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Vel'haal betl'efteDd.e bet lUepal ~encbalen .an .ec1el'l. 
atuclenton ui. 1; Dul 'aobl.an4 ,.4ul'a.s.e 40 be •• ttlnc. 

a.eln Kol 1943. Oproep aan 4e .tud.nten om 810b to .elden 
voor arbeld.ln.et ln Dui t,ohlan4, d.&a;blJ de nooc11p atraf
bepallDCen lndien ~ dezen oproep ,een '0.01, IIOU worden 
18ce.en. Door to .el,oren de 10yallteltavorklarlD& ~. 
tee kenen, hadden 4e atudenten JOeed; eel'<»r hun e1;&D"nm~ 
,.0 ••• den 'beaetter kenbl.&l' ;emaakt, lOOdat ook nu .eel' 
.enaobt kon worden, dat liJ ook t.a.v. de.e nieu •• bepaUq 
hun eena ,enomen atandpunt .ouden handha.en. In de.o ..... 
waohtlnKen werd het 'ederlan4eohe volt dan ook nl.t '.leur
,e.teld, het o .. el'Il'ooto code.lte melddo zloh nllt, doch 
dook onder. 
Ook .eert bad. In kleln crOepJe atudenten, di. voor dele 
llelc11ns ln aanmerkinl auaen. Al1er18* o-~andJ.lh.dltn n.l. 

le. a.t af'cetondiide .tancl1"eobt 1.v.m. de Uel-atakina en 
de &8.Dpkond1;de repl'e.a1110-maatre,elon, 'e n •• n 
t.a.v. 48 ouder. van de _tudenten, wolke zlob nlet 
.ouden .. l~ n. 

a •• Ret eroot a.<lntal nOi mind.rJaZ'ip onder deae Jonpna, 
nardoor 11J 'Idwonpn waren o.er18i to plepn .. t 
cs. ou4er., dl0 ln de _ea~e iflt\'allen van 'n ander • 
• enlnc wuen. 

3e. OaYoldoen4e voorllobtlni, Yalaohe b.r1oht~vlnc .an 
.. ldlnpn tit andere plaat,.n en he' ontbreken .an 
oontaot .. t de oudere atuc1enten 

.aren ooraaat, dat belaa.a blJna alle, daarvoor in aaJUDel"t1 DI 
ko •• n&t ••• rter .'udent.n, aan dien oproep iehoor p.,.n. 
Bet ... In zlelli troepJ., dat wlJ op 6 Mel 194J ~at' In 
, .... " sqen vertrekken. 0nciJ1' cie.e Joqen. \)eyoDd .10h 
ook onsen latere ll1e,ale .ertel' Guua Her.ana, cl1e al heel 
puw had. lnae.len, .elke fout .1J ha4c1en aoma'\,i:' door sleil 
te melden. Toen hem dan oot eln48 l&U dit i.1epnhe14 .e. 
ieboC»n .ot verlof ta p.an, la hij nlet _el' naaz D.û 'aoll
laad 'erUiiekeerd en heeft hij zloh blj de l~ddela ook 
ln loer~ oPere.rend. orl&D1aatle der L.O. aana.aloten .. , 
het vaate .oornemen t. sor .. n, dat alle Weert.r .'u~n'.n 
'en epoe41pte .eer ul t Du1 '.ohland .ows.n t.ruakHl'en, _ 
aOOc1o.nde 4e to.ntol'tlJd pmaatte fout .001' te kunnen 1Oe&
maten. 
HiJ .ooh' en zooht, dooh he~ w114. &111Tankel1J t rüe' luId • ., 
zlJn •• I'k ward DOi 8Oel11Jker 'oen Cp een "opnn IDOment, 
door d. aanhoudende aleohte re.ultaten aan h.' Dul"Ohe 
front, alle .,erlo.en van 'bul tenlandeoh. &I''bel4era ln Dul"o. 
laQd .el'den lnptnkten. 
Toen nu ln Februa.ri 1944 de moeder van oon der ln Du1 'a ob
laad 11Jnde atudenten, n.l. Ad.Mee.ie, bedlei8rli werd,atm 
wor4en ,etracbt he. lanc- ilh.e1 nOl'male .e, naar hula 'e 
krlJpth Door dokteraatwaten. cUe a •• elc11i Op,.aohroef4 
werd.n, be~obtlcd dool' de handte.tenlna .,an de een ot 
aDdls I'e boop flmotl onan a van • n Du1 'aob onde rdeel lukte 
he~ lnderdaad. 48.8 peraoen elnde rebl'Ual'1 1944 tb~. ~e 
krlJpn • 
Toen Ouua van dl t i.val hoorde, .&1 hij blenn 'n manler 
011 ook de andel'en teNi to laten tOlDen, dooh Cp "el. 
wlJse 80U <11 ~ het bee' ~nnen iebeuren. 
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14 ..... 1. bad n.l. 'n bUl'.ncewone 'Ur1aubeobein' on'~n 
lD1eD Yora YUl 'n et,.el ln s'n p.e _t 'n daaJtblJ 'beuo ... -
de apUM '80be1n l , . 
ID41eD bet -,eUJII: .ou 81JD, cU t .t8apel en h,' blJbeboor.-
4, .tuk u t. __ n, d.&Il kDD4en we hiermede tD ODb4q)el'kt 
aantal .. neohen la"D te~kD .. n. 
Ba oV'l'l., •• , de r.o. (ralelflo&ile Club del' L.O.) ,n "81a 
l'l4end1 flC'Uen us." de L.O. "1'4 cU i plan .ohter "el'WolP_ 
al. 813n4. nl., u1tvoerb&a.1' n "eel te .'1&/:\1'11JII: "001' 4e 
p'~801lP., 41e daarae4. 1I08.ten ',Z'UCkoaen. 
Ouua .114e bet ldee .ohtel' nle' 10a~t8D .n bl.ef soeteade. 
la o"el'l., me' an4er. W.ertel' mede.erkara 4er L.O. .er4 
tO'D bealoten 011 t. tracbten de.elfde methode, .&&rop Acl. 
Mee"', lep.al wa. terugetoMn, nu 1110pal ie veraorpn. 

