AKELA NEL LIND
Padvindster Welpenleidster Verzetsstrijdster
AHKC-Welpen Akela Leader
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SCOUTING 1
Nel Lind werd geboren in Alkmaar waar zij - in 1925
- lid werd van een Vendel van het Nederlandse Padvindsters Gilde (NPG). [1] Toen zij ouder werd en de
leeftijd van de Pioniersters bereikte voelde zij, zoals
veel leeftijdsgenoten, zich meer aangetrokken tot het
Welpenwerk en werd zij leidster in een Welpenhorde
van de Vereniging de Nederlandse Padvinders, beter
bekend als de NPV. Op de duur werd zij benoemd tot
NPG
ADC/W (Assistent Districtscommissaris/Welpen) van
de NPV District Alkmaar.

NPV

De Wereld Jamboree van 1937
Op verzoek van het Boy Scouts International Bureau nam de NPV in 1937 de organisatie van de 5e Wereldjamboree op zich. Als terrein werd gekozen voor het zeer oude
landgoed rondom het Huis Vogelsanck, aan de duinrand bij het dorpje Vogelenzang.
De officiële opening vond plaats op 31 juli en de sluiting op 9 augustus maar de eerste kampeerders arriveerden al op de 28ste juli en de laatste vertrokken weer op 12
augustus.
Ook aan de welpen
werd gedacht. Bij de
organisatie zowel als
de uitvoering van de
twee Welpendagen
speelde Nel Lind een
zeer grote rol. Op 3
augustus was de eerste Welpendag en ca.
2500 welpen mochten het kamp bezoeken. Dit bezoek eindigde met een speciaal voor hen georganiseerd kampvuur,
Welpen op de Jamboree in 1937. In hun midden Prins Bernhard in waarna zij in Haarmilitair uniform uit die tijd met een sjako op het hoofd. (Zie pijl)
lemse scholen de
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nacht doorbrachten. Maar de volgende dag kleurde de Jamboree weer groen, ca.
5000 jonge wolven verzamelden zich in de grote arena. Na enkele spelen werd een
grote raadsrots binnengedragen waarop behalve de Chief Scout of the World Lord
Baden-Powell ook Prins Bernhard plaatsnam. De Chief leidde de horderoep.

DE BEZETTING
HET BEGIN
Toen in mei 1940 de Duitsers Nederland binnenvielen en bezetten leek gedurende de
eerste maanden van de bezetting hun bestuur gematigd, maar spoedig lieten de Nazi‟s hun masker vallen toen de SS, onder leiding van de Oostenrijkse SS‟er SeyssInquart, het bestuur overnam met de opdracht de Nederlanders rijp te maken voor
uiteindelijke annexatie door het Derde Rijk. Er werden allerlei vrijheidsbeperkende
maatregelen ingevoerd. Zo begon de vervolging van de Joodse Nederlanders. Hierbij
werd gebruik gemaakt van de diensten van de Weer Afdeling (WA) van de met de
Duitsers collaborerende NSB die begin 1941, vooral in de arme Joodse wijk van Amsterdam, een ware terreur uitoefende. De havenarbeiders schoten hun Joodse vrienden te hulp waarop de Duitse politie ingreep. Dit leidde op 25 februari tot de algemene Februaristaking die met bruut geweld door de Nazi‟s werd onderdrukt waarbij
ook doden vielen. Tevens werden nog meer vrijheidsbeperkende maatregelen ingevoerd.
Nadat de Nazi‟s eerst hadden getracht deze organisaties ertoe te bewegen zich aan
te sluiten bij de Nationale Jeugdstorm van de NSB, werden in april 1941 o.a. ook
Scouting en Guiding door de Nazibezetter verboden en was de voortzetting van de
activiteiten strafbaar. Hoewel niet onverwacht was dit toch een harde klap voor de
leden. Zeker ook voor Nel Lind. De activiteiten voor de jongste leden, de welpen en
kabouters, werden gestaakt als zijnde te gevaarlijk, maar de meeste oudere verkenners en padvindsters, voortrekkers en pioniers en hun leidsters en leiders bleven
contact houden. Men ging veelal illegaal verder. Van het één kwam dan soms het
ander: Het Verzet.

