Omgekomen militairen en Deventer.
Thema bestemd voor 4 mei 2021
door Wim de Jong (lid 4mei comité Deventer)
In onze dodenherdenkingen op 4 mei besteden we traditioneel veel aandacht aan onze Joodse
stadsgenoten en aan mensen die in het verzet hebben gezeten. En terecht. Dit jaar en de komende
jaren willen we daarnaast ook aandacht besteden aan andere groepen oorlogsslachtoffers. Nu willen
we noemen de militairen die in WOII omgekomen zijn en een relatie hebben met Deventer. Ook zij
hebben zich tegen de Duitse en Japanse agressor VERZET en hebben daarbij het leven verloren. Het
gaat om een heel divers gezelschap. We beginnen met de slachtoffers in de oorlog in Europa.
In de eerste plaats kunnen we denken aan paramilitair en de militair die gesneuveld zijn op de eerste
dag van de oorlog bij de strijd rond Deventer. We noemen: H. de Vink, burgerwacht, 39jr. en J.A.
Bakker, soldaat, 20jr. De Vink werd getroffen door eigen vuur vanaf de Worp. Hij was de eerste
oorlogsdode in Deventer. Bakker stierf door Duits mitrailleurvuur op de kazemat onder de spoorbrug.
Maar ook de voorbereidingen van de oorlog vroegen al een dodelijk slachtoffer. P.H.W.Dinius was
eind 1939 gemobiliseerd bij Nederweert. Hij verdronk tijdens zijn nachtwacht bij Sluis 15. Oud 20jr.
In tweede plaats denken we aan de Deventenaren die in de meidagen 1940 bij de strijd elders in
Nederland zijn omgekomen.
• We noemen: J.W.Hofman, soldaat 36jr; A.Kempers, soldaat, 24jr. Zij kwamen om bij de strijd om
de eerste verdedigingslinie van ons land: bij Brummen respectievelijk bij Mill.
• We noemen: H. te Velde, sergeant 22jr; W. Visscher, sergeant 29jr; J.A. van Vorden, soldaat 19jr;
E.J.Morren, soldaat 27jr; G.W.Sarink, sergeant 22jr; G.J.Toorneman, korporaal 31jr; J.J.Roters,
soldaat 20jr; H.C.v.d.Hoef, wachtmeester 31jr en F.K.Gregorowitsch, sergeant 26jr. Zij vielen bij
de strijd rond de Grebbeberg en de Betuwestelling.
• We noemen: J.H.T. Gerards, soldaat 25 jr.; A.v.d.Waarde, soldaat 25jr; H.T.M.Bensel, korporaal
24jr; J.Steenbruggen, soldaat 29jr. Zij vielen bij de gevechten met de Duitse luchtlandingstroepen
bij de vliegvelden rond den Haag. We noemen hierbij ook J.M. Uytenhoudt, officier-vlieger 35jr.
Zijn band met Deventer blijkt uit de overlijdensadvertenties in het Deventer Dagblad: zijn
schoonfamilie woonde hier.
• Verder noemen we: H. van Empel, stoker 21jr. Hij sneuvelde bij Vlissingen door een
bombardement op zijn marineschip.
• Ten slotte noemen we: J.H. van Gurp, soldaat 22jr en G.A. Rappard, soldaat 21jr. van Gurp kwam
om bij de verdediging van de brug over de Noord bij Alblasserdam. Rappard viel bij Wintelre in
Noord-Brabant. Ook van hem vinden we een doodsbericht in het Deventer Dagblad, de
advertentie werd gezet door zijn grootouders.
Verder noemen we hen die op zee zijn omgekomen in de Westelijke wateren.
• We noemen: G.D. Kwast, luitenant ter zee 28jr en H. Vukkink, sergeant machinist. 33jr. Hun
onderzeeboten de O 22 en de O 13 zonken respectievelijk bij Noorwegen en waarschijnlijk bij
Denemarken.
• We noemen: C. Bloot, 4e stuurman 23jr en J.W. Bosman, stuurman. Beiden voeren op de
koopvaardij. De Nederlandse vloot was - voor zover buitengaats - bij het begin van de oorlog
direct onder militair gezag geplaatst.
In de vierde plaats kunnen genoemd worden de Deventer militairen die in dienst zijn gegaan bij de
Geallieerden.
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We noemen: J. Michels, vliegenier 26jr. Hij was lid van atletiekvereniging Daventria. Hij week uit
naar Engeland. Ging in dienst bij de RAF en verongelukte daar als piloot met zijn vliegtuig. Een in
memoriam voor hem in het clubblad de Daventriaan was de aanleiding voor de Duitsers om het
blad te verbieden.
We noemen: A. Hamelink, Sergeant 27jr. Geboren in Goes. Hij stierf door Duits luchtafweer toen
hij met zijn bommenwerper boven Deventer vloog om de spoorbrug te bombarderen.
We noemen hier ook de omgekomen vliegtuigbemanningen van Engelse bommenwerpers: H.C.
Locke, sergeant 19 jr; J.A. Quick, sergeant; S.G. Twinning, officer 21 jr; J. O’Donnell sergeant; T.B.
Utterson, sergeant; J. Reid, sergeant. Zij liggen begraven op begraafplaats Steenbrugge. Ook in
Bathmen en in Diepenveen zijn vliegtuigen neergekomen en zijn vliegtuigbemanningen
gesneuveld.
Op de begraafplaats in Bathmen staan 11 grafstenen voor hen. We noemen hun namen: H.K.
MCCreery, air observer, 20 jr; J.H. Higgins, air observer; I.C. Grice, air gunner, 21 jr R. Weiss,
wireless operator/air gunner; A.W. Cochrane, pilot 19 jr; G.D. Savage, air gunner, 20 jr; R.G.
Picton, navigator; H.S. Delacour, pilot officer 20 jr; A.C. Benham, wireless operator/air gunner, 21
jr; S.A. Phillips, pilot.
In Diepenveen staan zeven stenen. Met daarop de namen van: R.V.M. Daniels, sergeant; J.E.
Popnowski flight sergeant; C.F. Blundell pilot; L.A. Hazell, flight sergeant en van F.H. Falk,
sergeant; W.H. Gorton, pilot en V.H. Woolnough pilot.

