
Aan: Dhr. Van Wierilrgen (Liberaticrn Route)
Cc: Cemeenteraad Meppel; Provinciale Staten Drenthe
Van: Winr Sagelen Arjan Linthorst
Betreft: Liberation Route in Meppel

rnsek.: t4 ntl ?0''S
lvleppel, 3 nrei 2018

Ceachte heer Van Wieringen,

Met genoegen hebben wij kennisgenonìen van uw i¡ririarieiom de LiL¡erarion Roure in
Nederland. lettcrlijk en liguLrrlijk, op de kaart te zetten. Op uw websife hebben wij venromen rlat
cle zuidelijke provincies van Nederland reeds zijn ingevulcl.' In lijn met de opnrari van clestijcls
de geallieerden is Noord-Neclerland nu aan de beurt. Wij zijn in dezen van mening clat het
geografische scharnierpunt van Drenthe hierin niet mag ontbreken: Meppel. lvlet åeze brief
willen v.'ij claaronr eet lans breken \¿oor onze woonplaafs.

I-let voert hier te ver oÍr¡ de bevrijding van Meppel d.d. l3 april 1945 in zijrr geheerlte
beschrijven, maar het is cntegenzeggelijk waar dat 'de ondcrgrondse' 

""ftelungrijke 
rol heefl

gespeelel tijdens, en in aanloop naar, cle Be'vrijcling. Communicatie speetde hierin een cruciale
rol. Welnu, begin 1943 werd het eemte exemplaar van de verzetskrant TrotwgerJrukt in Me¡lpel
hij Drukkerij Veenstra en De Vries. De oprichtingsvergadering van cleze krani, waarin werd
besloten om af te splitsen van "Vrij Nederland", vond ook plaats in deze stacl.

Op I april 1945 was het, wederom nret behulp van het Meppeler verzet, ook flink raak. Een grote
goederentrein met de daaraan gehaakte passagierswagûns van -toen nog- de Duitse bezetter
stond in de avo¡rdurerl klaar voor vertrek richting "l{cimat". Echter, de Rolal Air Fnrce wercl
hierover ingesttirxl etr Typhtxls van 143 Wing. ais ontiertieei va¡l de 83'1'' r¡n 84-'tÍ gruup 2,,.:
l'actical Air Force, beschoten en bomhardeerden deze trein. Voor c{e bezetter was dit eår", zwar"
aderlating en naast enkele tientallen, vooral Duitse slachtoffers, was er veel schacle aan he,t spoor
en eengrotendeels verwoeste trein. Uiteinclelijk koos zij I I en l2 april 1g45, zontler
Iìoemenswaardig wapengekletter, het hazenpad voor het opmkkende Canadian Toronto Scottish
Regirnent. \,leppei !r,as op l3 april 1945 bevrijd en vanuit deze stad trokken de gealtieerden
vervolgens richting Friesland en Drenthe en beleeftlen het t'incle van de oorlog in Noorcl-
Duitsland.

Fn zo zijn er ttog wel een p¿ìar regio-overstijgende ijkpunten uit eleze periucle door ons te
belichten.

Hoe nu verder'l Het is ons niet bckend hoe je als sta<t of dorp cen'plek'krijgt op cle kaart van
l.iberation Route. Kunt u ons hierover infcrrmeren? Maar nog belangri.iker: staat u in beginsel
positief tegenover het idee orn Meppel op cle kaart van Liberation Route te kij¡¡en?

ln aftvachting van uw atìtwoord en tot nadere toelichting t¡ereid.

Met wiendelij mede namens Wim Sagel {oneferwijsman PO),

NEIF qHßilTHE
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