HET VERZET
Nel Linds verzetswerk begon met het rondbrengen van illegale krantjes. Maar in deze
eerste maanden van 1941 begon ook de vervolging en deportatie van de Joodse landgenoten. Sommigen, die de bui zagen hangen, doken onder als ze de kans kregen. Er waren ook
andere landgenoten die een goed heenkomen
zochten en de Kop van Noord-Holland leende
zich hiervoor. De onderduikers moesten geholpen worden en al zeer spoedig was Nel Lind bij
deze - door de bezetters verboden - gevaarlijke
activiteiten betrokken. Ze kwam in contact met
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Burgemeester Willem M. Kolff van het plaatsje Deil in de Betuwe die samen met Pater R.D. Kloeg uit Rotterdam een organisatie op poten zette om onderduikers te helpen met al of niet valse identiteitskaarten (persoonsbewijzen) en ook distributiebonkaarten, die men nodig had om voedsel te kunnen kopen. Na de arrestatie van de
Burgemeester [2] werd onder leiding van de Pater het werk voortgezet. Er was behoefte aan. Na het einde van de Duitse Blitz Krieg in West-Europa waren duizenden
Franse, Belgische en Britse militairen in Duitse krijgsgevangenkampen opgesloten.
Behalve de officieren werden zij vaak te werkgesteld bij Duitse boeren en dan lukte
het ze wel eens te ontsnappen, waarop ze zich een weg zochten naar huis. Als ze
geluk hadden kwamen ze terecht in België of Nederland – zelfs ook in de Kop van
Noord-Holland - en werden ze daar opgevangen. Er ontstonden dan „vluchtlijnen met
veilige adressen‟ en zo konden zij op de duur uit Nederland via Limburg of Brabant
over de grens naar België gesmokkeld worden. Hierbij was ook de groep (codenaam
Luctor et Emergo) van Pater Kloeg en zijn medewerkers betrokken, waaronder Nel
Lind.
Maar ook steeds meer Nederlanders werden gedwongen in Duitsland te gaan werken
en doken er onder. In mei 1942 moesten de beroepsofficieren van de Nederlandse
strijdkrachten, die na de meidagen van veertig naar huis mochten gaan, zich melden
om alsnog in krijgsgevangenschap in Duitsland te gaan. Op 15 juni 1943 ook de reserveofficieren, onderofficieren en manschappen. Ze werden overgebracht naar
kampen in Zuidoost Duitsland en Polen. Ook dit leverde nieuwe onderduikers op.
Maar het werk veranderde, omdat ook de oorlog veranderde.