Tenelnde de pna "an I!.ken ZOO duldeliJ k lIOeel1 jk Yoor te 
te I'ellen, zullen .1j eeret .. en aan;e"en hoe het 1 ..... 
'eNikO_D Y&D Ad,lee.1, 11'1 11Jn •• Jlt la ppen. 
"ra' "'I'd he. 'n 'el,P'U toep8onden yan den vol.pnc1.n 
1llh0\1clt 

'Mo.4.1' .r.nati1 al.t Dir.oi. O"'I'&oa.t ;ewenlobt' 
Ala &I'1i.oord hlerop onnlnpn •• van heil cU t bel'loh\, 

'Stuurt 41l'eot doktereatteai bekraohtlid door 
baDdt.ekeD1aa offlo1e.le plaataellJke Dulteob. 
ln.tail,' 

s.t doktereat"et .er4 "ertrecen en ook, ziJ het na een1~ 
be.wal'en en lIOel11J kbeden, bet .teapel van plaAte.lij te 
afel.ellnp 4er l.a.D,A.p" het phe.l .er4 ' .. ena b.lcn.oh
'lid door d.e bandteeken1111 van •• n plu tae11J At functlona.rla 
41er partiJ. 
Dl' bewlJaetuk w.rd door 'n eren'saneer ln ~l'.ohlaD4 per 
e~re •• e door,.lond.n en ~&nUlt .eert word teill1Jkel'tlJd 
."1' 'n te1ecram .ersonden ala "olit& 