Daarnaast moeten genoemd worden de twee slachtoffers die zijn gevallen onder onze Canadese
bevrijders van de stad Deventer. Hun namen zijn: C.L Mitchell, luitenant 30jr; F.A. Cherry, corporal 24
jr. Langs de Wilhelminalaan in Schalkhaar en op het terrein van Brinkgreven staan
herinneringsborden met foto’s en levensverhalen van respectievelijk de beide jonge mannen.
Ook in Lettele en Bathmen zijn bij de bevrijding Canadese soldaten gesneuveld. In Lettele drie en in
Bathmen één. We noemen: S.Michlosky, trooper, W.J.Miller, corporal en J.F.Winter, trooper bij de
Royal Canadian Dragoons en J. W. Campbell, corporal, die viel bij de verovering van de Bathmense
brug. Hij kreeg postuum een hoge Nederlandse militaire onderscheiding.
Na de capitulatie zijn er nog tenminste twee militaire oorlogsdoden in Deventer te betreuren. De
naam van de eerste is: A. G. van Kempen, korporaal 32jr. Hij was bomopruimer. Bij dat gevaarlijke
werk is hij op 7 juni 1945 omgekomen. De tweede was G.J. van der Linde, lid van de Binnenlandse
Strijdkrachten. Hij bewaakte op 7 mei 1945 een opslag van munitie in Wijhe toen deze explodeerde.
Er zijn in de oorlog ook veel geboren Deventenaren omgekomen die als militair actief waren in ‘de
Oost’, in de oorlog in Azië. Een aantal sneuvelde bij de verdediging van Nederlands-Indië, o.a. bij slag
in de Javazee en bij de verdediging van Ambon. Een veel groter aantal is in Japanse
krijgsgevangenschap omgekomen door honger, ziekte of uitputting. Als dwangarbeider werden ze
door Japan overal in Oost-Azië ingezet, o.a. bij zeetransporten, bij de beruchte Birmaspoorlijn en bij
mijnbouw. Hun graven zijn verspreid over heel de Pacific: Ambon, Singapore, Hongkong, Jakarta,
Borneo, Okinawa, Maleisië. Zij die omkwamen als opvarende van Japanse transportschepen kregen
een zeemansgraf.
Hun namen zullen in loop van dit jaar hier worden toegevoegd. Dat zijn er veel en dat vraagt
uitzoekwerk. Het plan is om de toevoeging te doen voor 15 augustus. Elk jaar wordt op die datum
stilgestaan bij het einde van de oorlog met Japan. Ook in Deventer vindt dan jaarlijks een herdenking
plaats bij het Indië-monument op het Grote Kerkhof.