DE LUCHTOORLOG
Kennelijk werd de Duitse leiding ook verrast door de snelle overwinning in WestEuropa, want het bleek dat zij geen voorbereidingen hadden getroffen voor landingen op de Britse kusten. Ze hadden er de schepen niet voor. In de bezette gebieden
namen ze binnenvaartschepen in beslag en bouwden die om tot landingsboten. Dit
kostte tijd. In afwachting van de voorgenomen landingen openden zij alvast een
luchtoffensief waarbij hun Luftwaffe Britse vliegvelden en havens aanviel. Om de Engelsen murw te maken volgden ook al spoedig terreuraanvallen op de steden. Deze
periode werd bekend als De Slag om Engeland van 1940-1941. Deze maandenlange
slag werd gewonnen door de Britse Royal Airforce. (RAF) De Duitse leiding zag af
van de plannen om een invasie uit te voeren op de Britse kust (Operatie Seelõwe) en
concentreerde zich nu op een snelle bezetting van de Sovjet Unie, die men op 22 juni
1941 binnenviel. Inmiddels ondernam de RAF – bij daglicht - aanvallen met twee motorige bommenwerpers (Bristol Blenheims en Vickers Wellingtons) op vliegvelden en
havens in het bezette Frankrijk, België en Nederland.
Ook boven Noord-Holland leidde dit tot luchtgevechten, waarbij soms Britse vliegtuigen werden neergehaald. Sommige bemanningsleden wisten zich per parachute te
redden. Het merendeel viel in Duitse handen doch enkelen werden opgevangen door
verzetslieden. De verzetsgroep waarvan Nel Lind deel uitmaakte droeg aanvankelijk
de codenaam Luctor et Emergo en later Fiat Libertas. De groep hielp meer en meer
bemanningsleden. Ze werden verborgen, van valse papieren en burgerkleding voorzien en van adres tot adres in zuidelijke richting vervoerd – op weg naar Spanje of
Zwitserland - met als uiteindelijk doel hun basis in Engeland. Aan de grenzen van
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Brabant en Limburg werden ze overgedragen aan de goede zorgen van het Belgische
verzet.
In de loop van 1941 en 1942 kregen de Britten de beschikking over meer en meer
zware, viermotorige bommenwerper, o.a. de Lancasters die ‟s nachts doelen tot ver
in Duitsland konden bereiken en daartoe over Nederland vlogen. Ook daarvan werden er door de Duitsers neergehaald. Soms konden bemanningsleden door het Verzet worden opgevangen en op bovenstaande wijze worden geholpen.
Op 7 december 1941 begon de deelname van Japan aan de oorlog met het bombarderen van de Amerikaanse basis op Hawaï. Adolf Hitler beging de grote fout de Verenigde Staten toen ook maar even de oorlog te verklaren. Waarop de Amerikanen
gingen deelnemen aan de strijd om Europa. Hun luchtvloten – bestaande uit viermotorige Flying Fortresses - werden gestationeerd op de Britse Eilanden en deze vielen
overdag Duitsland aan. Deze steeds groter wordende eskaders namen ook de kortste
weg, via het Nederlandse luchtruim. Door het Duitse luchtafweergeschut en jachtvliegtuigen werden vele bommenwerpers neergehaald. Zo kwamen op de duur dus
ook Amerikanen per parachute in Nederland terecht en werden ze, waar mogelijk,
geholpen.
Alle verzetsactiviteiten, die de Duitsers bemerkten, werden door hen uiteraard niet
op prijs gesteld en op alle mogelijke manieren bestreden. De Duitse politie, ook niet
dom, kwam deze activiteiten wel op het spoor, door infiltraties, onvoorzichtigheid of
ordinair verraad door zich nog altijd als Nederlanders beschouwende Nationaal Socialisten of voor goed geld werkende onderwereldfiguren, kortom landverraders. Zo ook
de „pilotenlijn‟. Men deed dit door het infiltreren van „Nederlandse‟ agenten. Een enkele keer zelfs door Duitsers die jaren in Engeland of Amerika hadden gewoond en
het daar gesproken Engels volledig beheersten. Gestoken in de Britse of Amerikaanse
uniformen werden ze in de nacht ergens neergezet en zochten zij contact met het
verzet. [3] Opgevangen door verzetsmensen kwamen deze agenten dan soms tot ver
in Frankrijk, waarop de Gestapo of de Sicherheitsdienst toesloeg en de gehele vluchtlijn oprolde en de pilotenhelpers arresteerde. [4] De Britten en Amerikanen werden
dan verhoord en daarna overgebracht naar de krijgsgevangenkampen in Duitsland.
Maar hun helpers werden vaak ter dood veroordeeld of in gevangenissen of concentratiekampen opgesloten.

VERRAAD
Nel Lind was niet alleen betrokken bij de opvang van de bemanningsleden maar later
ook bij hun „verzending‟ naar contactadressen aan de Belgische grens. In die tijd
reden de Nederlandse Spoorwegen nog met veel losse ouderwetse houten wagons,
die onderling niet verbonden waren. Ze waren verdeeld in zg coupés, met aan iedere
kant een deur, voor in- en uitstappen. De passagiers konden tijdens de rit niet gecontroleerd worden. De piloten werden in zo‟n coupé geplaatst en de begeleiders
namen plaats in het naastliggende. Er werden nauwkeurige instructies gegeven. Als
de trein op een station stopte, moesten ze zo gaan staan en of zitten dat het vanaf
het perron leek of de coupé geheel bezet was. Verder moesten ze opletten of hun
begeleider of begeleidster (meestal werden vrouwen of jonge meisjes gebruikt) uitstapten, dan moesten zij die op een afstandje volgen. Bij te veel belangstelling van
buiten of eventuele controle moesten zij zich slapende houden of doofstom. Toen de
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eerste RAF-leden op deze wijze via Spanje op hun basis in Engeland terugkeerden en
daar over hun ervaringen in de bezette gebieden verslag uitbrachten, kregen de RAFleden in Engeland al een training voor dergelijke situaties.[5]
In 1942 was de Duitse Sicherheitsdienst Nel Lind (verzetsnaam Suze de Wit) op het
spoor gekomen en werd zij gezocht. Zij werd tijdig gewaarschuwd door een „goede‟
Nederlandse politieman, zoals er ook nog waren, die haar aanraadde te verdwijnen.
Ze moest toen in oktober 1942 zelf onderduiken. Maar ze zette haar werk voort. [6]