'Ziekte .erel'cer4 o..rko.lt dZinaend Dokter .. 
atte.t heden alp.onden-

0018."1' tlon dapn na .er.on41na n.n <l1t laat_'o 'elep ... 
&l"rl"o'rde .ld.MeeWi_ t. We.rt met onee.o.r <1I'1e .oken .erlClf. 
B1J 18 eohter nool' .001' teru.aaekeeI'4, dooh na afloop "an 
het verlof onderpdoken. len keer .. rd .anul t Dul tlohlanc:l 
nav-.a& DA$).r hem iedaan, waa:rop .erd iea.ntwoord, dat hlJ "111 
hl o rul t op tlJd wa. teruiPte,rd en, cSat .e er "order ook 
nlet. van tonden .e",en. Da.a:rne. .erd .el'del' nlet, .er 
.erDOlDen. 
BiJ 11jn teruakeer uit DultaohlaDd had Ad.Mee.l. dl he. to .. 
paon$tn telearamwan all .. 4e de dokterl"orklar1nc IlOI ln 
81jn bellt. HlJ etond on. de •• b •• ohelden l&ärne af .n 'Ie,. 
to14o DOi 'ne pr,ola. hoe all •• ln zlJn ".rk wal "e,aan. 
aealaaeD .et ~ •• kennil .n met 4e beaohelt»n Yel'aobeen GUUl 
in de Mkraa4 on tracht" .ot 8ljn inmleidela 1' .. 48 ln po" 
lijnen ontworpeA plaD ook 4e antJ.ere l.den hlanoor t. wlnna. 
Di t luk'., he' I.hoel .. ,rd noe aena terd",e be8pl'Oken en 
Waal' noo41; eWiaalDI la1f1J allel, dOob over h.t al' .... n aQ.l h., ZiJD verloqp h.bben ala bQvonomeohre".n. 
Ouu.. .,rd bel.a' ut de vercs." voorberel<l1npn en sou. <San, 
a1:,01'0n. tot 4aacl •• ,..k.llJke aGtle over te "aA, "1'1' noe 
... 1' verela, \1i t bl'e~n ln den D\û Uaad.. B1k •• r"e ~c1 

Ifjbed&!tB, ::!d!:; !:, O~·=:t:;. ';.t~::hel~!:~ ~ 
be'l'Okken fa.a111 •• 
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a.l'lt "1'<1 • n aantal blanoo brto.en Mt bnefboofc1 van bet 
St.Jan' • ZlokeDl:lw.. to ."1'\ .kJo .... tt. Ot.e 1>lanoo brte.en 
pneen ... t bet off101eele ltuk .an A4.II.o.1I, naai' ~. r.o. 
ta R1Jme,an oa 4aaI'op de sewenaobta ".-pel te .ertr1Jaen. "Ia en &Ador D&& natuurllJk DOpl wat UJd ln b.,la,. l100b 
bepn Kal kwam Ouu, dan oot ... t 'n tot 1n alle pUJltje, .ez
.0JtId plan ln dtln 1\.11 kI'&&4 en .e1 a.l., ... 01&, t 

le. 

4e. 

De betrokken fam111e lOU lUi' tn 0.'" wordIIn "ar.ooh' 
aeni,e .eten nlet .. or t. oorreeponel"retl .. t hun .oon 
ln D. en all. oorre,pODc1enUe, d.1. e • .-'. ln cl1en UJ4 
IIOcht to .. n ... ia cU. 0._' aan on, 'eZ' hand , •• 'eUen. 
Al- I'eden .arel opae,even dat ,etracbt ZOu wol'den hun 
aoon liet ... erl01 t. dOen bmen. dooh verder .. oht el' oot 
Diet, worden ver'e14. 
Oe aan het ;laat •• 113 k poatkant0r.r-;r n onnoOd1I ppraa' 
ta kl'lliap,er .ord 1 ... 1" ,atelo •• rd. dat •• n 4er 
CN.~r. ln leven,pyaaz ... erberde en ter bevel1li1nc ftIJl 
de fam111., louden 4e ta ver.en4an tele~mmen en be,ObI!-
den door n penlp.npl' ln Dul taoblUld wordJID vel'lonclm. 

