
Deventer 4 mei 2019

Voor mij heb ik een brief, NEE niet zomaar een brief het is de 
afscheidsbrief van onze Opa Daan van der Meulen. 

Deze afscheidsbrief werd geschreven in de nacht van 15 op 16 
oktober 1942.
Samen met 14 andere verzetsstrijders werd onze Opa op 16 
oktober 1942 in de bossen bij Woudenberg gefusilleerd als 
represaille voor sabotageacties in Twente en Deventer. 

Deze dappere mannen waren net als onze Opa een jaar eerder 
opgepakt omdat zij zich niet wilden neerleggen bij de bezetting 
door de Duitsers. 
Vergeten linkse verzetsstrijders werden zij wel genoemd. 

Het was na  de bevrijding dat er een  Koude Oorlog ontstond en de
gebroken gezinnen moesten vaak maar zien te overleven. De 
gezinnen waren opnieuw verdacht. Een eerherstel voor deze 
vergeten groep verzetsstrijders is wel op zijn plaats.

Ik ben Daan Draaijer kleinzoon van Daniel van der Meulen. Ik ben
geboren in Deventer in de zelfde  woning waarin mijn Opa Daan 
van de Meulen tot zijn arrestatie heeft gewoond.

Onze opa zou worden verdacht van illegale werkzaamheden en het
inzamelen van steungeld bestemd voor achtergebleven gezinnen 
en onderduikers. Als verzekeringsagent kwam onze Opa veel bij 
mensen over de vloer om wekelijks het verzekeringsgeld op te 
halen. Het was dus niet ongewoon dat er een bepaalde geldstroom 
bij hem was.



 Opa zou ook een van de drijvende krachten zijn geweest voor het 
laten verschijnen van De Waarheid een tweewekelijkse en 
landelijke krant.

Opa  werd op 31 oktober 1941 gearresteerd  door de 
Rijksopsporingsdienst van de Duitse bezetters. 
Hij had zich vrijwillig gemeld, omdat hij hoorde dat zijn vrouw, 
onze Oma, was opgepakt en zijn beide dochters waren bedreigd.
Zij wilde namelijk niet vertellen waar onze Opa was 
ondergedoken.

Het verzekeringswerk en de daarbij behorende steungelden werd 
na zijn arrestatie voortgezet door zijn oudste dochter  en haar man 
tot de bevrijding.

Na zijn arrestatie  heeft hij 3 maanden vastgezeten in het Huis van 
Bewaring in Arnhem. Op 14 februari 1942 werd hij overbracht 
naar de gevangenis in Scheveningen samen met die groep 
personen die eveneens werden verdacht van activiteiten binnen de 
al verboden afdelingen van de CPN. 

Ze zouden later worden berecht. In deze periode is het nooit tot 
een proces gekomen. Drie maanden later werden zij op transport 
gesteld naar Kamp Amersfoort. 

Onze Oma heeft uit de krant moeten vernemen, dat haar man was 
doodgeschoten. 
Door tussenkomst van het Rode Kruis ontving zij deze 
AFSCHEIDSBRIEF van onze Opa.



Graag wil ik nog enige fragmenten uit die afscheidsbrief  met 
u delen:

Opa gaf onder anderen zijn zegen aan zijn beide dochters om met 
hun beide vrienden verder te gaan. Wat ook is gebeurd.

Wat nog meer indruk op mij maakte was dat hij in die 
afscheidsbrief zijn vrouw, onze  Oma, haar vrijheid terug gaf. Dit 
schreef hij letterlijk zo. 

Zijn laatste geschreven regels waren:

Bedank al de gene die wat voor mij gedaan hebben.
Dus wees sterk want dat ben ik ook.  Ik wacht reuze  kalm het 
ogenblik af er is toch niets meer aan te doen, het lot heeft zo 
beslist.
Mijn laatste gedachten zijn voor U en mijn familie en al mijn 
bekende.

Laat onze Opa en die andere geexcuteerde vergeten 
verzetsstrijders niet voor niets zijn gestorven.

Nu wij hier staan en ik in  alle vrijheid dat kan vertellen krijgt het 
woord vrijheid nog meer betekenis.