Passage uit 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’
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Deze gesprekken vonden plaats in september 1943.
Wat Nel niet wist was dat zij tijdens het eerste gesprek in het restaurant van het Americain Hotel bij
het Leidseplein in Amsterdam al omringd werd door
SD- en Gestapo-officieren. Toen zij de week daarna
het café Modern betrad waren deze al aanwezig. Zij
werd gevangen genomen en overgebracht naar de
gevangenis in Scheveningen. De volgende dag werd
zij van 8 uur ‟s morgens tot ver na middernacht aan
één stuk door verhoord. Ze viel daarbij in handen
van de beruchte officieren Schreieder, de keiharde,
en Frank, een jonge, knappe charmeur, die de rol
Americain Hotel
van vriendelijke en begrijpende ondervrager speelde
en het deed voorkomen dat hij bewondering had voor haar werk en inzet voor de
padvinderij en daarbij beweerde dat ook hij eens Pfadfinder was geweest. Wellicht
was dit nog waar ook. Want na het aan de macht komen van Hitler in 1933 werd het
Duitse Scouting verboden en de leden gedwongen tot de Hitler Jugend toe te treden.
De heren gingen zelfs zo ver dat zij haar beloofden - op hun „padvinders erewoord‟ dat haar niets zou overkomen en dat ze t.z.t. zou worden uitgewisseld tegen in Engeland gevangen zittende Duitse agenten en spionnen. Om haar medewerkers gerust
te stellen lieten zij haar brieven schrijven aan haar familieleden. Hierin moest zij mededelen dat ze was ondergedoken in België. Nu had zij altijd gezegd dat ze bij het
transport van de bemanningsleden nooit verder zou gaan dan de grens en België
nooit zou binnengaan omdat ze geen Frans kende. Ze nam dus aan dat niemand de
inhoud van de brieven serieus zou nemen en er alarmbellen zouden gaan rinkelen.
Ten overvloede vroeg ze nog om haar kledingsstukken en kleinigheden te zenden die
ze NIET bezat. Jammer genoeg zagen de geadresseerden deze duidelijke aanwijzingen over het hoofd. Dit te meer omdat er nog een paar brieven volgden die werden
bezorgd door een Nederlandse vrouw, die zich uitgaf als illegaal werkster, maar in
feite voor de SD en Gestapo werkte en die zo in contact kwam met andere leden van
Luctor et Emergo.
In september en oktober werden in het gehele land meerdere arrestaties verricht en
werd Fiat Libertas langzaam maar zeker opgerold.
Toch zette een ander lid van Fiat Libertas, de zeer jonge Joke
Folmer, [7] het transportwerk nog geruime tijd voort. Zij had al
ruim 320 bemanningsleden en anderen over de grens geholpen
en soms tot Brussel begeleid. Ze was ondergedoken en kwam
niet meer thuis in Zeist. In de hoop haar op het spoor te komen
schaduwde de SD haar moeder als deze haar woonplaats Zeist
verliet. Op 28 april 1944 reisde de moeder per trein naar Amsterdam waar zij Joke ontmoette op het Centraal Station. Dit
keer was het raak en beiden werden opgepakt. Joke (21 jaar
oud) kreeg de handboeien om en werd in een overvalwagen van
de Grüne Polizei naar Den Haag vervoerd waar zij werd opgesloten in de Scheveningse gevangenis, toen beter bekend als „Het
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Oranje Hotel‟. Haar moeder (ook in de handboeien) werd als gijzelaar opgesloten in
het concentratiekamp Vught.

