
Toespraak 4 mei 2019 bij het monument aan de Verzetslaan 

Goedenavond dames en heren. Mijn naam is Wim de Jong van het 4-mei-comité. Namens dat comité heb ik de 

eer u van harte welkom te heten bij deze herdenking. We zijn hier om onze doden te herdenken die actief bezig 

waren met verzet.  

En we staan hier bij het verzetsmonument aan de Verzetslaan. Dat moet je erbij zeggen, want er zijn meer 

verzetsmonumenten in Deventer. Het andere bekende verzetsmonument staat op het Grote Kerkhof. Daar 

gaan we zo naar toe voor de grote herdenking. Het verschil met dit monument is dat hier de namen op staan 

van Deventenaren die omgekomen zijn vanwege hun verzetsdaden. Het gemeentebestuur vond dat indertijd 

nodig om ook op die manier respect te tonen aan deze mensen. Zo worden hun namen niet vergeten. Ik mag zo 

meteen die namen allemaal laten klinken.   

Het respect voor die namen blijkt ook uit het feit dat enkele spellingsfoutjes in de namen zijn hersteld. Dat is 

vrucht van onderzoek. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar mensen uit het verzet en hun verhaal. Nog 

steeds komen er nieuwe feiten aan het licht. Het lijkt erop dat er eigenlijk ook nog namen missen op het 

monument.  

Het herdenken krijgt nog meer diepgang als we de persoonlijke verhalen kennen van deze verzetsmensen. De 

stichting Struikelstenen verzamelt deze verhalen. Mocht u informatie hebben die de verzameling verhalen kan 

aanvullen, dan is die welkom. Zo meteen gaan we het verhaal horen over Daan van der Meulen.   

Want, wie waren het? Heel verschillende mensen. Het zijn mensen bij waarbij het verzet de vorm had van 

daden van barmhartigheid: onderduikers in huis nemen. Het heeft hun het leven gekost. Je moet er toch niet 

aan denken dat zoiets ooit terug zou komen: Barmhartigheid wordt strafbaar. Ik hoop en bid dat zoiets nooit 

terug zal komen.  

Anderen droegen bij aan verzet door op te roepen tot verzet. Illegale bladen drukken en verspreiden. Of er 

cartoons voor tekenen. 

Weer anderen pleegden actief verzet door sabotageacties. Daar kwamen vaak wapens aan te pas. 

Wat een moed was er nodig voor dat verzet, van welke soort ook maar. Zou ik het gedurfd hebben? Dat vraag 

ik me dan af. En u? Want verzet plegen, dat ging het niet alleen over jezelf, maar ook over je gezin e.d. Duitsers 

speelden daarop in: als ze iemand wilden arresteren en troffen hem of haar niet thuis, dan namen ze ouders 

mee of vrouw en kind mee, als chantagemiddel. Gruwelijk effectief vaak. 

Onder de namen op de muur staat een dichtregel gebaseerd een gedicht uit het Geuzenliedboek. De ballade 

van de ter dood veroordeelden. Daar komt de zelfopoffering en de bezorgdheid om de ander in naar voren. In 

het refrein schuift het van ‘God, denk aan de mijnen, ik kom wel terecht!’ naar ‘Heer help mijn land, ik kom wel 

terecht’.   

Dit jaar besteden we aandacht aan de teloorgang van de rechtsstaat tijdens de oorlog. Politieke vrijheden 

verdwenen in rap tempo tijdens de bezetting. Denk aan: het stemrecht, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van 

vereniging en vergadering.   

Gemeenteraadsleden van de linkse partijen waren de eerste slachtoffers van deze inperkingen. Ze hoefden 

geen verzet te plegen. Hun lidmaatschap van hun politieke partij was al genoeg.  

Maar ook de mensen uit hun achterban werden slachtoffer. Doordat ze politiek actief en bewust waren en 

verklaard tegenstander van de Nazi-ideologie, stonden ze natuurlijk al stevig voorgesorteerd om verzetsdaden 

te plegen. Het minste was wel illegale blaadjes verspreiden. Vaak combineerden ze dat met andere 

verzetsdaden, zoals hulp aan joden, aan geallieerde piloten en sabotageacties.    

Iemand uit die linkse politieke scene was de verzetsman Daan van der Meulen. Zijn kleinzoon Daan Draaijer 

vertelt nu over hem. We zijn erg blij dat de heer Draaijer hier is met zijn zus mevrouw Vonhoff-Draaijer en dat 

hij bereid is dat persoonlijke verhaal van zijn opa aan ons te vertellen.   


