Uitnodiging.
Tijdens het ontwikkelen van de website van www.huibminderhoud.nl en als onderdeel
hiervan het digitaliseren en het op internet publiceren van het boekje over de
straatnaamgeving van de wijk Ossehaar in Coevorden, kwam de webmaster van de
oorlogssite www.herdenking.nl het verhaal van de in Wassenaar gesneuvelde militair Jan
Benjamins tegen.
Het door Huib Minderhoud beschreven feit dat de op het graf gelegen helm vele jaren
geleden door onverlaten gestolen is, was de aanleiding om op een sobere wijze, eenzelfde
helm terug te plaatsen bij het graf als eerbetoon en als een klein monument met een
verwijzing naar de achtergronden waarop Jan Benjamins in de meidagen van 1940 is
gesneuveld. De helm is beschikbaar gesteld door www.ergensinnederland1939-1945.nl
Het is de bedoeling om in kleine informele kring de helm te onthullen. Dit kan voor de één het
beginpunt van verder en diepgravend onderzoek en voor een ander een moment van
afsluiting van een bepaalde periode zijn.

Agenda Zaterdag 3 november 2007
10:30 uur Ontvangst met koffie, thee en cake in het stedelijk museum Drenthe’s Veste in
het Arsenaal aan de Haven in het centrum van Coevorden.
10:50 uur Inleiding door Bé van der Weide over het ontstaan van het initiatief
11:15 uur vertrek naar de algemene begraafplaats aan de Ballastweg in Coevorden via de
Spoorsingel. Op de parkeerplaats tegenover de “Stro-cartonfabriek” zal even halt
worden gehouden voor een kort verhaal over de gebeurtenissen rond deze haven
van Coevorden. De tocht zal in een Canadese Dodge gebeuren, het type dat ook
bij de bevrijding een rol heeft gespeeld.
11:45 uur Via de oorlogsgraven van de gebroeders Hartemink en de bombardements
slachtoffers naar het graf van Jan Benjamins.
12:00 uur Gezamenlijke onthulling door Mevrouw Benjamins en Huib Minderhoud.
12:15 uur Vertrek naar het museum met formele afsluiting.
12:30 uur Eenvoudige lunch
13:00 uur Voor de geïnteresseerden een rondleiding c.q. bezichting van het museum
De genodigden zijn: Mevrouw L. Benjamins met enkele familieleden, schrijver en historicus
Huib Minderhoud, militariaverzamelaar Erik Zwiggelaar met zijn moeder. Daarnaast zullen de
eigenaar van de Canadese Dodge Jacko Fleurke en fotograaf Martin Duizendstra aanwezig
zijn. Het kan zijn dat er van de lokale pers ook iemand aanwezig zal zijn.
Ik hoop u zaterdag 3 november in het museum te mogen ontvangen!
Bé van der Weide
www.herdenking.nl