KRIEGSGERICHT
In juli 1944 moesten de gearresteerde leden van Fiat Libertas verschijnen voor het
Feldgericht van de Duitse luchtmacht in Utrecht. Nel Lind, Joke Folmer en Henriëtte
Roosenburg [8] en vier anderen werden ter dood veroordeeld. Tien kregen levenslange gevangenisstraf. [9] Twee werden vrijgesproken.
Veelal werden de ter doodveroordeelden de volgende dag vroeg uit hun cellen gehaald en naar executieplaatsen als de duinen van Overveen, de Waalsdorpervlakte,
een fort bij Utrecht of elders door een executiepeloton doodgeschoten. De vonnissen
van dit Kriegsgericht moesten echter eerst nog door hogere instanties in Berlijn worden bekrachtigd. Dus werden de documenten daarheen gezonden. In afwachting
daarvan werden de Fiat Libertas Todeskandidaten opgesloten in het Brabantse Haren. Ze moesten daar wachten in hun cellen tot ze naar de executieplaatsen zouden
worden overgebracht

DOLLE DINSDAG
Op 6 juni 1944 (D-day) waren de Geallieerde strijdkrachten geland op de stranden
van Normandië en vormden daar bruggenhoofden. Het vergde zware gevechten doch
tenslotte werden de Duitse linies doorbroken en in augustus trokken de het Canadese en Britse leger snel op naar het noorden. Op zondag 3 september zag de bevolking van Brussel, tot haar grote verbazing en zeer onverwacht, Britse troepen door
de straten rijden. Op 4 september trokken zij Antwerpen binnen en schakelden, gesteund door de verzetsstrijders van de plaatselijke Witte Brigade, de Duitsers uit.
Schijnbaar is een kleine verkenningseenheid even tot over de Nederlandse grens gekomen doch moest toen weer terugkeren. Die avond deelde de BBC in haar nieuwsbulletins mede dat de Nederlands-Belgische grens was overschreden.
De volgende dag, dinsdag 5 september, was een dag vol geruchten. De Nederlandse
bevolking verwachtte de aankomst van de Bevrijders. De Duitsers en hun Nederlandse handlangers raakten in paniek. Hun uittocht naar Duitsland begon. Ook de SD en
Gestapo ontruimden hun kantoren. Archieven werden in dozen gegooid, documenten
werden verbrand. Het was een chaos. Sommigen van hun gevangenen werden vrijgelaten. Maar de ter dood veroordeelden werden in gesloten goederenwagons geladen en die vertrokken naar het oosten. Zo ook Nel Lind, Joke Folmer, Jet Roosenburg en vele anderen, die uit Haren vertrokken en na een trip van drie dagen, zonder
eten of drinken, iets ten oosten van het Duitse Aken in een gevangenis werden afgeleverd.

DE TRIP DOOR DUITSLAND
Er was een probleem. De Duitsers waren administratief altijd zeer „gründlich‟. Alles
moest gedekt zijn door documenten van hoger hand. Bij iedere gevangene behoorde
dus een begeleidend dossier en dat ontbrak waar het Nel Lind, Joke Folmer en Jet
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Roosenburg betrof, omdat die dossiers naar
Berlijn waren gezonden. Gevolg was dat de
nieuwe bewakers aan de gevangenen vroegen wat ze gedaan hadden, waar en waarvoor zij veroordeeld waren en wat het vonnis was. De dames hielden zich van den
domme en bleven het antwoord schuldig.
Ze wisten het niet. De directies van de vaak
overvolle gevangenissen voelden zich niet
gedekt en probeerden van de verantwoordelijkheid af te komen door de gevangenen
weer op transport te stellen naar een volgend verblijf. Er volgde een lange tocht
door Duitsland van Zuchthaus naar Zuchthaus. Steeds in gesloten veewagons, met
sanitair dat meestal bestond uit een emmer,
en zonder voedsel of drinken. Uiteindelijk
kwamen Nel Lind, Joke Folmer en Jet
Roosenburg terecht in de gevangenis van
Cottbus, tussen Berlijn en Dresden, niet ver van de rivier de Elbe. Zij hadden geluk
gehad want tijdens de reis waren velen gestorven. Daar brachten zij de Kerstdagen
van 1944 door. Ze leefden op twee sneden brood en een waterige soep per dag.
Intussen kwamen de Russen steeds dichterbij. In hun cellen konden zij het bulderen
van de kanonnen steeds duidelijker horen. Na drie maanden Cottbus werden ze weer
in veewagons geladen. Na dagen kwamen ze aan in Waldheim tussen Leipzig en
Dresden, niet ver van de Tsjechische grens. De dossiers, die ze hadden moeten begeleiden, hadden hen nog steeds niet ingehaald. Daar de gevangenis overvol was
hadden ze het geluk samen in een cel te worden geplaatst en hadden ze steun aan
elkaar.

