 34 jaar, Jannes 
Hulsbeek 25 jaar, Jeanette Meijers-Spier 37 jaar, Geert Schoonman 27 jaar, Hedwig 
Wolff-Maschke 71 jaar, Rika van Zuiden-ten Brink 50 jaar, Hessel Zwarts 26 jaar. 
Een onbekend slachtoffer kon niet worden ge·identificeerd, het was een mannelijk 
slachtoffer". De drie monumenten: een herdenkingsbord, een bankje met de tekst: 
"Kijkend in de verte ....wordt het stil in mij" en een herdenkingssteen met aile namen 
werden onthuld door de kleinkinderen van enkele slachtoffers. Annemarie, Lilian en 
Jeroen, kleinkinderen van Bernard Evers, Remco, Esther en Menno, kleinkinderen 
van Jules Haeck, Rachel Denneboom, kleindochter van Eduard Denneboom. 

Maria L6bker - Ribbert : Ilk ben diep onder de indruk. Hetgeen waar wij aan 
begonnen zijn en dat het zo mooi zou zijn. Dank jullie wei allemaal. Er zijn 
gebeurtenissen in je leven die je niet snel vergeet. Er waren momenten waar je stil 
van werd. Toen Benno van Heiden in 2019 zei: weten jullie als Heemkunde wei dat 
er op Weerselo's grondgebied op het vliegveld mensen zijn gefusilleerd in de oorlog: 
nee, dat wisten we niet. Toen we samen met Adrie Roding een bezoek hebben 
gebracht aan die plek binnen de Technology Base. Oat vergeet je niet. De 
gesprekken en mailwisselingen met de familieleden van de slachtoffers, het gesprek 
met Eis Denneboom ..... onuitwisbaar. ...Maar met dat alles moesten we iets doen. 
We moesten een bepaalde stilte doorbreken. Er werd een werkgroep gevormd: 
Janneke, Mariet, Henk, Eddie en Jos. We wilden een monument, een 
herdenkingsplek. Deze plek is zorgvuldig gekozen. Zoals vanmiddag al gezegd kijk je 
vanaf hier op de plek waar zeker twaalf mensen hun leven verloren en drie jaar lagen 
begraven zonder dat iemand het wist. 
De familie Boers wilde graag een hoekje van dit bosperceel afstaan voor dit 
herdenkingsmonument. Bedankt. 
De plek werd kaal gereed gemaakt door Eddie en Henk. ledereen die op welke wijze 
dan ook z'n steentje heeft bijgedragen, allemaal heel hartelijk bedankt". 
Hierna konden aile aanwezigen een bloemetje leggen bij het monument. 

Het was een indrukwekkende middag. Heel bijzonder dat dit na ruim 



vijfenzeventig jaar op deze bijzondere plek gerealiseerd is. De Stichting Dorpsbelang 
Deurningen gaat de plek onderhouden. 

Ine Flinkers 