Al, aflen~r sou 'n ,af1ne •• rele naam wOl'don ~..:-.,n. 
'Il Vertrouw4 per.oOll, 41, dl t voor one 10U Op pen hl4 
auu.e iJlll14d.el, ook 1' .. 4 •• yonclen. Aan de.en POZ"OOll ... 
• e~Z' oot nla'e ae4eaede.ld dan atrlk, noodzakellJk .... 
De ui t D. teNi te uer.n per.oon SOU ln Roea-lIOnCl of 
Ilnc1hoyen worden opCevaneen 4001' l.et_ van on.e o:rpnl_
il. of aDder •• ertrouwde peraonen. 41e daartoe ,erecel4 
.ouden .eten po.'ea aan de trelnell 'etpn "-n tljd, d.at 
h1J r.~llJt .erw&oht kon wordene 
Zij zouden bem clan, Toor.oov.r nooc11i. op do bo~e br_
pn van de jullte too.tand en be. dan, alboo .. l bij ln 
bet bo.l t wa •• aD .en ablOluut pldJ.p en aoecle IlU1'1aub
IOheln., D&.U een teTOzoeD klaaq .... tt d.w.lra.dna tZOaB
apol'toezoen. Dl t .ezol1 pdaan tonalNl, Pl'aatJo. ln de woca-
plaata t. voorko"l1, i_I" alle .orloven lncetrokken. 
Alleen blJ em.tlc, 81.tt' van oon c1er ou(ier ... rd. ver»f 
..... ~ .n blJ dJ.. betrokken famille wa.. dan immere 
n1ema.nc1 .18 k. 
Irentu •• l me. "Nii.braobt. b •• obelden mo.aten word.n 
1n,enoMn, opdat all, 'P0nn hiormede konden word.en 
ui tp.laobt. De .erlofpa. behield hlj eobter, d.&a.J' hij 
bierllede 4e ,or.', weken volkomen "'011.1, .... en ln p.al. 
van nood bl.nu DOl .. brul t ton _ken. Ier.' na het ..... -
... l18n .1~n moo.' ook 4e •• aan one wOl'4en af se. taan en 
SOU hlj daal"'l'oor ln de plaat. andel'o pap1el'en krljpn. 
waarMd.. hij be'l'etx.Ujk vol11; ••• '01'4el" sou htJ 4IID 
ln de pene •• 1'101'11_ wOI'4en op pnomen. 
Zou c11 t all •• naar ".nloh aljn vel'loopen, daD souden ct. 
~d.ere Op 40 hooet. worden ,e.,.14 en zou ~n de ,olea-D
held wol'den r.bo4e1'l til be.o.k t. brenpIl aan mn soon. 
Alle, vanaol ..,:roken& oJ1d.8r clo ,in mete pbell&bou.cUnc. 
Ook dia lOOD .... el'n.tl, aanieçool"cl ln het bel.&a& .aD de 
ve1l1ih.ld. en voor het ftrcs.re .el'1oop. .l~n ouder. nl" 
op de bo0ite te .tellen T&D 4e ma.n1el' waa.rop h1J .... 
teruaekomen• 

Ol' plan aat heel CO,cS ln elb.u en kon dan ook: da yo11. 
pedkeu:rlna .'id.l'apn Y&n alle leden .all den ~1kn.a4. a.elo
t,n •• rd. het 41reo' in pnotlJk te breua_n, waarbiJ L.Jan_. 
all proef konijn zou 41eun. 
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De nooc:U.p -atrei.l.n werden pno.n en ja, 23 .el lS'. 
bereikte oae tn onpopend telepaa TUl Jan".n, waann hij 
de b4twet. Yel"~a.nDC Troel_ 
De .ol"klUla& l&i I"e.dll k1aaz en .erd à&n ook Pl'Oapt, t ..... 
11Jke1"U~4 aet het t.e.de 'elea:ru,vla oll.en iftn'pDi'l" 
af PIOn.d.A. 
la&I".'. c1e 4apn .. erllepen .teei ook de lIPanninc. De be
nohten van (ie Uit; •• ette p .. ten .&"11 nOi fi'o'<1a ne&&Uof, 
to' op 2 of a Juni luu ... lf, etralenel van trot •• Il bllJd
.oUp. one het berloht bracht, de. t de J,&8.k palaap •• en 
Jan".n 'behoud.en en wel wu aan,ekomen. 
Al ... el11ih.1d,maatre,el en om na te alen of .~ DOl 1". 
lOU pboul'en, _1'<1 'be.loten enkele •• kon te waobwn alvor, .. 
met bet t •• ede eçerlment te bepnnen_ Wel ..,01'4 1'0040 va.~ 
... eteld, wle ale nummer t._ aan do beurt SOU komen, c11t 
~u aerm. Jlatl~ aeen li~n. . 
(De teleiJ'ammen on be.oh_lden van het aeval Jana •• n ziJn 
noi ln bo.l t van L.M.ewi •• ) 