BEVRIJDING

Het mannentuchthuis waar Nel,
Joke en Jet tenslotte verbleven.

Het Russische leger kwam nader. Maar ze hadden
geen idee wat er zich afspeelde en hoe de oorlog
verliep. Ze wisten niet van de Slag om Berlijn noch
dat Adolf Hitler zelfmoord had gepleegd, dat WestDuitsland zo goed als veroverd was en dat de Amerikanen uit het westen naderden. In de eerste dagen
van mei hoorden ze de geluiden van het naderende
front steeds dichterbij komen. Tenslotte floten de
granaten over het dak van de gevangenis. De bewaaksters waren plotseling verdwenen en afgelost
door onbekenden. Deze openden alle celdeuren tegelijk. Er werd geen appel meer gehouden en zelfs
het eten leek iets beter. De nacht van 5 mei op 6
mei deden ze geen oog dicht door het helse kabaal
buiten. Hoewel het streng verboden was wisten ze
zich aan de tralies op te trekken en door her raam8

pje naar buiten te kijken en zagen zij de Russen. Zo werden ze bevrijd op 6 mei
1945. [10]
Er was geen bewaking meer, de celdeuren werden geopend en bleven open. De gevangenen konden zich door het gehele gebouw bewegen en gingen op zoek naar
eten en kleding. Ook buiten het complex in het dorp Waldheim. Hun gezondheid was
niet best. Na het slechte eten waren ze sterk vermagerd en hun gewicht was de helft
van hun normale. Als de meeste vrouwen namen zij hun intrek in een cel van de
mannengevangenis. Hierdoor genoten zij ook bescherming tegen de Russen die niet
alleen op jacht waren naar horloges maar ook naar vrouwen, al gaven zij de voorkeur aan de welgevoede Duitse i.p.v. de wandelende skeletten uit de vrouwengevangenis.

