►Op 14-Aprilplein ligt een luistersteen
Luistersteen op 14-Aprilplein
Op vrijdagmiddag 27 november 2015 om 13.30 uur is er op het 14-Aprilplein voor de Maalderieje een
van de luisterstenen onthuld die deel uitmaken van de Liberationroute Europe, een project dat in 2007
is gestart in de regio Arnhem – Nijmegen en steeds verder wordt uitgebreid. In zeven gemeenten in
Salland en West Twente zijn op 20 en 27 november luisterplekken onthuld. Het 14-Aprilplein in Heino
is er een van. Dan is hier het verhaal te horen van de 66 gegijzelde mannen, die op de dag van de
bevrijding van Heino werden afgevoerd naar Zwolle.

Liberationroute Europe
Liberation Route Europe is een steeds uitbreidende internationale herdenkingsroute die belangrijke
mijlpalen uit de moderne Europese geschiedenis met elkaar verbindt. De route vormt een schakel
tussen de belangrijkste regio’s tijdens de opmars van de westelijke geallieerden vanaf Zuid-Engeland
naar de stranden van Normandië, de Belgische Ardennen, Brabant, Arnhem, Nijmegen, het
Hürtgenwald en Berlijn. De route gaat verder naar de Poolse stad Gdańsk, waar bijna twee generaties
later een democratische revolutie op gang kwam om de afscheiding van Europa op te heffen.
Dankzij Liberation Route Europe is het mogelijk de route die de geallieerden in de laatste fase van de
Tweede Wereldoorlog aflegden nu zelf te gaan ontdekken en beleven. De route richt zich op de
bevrijding van het Europese vasteland van de nationaalsocialistische bezetter en met name op de
langdurige gevolgen van de Tweede Wereldoorlog.
Liberation Route Europe gaat over landsgrenzen heen die ons continent veel te lang hebben verdeeld.
Er wordt een link gelegd tussen het verleden en het leven in het huidige Europa en andere delen van
de wereld, waarbij de nadruk ligt op de rol van internationale verzoening en een oproep tot reflectie
over de waarde van onze felbevochten vrijheden.

Realisatie van de route in Overijssel
Op 18 februari vond in het Gemeentehuis van Hellendoorn de startbijeenkomst van de Liberationroute
in Salland en West Twente plaats. Op initiatief van zeven gemeenten in deze regio’s (Olst-Wijhe,
Raalte, Deventer, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand) en de Provincie Overijssel
zijn in 2015 op vier locaties in Twente en drie in Salland luisterplekken gecreëerd. Belangrijk hierbij
was het draagvlak binnen de gemeentelijke bevolking. Lokale werkgroepen, bestaande uit
vertegenwoordigers van musea, historische verenigingen en andere historisch geïnteresseerde
organisaties leverden de verhalen aan, waren betrokken bij de plaatsbepaling van de steen en
controleerden de eindproducten.

Doel van deelname
2015 is het jaar dat 70 jaar geleden Nederland is bevrijd. Door deel te nemen aan dit project willen de
deelnemende gemeenten de geschiedenis en herinnering aan WOII levend houden. Sinds 1945 leven
wij in Nederland in vrede. In een wereld waar het op vele plekken oorlog is, is dat een groot goed. Het
is belangrijk om daar bewust van te zijn. Deelname aan een overkoepelend project over een thema
met zo’n grote maatschappelijke waarde is voor de gemeenten en de deelnemende partijen dan ook
heel waardevol. Door onderdeel uit te maken van het hierbij betrokken netwerk wordt de kans dat een
breed publiek wordt bereikt enorm vergroot. Deelname zal ook een stimulerende werking hebben voor
de toeristisch-recreatieve sector.