Intu •• ohen werden .e eoht.r .-aar i.troffen ln on.e ori&D1-
.atle. Op al Jua1 werd, bij oon ",ol'r"'rlljke overval op d8 
a.we.tollJke Vor~eJiDi ln he' Pona. at. tout. te .oort, 
ut cUv.r.e and6r. 1.ldende fliIUren u1 t de L.O. ook Cuu.. 
Herman. fearre.te$r4. 
Set ieva Jlath1j •• en moe.t hlerdoor DOl .ee". oven wor4en ui'
p,'old, 400h wer4 tooh vrlj çoedle cI&a.nla •• er 'Ol' han4 
"DOmen door den toenm&ll;en Dl,tr.lelder Frans Nle. on L. 
Ue •• le (een 11jDer 41reote medewerkere). Het beele aeval w.r~ 
q> doe.olfde manler ult.voerd ltJ,e blJ Janasen en boewel allel 
norma.a1 en nau .en,oh ... erltep, kwu Math1J •• on nlot opdApn. 
Dapnlana werd er ppo,t, dOCh het Z'eaul tAai wa. en bleef 
nlhil, aoout .0 ten lanpn laat.t. pnoodlaakt waren be' 
poa 'en op topven. 
Wo.n, Ja .elfe maa.nc1en. ver.treken zond.er noi 10" hlena
tHDt to vernemen. Op wooe. ln dJ. t i.val .ord al nlet meel' 
prekend, lntepnà.eel, 'f'ooraoovor "e konden werden reed8 cs. 
aoOdiie vell1iheld..aatreaelen I_nomen, daar wij hoe l&n;er 
hoe ••• 1' bOiOnIlen te vl'oe.en, d.at Ol' op de een of andere 
nanter lete wa.. uJ. t"elekt en clo zaak lil verdor werd. ond.lW 
looh'. 
Tot overma.r;t' va.n re.ap •• rd op 10 AUi\18tU1 1944 onzon DlRtr.
le14e'" Frane Nlee a.an bul. ,oureetoerd en overaobh.Oht naai" 
uaa.trloht. wat mooeton we 4oen? Bet veraors.n van 011 •• 
o~rdulkel'e kon en moobt lÛet ln den "teek io1a.ten worden, 
IIOO4&t .0 ondanke allo. b •• loten O,p ODllen POlt 'e blljvon. 
1801,. weten na Iljn are.etatle on'Yln~ .0 van Vran. Hl •• 
vanu1t cle cevan"enie 'n brtefja, waar1n biJ Ohli op c» hooe;
, •• 'e14e va.n he'pon he. ton la.'. werd ieleid en waaftn b1 
41"'01' •• perlonen ver.OOh'. ollverw131d onder t. duiken. Hij 
lohr .. t on., dat het hem p~u" .... tot DOi \00 ni.'. lOl te 
laten, dOoh wl1' nle' hoe het vordol" 'OU ;a~A en of bij ln 
.taat ZOU zljn dl t .01 to houden. 
Dlreot JU). de a.rr •• tatle vu Fr. 11 •• waron we reed. bepunc 
tn nieuwe DulkraAd te for ... ren en waren c1a.a.rme4e .00 peet 
al. klaar toen lijn berioht ult do iOVaftien1o onl berelkte. 
Aan .1Jn versoek kon dan'ook direot ;eYoli worden ;. .. ven. 
Twee leden van de oude Du1knad n.l. Pl'o!. )laaI en L.Ilc,ewl • 
• ouden eohter, 113 hot clan eel,,_.1111 op 'n afetand, cle .... k 
velder nOl ln haDden houde/D, daar d.e nl~ •• leden nOi nlo' 
'9'014001140 waren inee •• rkt. 
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V,10rzijn arrestatie hso onzen diRtriot.lelder via <1en 
toentertijd Hootclng8nt van Politie zijnde Heer (leurt. 
aan onzen nu~-Burgemeester KolkmaD beloofd om, zoodra 
Mathijs8~n terug was ook z1jn zoon terug te laten komen. 
Deze :&oon waseen de!' w91n158 Weerter 8tudent~n. die noh 
indertijd niet hadden 8em~ld en ondergedoken wa. ln Be16ië 
Hij wer~ mid~en Juni 1944 te Rrus~~l bij een raszla op 
straatgearresteord en naAr 'n gevangenis in Thl1tsohlQnd 
overgebraoht. Na tn t1jdjA in d~ 5~vang~nis te hebhen 
gez~ten werd hij lat~r 1n een t~ör19k te"erkge8~eld. M8de 
d00r ~ijn verblijf in de gevangenis. waardoor het niet 
mogelijk was hem op de bov~norn8chreven wijze naar hui. te 
halen en h~t lange uitblijven van MRthij88en (vei11ghe1ds§ 
halve was n.l. 1n den du1kra~d besloten, de pereonen een 
voor een te !nl1en terughalen) had onzen leider, door zijn 
eigen arrestatie, deze belofte niet meer kunnen 1nlo888n. 
Op Zondag 27 AU8. 1944 vervo86de zich aan het duikadres 
van L.Meewis genoemden Hoofdagent en vroeg hem te 8preken 
in verband met tn belangr1jke boodschap. Meewi8 niet meer 