LANGS DE ELBE
Bovenal wilden ze naar huis. Maar ze kregen geen toestemming van de Russen. Ze
zagen colonnes – nu voormalige – geallieerde krijgsgevangenen die in westelijke
richting door Waldheim marcheerden. Daaronder ook Nederlandse militairen. Ze
spraken zelfs met chauffeurs van Amerikaanse legervrachtwagens die ex-politieke
gevangenen uit het Zuchthaus meenamen naar het westen. Ze konden echter hun
zieke vriendin niet meenemen en daar ze deze niet alleen wilden achterlaten, stapten
ze dus niet in. Ze maakten kennis met Dries, een verzetsman, die in de mannengevangenis had gezeten, en die zich bij hen aansloot. Wat ze wel prettig vonden. Hij
was een zeeman die in de meidagen van 1940 het land niet had kunnen verlaten
doch later met enkele anderen in een kleine boot naar Engeland had willen varen.
Halverwege de Noordzee waren ze aangehouden door een Duitse patrouilleboot, die
ze naar Nederland had teruggebracht. Daar op Engelandvaart ook de doodstraf
stond, was ook hij ter dood veroordeeld.
Op een gegeven moment moesten zij de gevangenis verlaten omdat deze weer nodig
was voor het opsluiten van gearresteerde Nazi‟s. Zo zagen zij hoe ook hun voormalige bewaaksters werden ingesloten. Ze kwartierden zich in in een huis in het dorp.
Die eerste nacht sliepen ze voor het eerst weer eens in normale bedden. Dit was
geen succes. Ze vonden de matrassen te zacht en konden niet in slaap vallen. Ze
gingen toen maar op de vloer liggen en konden toen wel slapen. Hun zieke vriendin
wisten zij onder te brengen in het plaatselijke ziekenhuis.
Het contact met de plaatselijke Russische commandant leverde niets op. Ze vernamen dat ze wellicht via Odessa aan de Zwarte Zee naar Nederland zouden moeten
terugkeren. Die lange reis door Polen en de Oekraïne, dan nog per boot naar Marseille en door Frankrijk naar het Noorden zagen ze echter niet zitten. Ze vernamen dat
de Engelsen in Hamburg zaten en besloten toen te proberen lopende langs de Elbe
richting Hamburg te gaan. Zouden de Russen dit toestaan? Ze voorzagen zich van
een kist op het onderstel van een kinderwagen en een houten bolderkar en rugzakken. Uit de keuken van de gevangenis namen ze levensmiddelen mee en een pannetje. Ze hadden een landkaartje en zowel Dries, zeeman, als Nel, dankzij Scouting,
wisten zich goed te oriënteren.
Op 17 mei verlieten zij Waldheim. Ze liepen richting de Elbe en toen langs de oever
naar het noorden. Tot hun verbazing werden zij door de Russen niet tegengehouden.
Het viel niet mee. Ze liepen op schoenen die ze in Waldheim met moeite hadden gevonden. Die pasten niet en dus kregen ze blaren. Dat was pijnlijk. Ze waren snel
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moe ook omdat ze maanden lang geen lichaamsbeweging hadden gehad. Bovendien
waren ze zeer ondervoed en slap. Nel Lind, die voor haar arrestatie 70 kilo woog,
woog er nog maar 35 en de anderen waren er niet beter aan toe. Nel kookte het
eten. Ze deed het soms op open vuur, maar dat was ze van Scouting uit wel gewend. Maar dat meegebrachte voedsel raakte wel op. Dus moesten ze onderweg iets
vinden. Langzaam maar zeker kwamen ze verder. Soms sliepen ze in de openlucht,