Uitnodiging tot plaatsen van verhalen met evt. beeldmateriaal
Het 4 mei-comité Deventer wil graag verhalen en beeldmateriaal van militaire oorlogsslachtoffers
publiceren die een band hadden met Deventer. Neem contact op met ons via:
info@4meideventer.nl.
Uitnodiging tot aanvulling en correctie
Ziet u een onjuistheid in onze informatie of heeft u aanvullingen op ons overzicht van militairen? Laat
het ons weten! Ook opmerkingen van andere aard zijn bij ons welkom. Neem contact op met ons via:
info@4meideventer.nl.
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Huzaar Kempers

Bron:
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/76742/albert
us-kempers

Soldaat Roters

Bron:
https://oorlogsgravenstichting.nl/assets/data/post/0130
827/1369570294.pdf

Bron:
HCO, Deventer Dagblad, 1940-06-20; p. 4

Wachtmeester van der Hoef

Bron:
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/64395/hendri
kus-cornelis-van-der-hoef

Sergeant H. ter Velde

J.M. Uytenhoudt, officier-vlieger

Bron: HCO, Deventer Dagblad, 1940-05-29; p. 2

Bron:
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/1
56645/jan-maurits-uijtenhoudt

Bron:
HCO, Deventer Dagblad, 1940-05-20; p. 4

Soldaat Gerards

had ik u dit zeker niet geschreven – de gevechten
in de duinen wist te overleven.’
De hierboven afgebeelde foto bevindt zich in het
Nationaal Archief, in de collectie van Spaarnestad
Photo. Hij is vermoedelijk gemaakt in 1937 op de
Brink in Deventer, door de plaatselijke fotograaf Ab
Hakeboom.
Het bijschrift meldt onder meer: ‘Economische
crisis in de jaren dertig van de 20e eeuw. Werkloze
banketbakker/ verkoper, wanhopig op zoek naar
werk, ‘solliciteert’ met zelfgemaakt reclamebord:
"Wie helpt mij aan werk, onverschillig wat. Ik ben
bekend met banketbakken, en ben een beschaafd
en goed verkoper. Gerards, Binnenweg, Twello".’

Bron:
https://photoq.nl/icoon-werkloze-blijkt-gesneuveld-in1940/?fbclid=IwAR1RjYO4BwQWDyHoHJl6mqVt65IF5cAPTTptRdhUeYvlkvezWtJ1SCowIs

De gebeurtenissen op 10 en 11 mei 1940, de eerste
en tweede oorlogsdag zijn beschreven in het boek
‘Wassenaar in de Tweede Wereldoorlog’.

Icoon-werkloze blijkt gesneuveld in 1940
23 april 2013 door PhotoQ

BS’er G.J. van der Linde

Sinds vandaag weten we preciezer wie de
werkzoekende man is op een van de meest
gebruikte foto’s in Nederlandse
geschiedenisboeken. Het is Johannes Theodorus
Gerards, geboren op 17 april 1915 in Deventer. In
1940 duikt hij nogmaals op in de vaderlandse
geschiedenis, als hij sneuvelt in de buurt van
Wassenaar, een dag na de inval van het Duitse
leger in Nederland.
Een ingezonden brief in de Volkskrant van
historicus Geert C. Hovingh uit Zuidlaren – schrijver
van onder meer een biografie over de Drentse
verzetsstrijder Johannes Post – meldt de hierboven
beschreven nieuwe informatie. En verder: ‘Hij
sneuvelde als dienstplichtig soldaat (verbonden
aan de staf van het 1ste bataljon van het 1ste
regiment infanterie) op 11 mei 1940 in de duinen
bij de Wassenaarse Slag.’
De overlijdensakte van Gerards meldt dat zijn
vader Gerrit Johannes Pieter Gerards was en zijn
moeder Maria Gerrits. De ongelukkige soldaat had
een relatie met Hendrika Hamberdina Landman.
Hovingh vervolgt over Gerards: ‘Aanvankelijk werd
hij ter plekke begraven in een veldgraf. Hij rust nu
op de Algemene Begraafplaats van zijn
geboortestad. Bij wijze van curiositeit kan ik nog
melden dat mijn vader destijds deel uitmaakte van
hetzelfde legeronderdeel, maar gelukkig – anders

Bron:
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/94865/
gerrit-jan-van-der-linde

Korporaal ten Bensel
In het Deventer Dagblad van 5 juni 1940 is een
persschouw opgenomen met informatie uit het
clubblad van UD: „Het U.D.-kanon". Hier volgen
enkele passages.

Gedenkmonument, waarschijnlijk in de Koloniale
Landbouwschool in Deventer.