denkende asn l!.athijasen kreeg toen te hooren, dat dege 
persoon behouden en wel in Weert was aanaekomen. (Bij 
nadere informat1ebleek. dat de ham toegezonden valsohe 
bescheiden ter oontrole naar het Hoofdbureau te B8r11jn 
waren opgeBonden en zelfs daar waren Goedgekeurd. Een en 
ander had echter de noodige tijd 1n neslag genom8n. De 
papieren zijn in Berlijn aChtergehleven, goodat deze ook 
niet ter beschikl;:tn~ zijn.) 
Geurts vf~rzocht Meewis • dilJ volledig op de hoogte WIlS van 
de bel~fte van Nies aafl KolkMan. om nu alle8 klaar te 
maken voor de zoon van den oud-BureePleester. Deze beloo1.'de 
hem de zaak nu onvnrw1jld 1n orde t~ z\tl1en brengen. 
Daar bepaald was, dat Meewi8 den volgenden dae ook voor 
tn tijdje u1t Weert zou verdwijnen. geraakte hij hler400r 
een1gszins in tn 1~8t18 parket. Na overleg met Pro~. Mea. 
werd tOftn heBlöten om Alles op ean dag af te werken, opdat 
MeeW18 tooh in den avond zijn voor88no~n plan ten uitvoer 
kcm bren3en. 
De twee telcgra~en werden nu geoombineerd, de dokter.
verklaring klaArg8mrulkt en Rilf'" bij elk88l" afgegeven aan 
den grenaganger, die voor verdere doorzending sou 801"8-
dragen. 
Het klaarmaken ~n telegram en doktersverklaring speelde 
sioh af. onder beaohermtng van de motten. Het Bi8BOh. Col18 
te Weert. dat reeds vo~r het gEoot8te gedeelte door hen 
in beslag was 6enomen zou nu geheel worden pvorderd. 
Prot. Maaa had 81jn kamer reeds seheel ontrutmd en w13 
zaten daar in 'n groote lege ruimte aAn tn ~nkel tafelt3e 
m~t 'n paar idem stoelen. Het ook reed. verdwenen type-
maohln" dat enkel voor onze illegale werk werd gebruikt, 
werd weer opgediept en moo kwam al1e8 tooh weer t13n voor 
elkaar en was het verder afwaohten op de dingen, die 
6ingen gebeuren. 
Na allee vermorg~ te hehben vertrok M@ewia Maanda88von~ 
voor een1gen tij~ naar Roermond. ~och reeds na enkele 
asgen "8S bij gea"onsen terug te 'keeren, daar men in Weert 
zijn diensten nood1g had. Aohtera~ bleek dit ook maar 
gelukkig te z1àn g8weéat, want ~ein18e dagen later werd 
Roermond door de morren vrijwel afga.loten en wa. het geel 
moeilijk daar in o~ uit te komen, terwijl het nog later 
voor maanden door de geallieerden werd inge.loten en er 
door de Duitaohere 'n waar Bohr1kbew1nd werd gevoeril. 
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Intussohen voltrok zich het drama, waarop Wij reeds jaren 
gewaoht hadden. De Duitsohers trokken in wanorte terug. zwaa, 
aangevallen doo!" de geallieerden. Alle partioulier verkeer. 
alsmede ook de Nederl. Spoorwegen,kwam stil te liggen. De 
Tommiea konden iederen dag verwaoht worden. 
Door al dit gedoe Waren we tnt de oonolu8ie Bekomen, dat het 
voor Kolkman onmogelijk zou zijn nog terug te kunnen komen. 
Wij rekenden aan ook nlet meer op zijn ter118komst en beelote: 
geen posten meer uit te Betten, daar dit ook praoti8oh on
moae11jk W8S seNorden en van geen nut meer wRa, het .poor
verkeer waa immeru door de aanhoudende aanvallen van de 
geallieerde vliegtuigen reeds eenige dagen stil komen te 
liggen. 
Het Was Zondag 10 Septembftr 1944. dUB preoies 14 dagen nadat 
{~urt8 versohenen wa8 met het verzoek de noo~ige stappen te 
nemen voor het terughalen van Kolkman. De avond "88 reeds 
gevallell en de straten waren eenf'..aam en verlaten, daar de 
avondklok in d1en tijd wae VB8tgesteld op negen uur. 
Op zijn dulkadres ESt Meewi8 nog in de sOhemering aan het 
raam. toen hij eensklaps werd opge8ohrlkt (1001' 'n tlk op het 
venster en in het duister blinkende knoopen SBB van een 