Het zal ongetwijfeld velen genoegen doen dat „Het
U.D.-kanon" zijn, gelukkig vreedzame, projectielen
de wereld in blijft schieten, waarmede de redactie,
zooals zij mededeelt, gevolg heeft gegeven aan den
wensen van de autoriteiten, om het leven zooveel
mogelijk zijn gewonen gang te doen gaan, waartoe
ook een beroep op de geheele sportwereld is
gedaan.
Het Juninummer … bevat in de uitgebreide reeks
officieele berichten o.m. het verscheiden wordt
herdacht van … H. ten Bensel (voor het vaderland
gesneuveld) …. Na het Maandoverzicht is het de
Wolff van Westerrode … die goeden raad geeft aan
jong-UD voor de a.s. overgangs- en eindexamens.
A. J. C. V(laskamp), …verzorgt op geestige wijze zijn
rubriek „Langs de velden"…
Bron: HCO, Deventer Dagblad, 1940-06-05; p. 2

Op de foto staan de namen van de klasgenoten van
Herman ten Bensel op de toenmalige Koloniale
Landbouwschool ('Suikerschooltje') in Deventer.
De school was in de Tweede Wereldoorlog een
bron van verzetsmensen, zowel leerkrachten als
studenten. Meerdere van deze klasgenoten zijn
later in de oorlog in het verzet gesneuveld.
Merkwaardig is wel dat het monument, gezien de
vermelding 1940 - 1945, na de oorlog opgericht
moet zijn, maar dat de namen van de overleden
klasgenoten zonder verder commentaar vermeld.

Bron:
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/9649/h
erman-theodoor-marie-ten-bensel

Soldaat Steenbruggen
Gebeurtenissen van 14 mei 1940
Het artillerieregiment had kanonnen die door
paarden werden getrokken. Het regiment was
tijdelijk gelegerd in een boomgaard bij een
boerderij in Schelluinen. Zij hadden orders
gekregen naar Den Haag te gaan. Jan is gesneuveld
op 14 mei 1940 toen Duitse vliegtuigen met
mitrailleurs op de manschappen en de paarden in
de boomgaard schoten. Een vreselijk gebeuren
waarbij 3 manschappen gedood werden en de
dochter van de boer, moeder van 5 kinderen ...
Dit is in de herinnering van het dorp gebleven ook
doordat zwaargewonde paarden met de darmen
uit het lijf schreeuwend door het dorp hadden
gerend voor ze konden worden opgevangen en
afgemaakt ….
Zijn vrouw, Truus Steenbruggen, de moeder van
mijn Truus, heeft haar hele leven nachtmerries
gehad waarbij ze droomde over hoe haar Jan was
doodgegaan …. Daarom gebruikte ze zware
slaapmiddelen in de hoop dat de nachtmerrie weg
zou blijven ….
Bron: o.a. zijn vrouw Geertruida Hendrika
Steenbruggen gepubliceerd op
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/147360
/jan-steenbruggen

Bron: HCO, Deventer Dagblad

Corporal F.A. Jane Cherry.

Cherry was van beroep molenaarsknecht. Hij ging in juli 1940 in dienst in Penticton BC en overzees naar het VK
op 2 september 1941 en werd in oktober geplaatst bij the 1 Bn Canadian Scottish Regiment uit Victoria BC. En
vervolgens was hij op 6 juni 1944 betrokken bij de landing van zijn regiment in Normandië. Hij raakte gewond
op 6 oktober 1944 en werd op 10 oktober benoemd tot korporaal.
Frank Cherry kreeg op 9-7-1944 the Military Medal toegekend vanwege heldhaftig en doortastend leiderschap
bij Cussy in Frankrijk omdat zijn commandant toen gewond raakte, deze in veiligheid bracht en hij zijn sectie
daarna koelbloedig en vastberaden leidde en daardoor de vijand heeft verslagen.
Frank sneuvelde op 10 april 1945 in Schalkhaar bij de slag om Deventer op de leeftijd van 23 jr. Hij werd tijdelijk
begraven in Oxe en herbegraven op 17 december 1945 in Holten, op de Canadese begraafplaats in plot 1-B-6.
Op zijn grafsteen staat: Five brothers in arms, Four survive, Life’s work well done, Now comes rest.
Tekst: Edwin van der Wolf
Foto's: Edwin van der Wolf
Geciteerd via: https://www.tracesofwar.nl/sights/106792/Plaquette-Cpl-Frank-Cherry.htm

Luitenant Clayton Leroy Mitchell

Eigen foto