______ uniform. Het bleek Hoofda&8nt C'reurts weer te ~ijn. 
8 in het geheel ~',~lj 1s te~n t rlep hlj .., toe. 
m~.r denkende aan / Wie? Frans. t h1.e.rmede onzen gea!Te8tee~e dlatr.lelder 
u, riep terug: '-7 bedoeltnde. ) 

Intu880hen was Geurts b1nnell6e laten en ve rte lda toen in 
geuren en kleuren, dat Kolkman tooh nog WBO teruggekomen. Ui 
was ergens in het Hoorden over de grens gekomen en was te 
voet van daaruit naar huis seloopen. alwaar hlj eenlge ur.m 
geleden W88 gearriveerd. 
Weer hadden we 8uooes gehad en was een van onme Weert"r 
studenten teruggekeerd. Door de 8nelle opmarBoh der geal11-
eerden en de daal'lD8de gflpaal'd gaande bevrijding van onae 
.tRd op 22 Sept. 1944 was dit dan ook ons laAtste exper1rnen1 
geweest. (De besoheiden van Kolkman Eij eVeneen8 in het 
bezit van L.Yeew18.) 
Het ls helaa8 zeer jammer, dat (}uus en Frans. die beiden EO( 
ontzettend veel hebben gedaan as. dit plan in elkaAr te 
draaien, niet meer hebben mogen deelen 1n de vreugde over rn 
slagen van de twee laat8te gevallen. 
ÛUU8 ls 1n het oonoentratiekamp SaohBenhau88n Oranienburg 
omgekomen. terwijl Fran8 tot op heden nog niet is t~rus8e
keard en over heli ook verder niets meer werd vernomen. 
Tot slot nog 'n humoristisohe noota 
De briefje8, welke wij geb~likten voor ~e doktersattesten 
moesten 8teed8 worden bekraoht1gd ~oor de een of andere 
handteeken1ng van een Duitaoh offioier. 
Voorbeelden van han6teeken1ngen hadden wij voldoende ulthet 
ons, door de F.C., verstrekte boekj8, W88r.1n allerhande 
handteekentngen en stempela voorkWAmen die daar i1186881 
aanwezig waren en waarover de8gewensoht kon worden be8oh1kt 
Daar heT. eohter te veel tljd 1n beslag BOU nemen de briefjel 
telkens naar de F.C. op te zenden voor d~ benood1gde hand
teekening, was besloten zelf de een ot andere han4teeken1ng 
na te maken. De door ons uitgesochte handteekening was van 
'n zekere "KÜDtel ft. Bij het klaRX'Ulaken 'mll een der doktere
attesten (naar ik meen 48tsene, hetwelk ter oontrole naar 
Berlljn i8 gegaan.) 80hzeef Prot. Maa8 A dle 6ewoon11jk de 
moftenhandteekening plaatste. de naam .....an.Ar.~~~, 
Het 8tuk 1s BOO ook vertrokken, Bonder ~ eenig nadeel 
door werd ondervonden. 
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