soms in een verlaten schuur, zelfs werden ze een keer opgevangen door een doktersfamilie en een adellijke familie waarvan de zoons, betrokken bij de mislukte aanslag op Hitler op 20 juli 1944, ook in de gevangenis waren gezet. Daar kregen ze te
eten en konden ze ook in bad en gingen weer verder.
Toen zagen ze ter hoogte van Riesa aan de andere oever twee Rijnaken liggen met
op de achterstevens de Nederlandse vlag. Ze maakten zich meester van een lekkende hooipraam en trokken de aandacht van de Rijnschippers door het Wilhelmus te
zingen. Aan boord werden ze met open armen ontvangen. De schepen konden nergens heen omdat alle Elbe bruggen waren opgeblazen en de doorvaart versperden.
Het zou nog lang duren voor de schepen naar Nederland zouden kunnen terugkeren.
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De schippers hadden tijdens de chaos zich zeer goed voorzien van levensmiddelen en
het viertal bracht de Pinksterdagen bij hen door en kreeg goed te eten. Ze vertelden
van hun plan om met een boot de Elbe af te zakken tot ze bij de Engelse zone zouden komen. De schippers vonden dit een goed plan en voorzagen ze van een sloep
die ze voor hen vorderden van een verderop gelegen Duits binnenschip. Ze spraken
een Engelse ex-krijgsgevangene en gaven hem brieven voor hun familie mee, die hij
in Engeland zou posten. Uitgerust en voorzien van veel proviand vertrokken ze met
hun sloep. Onderweg werden ze aangeroepen door Russische soldaten die hen echter niet aanhielden. Bij Torgau werden ze door een Russische officier aangehouden
die er op wees dat ze eerst onder een aangelegde pontonbrug door moesten met
daarachter echter een stalen opgeblazen burg die de vaart blokkeerde behalve op
één plek waar echter een soort waterval met groot verloop was ontstaan. Dries
meende echter wel kans te zien er doorheen te komen en de Rus liet ze gaan. Het
was gevaarlijk maar het lukte. Ze bereikten Wittenberg en vonden daarna ter hoogte
van Dommitzsch weer een daar gestrand Nederlands binnenschip, dat ook geen kant
meer op kon. Ook hier werden ze met open armen aan boord genood, gevoed en
konden ze er overnachten. De volgende dag legden ze 40 kilometer af tot Wittenberg. Deze plaats was bijna geheel verwoest maar ze vonden slaapplaatsen in een
half vernield huis. Toen ze de volgende dag de vernielde brug van deze plaats naderden werden ze aangehouden door een Russische militair die hen doorliet maar
meende dat ze niet ver zouden komen omdat bij Dessau, vijftig kilometer verder, de
Amerikaanse zone begon. Besloten werd om toch door te zetten en zo naderden zehet plaatsje Coswig, 20 km van Dessau. Hier stonden Russen aan de oever die ze
duidelijk maakten dat ze naar de kant moesten komen. Aanvankelijk negeerden ze
dit tot dat het vuur werd geopend en de kogels over hen heen floten. Ze moesten
omkeren en tegen de sterke stroom in terugroeien tot een plek waar ze opdracht
kregen aan de wal te komen. Hier lagen meer bootjes en het vermoeden was dat
deze hadden behoord tot anderen die de rivier waren komen afzakken. Ze werden
naar de Kommandantura van Coswig gebracht. De Russen gaven geen toestemming
om verder te varen en ze moesten zich melden bij een verzamelkamp. Volgens een
Duitssprekende Rus zouden ze op de duur worden uitgewisseld tegen Russen die aan
de Amerikaanse kant zaten, maar wanneer was niet bekend. Ze ontmoetten een Rotterdamse jongen, Jos, die hen naar de „schippersbarak‟ bracht waarin o.a. de bemanningsleden van de Rijnaken verbleven, die ze onderweg hadden ontmoet. Jos
had voor het Verzet via de Biesbos vele malen berichten overgebracht van het noorden naar het bevrijde zuiden. Tijdens
de grote razzia‟s in Rotterdam was ook
hij opgepakt en naar Duitsland gebracht. Gelukkig hadden de Duitsers
niet ontdekt welk werk hij deed. Het
bleek dat Dries in hem een oude bekende van de grote vaart herkende en
dus sloot Jos zich aan bij het ploegje.
Nel had moeilijkheden gekregen met
haar been en kon niet meer lopen. Ze
ruilden hun twee karretjes voor een
houten bolderwagentje, zoals die voor
de oorlog ook wel op de stranden
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werden gebruikt om kinderen te vervoeren. Er werden twee langere planken ingelegd zodat Nel met gestrekte benen kon zitten. Op 6 juni 1945 werd er een colonne
gevormd die vertrok onder bewaking van Russische soldaten. Na Coswig ging het
weer langs de oever van de Elbe, die hier in Westelijke richting stroomde. In een bos
werd overnacht. De volgende morgen ging het verder en zagen zij aan de overkant
Dessau liggen en op de rivier een pont. In een weiland moesten ze wachten en
kwamen toen bij een controlepost. Achter de tafel, waar iedereen werd gecontroleerd, zaten een Russische officier, een Amerikaanse, een Belgische en tot hun verbazing en hun vreugde ook een Nederlandse officier. Identiteitsbewijzen werden gecontroleerd. Hier werden ook SS‟ers uit de rijen gehaald. De schippers, die paspoorten hadden, kwamen er snel door, maar Nel, Jet, Joke en Dries hadden niets. Toen
bleek dat ze ter dood veroordeelde politieke gevangenen waren werden ze door de
Nederlandse officier ondervraagd waarop ze aan boord van de pont mochten gaan.
Prompt werden ze overgezet naar de andere oever en waren toen in de Amerikaanse
bezettingszone waar Amerikaanse legertrucks gereed stonden. Na een korte rit kwamen ze bij een kazernecomplex van de voormalige Duitse luchtmacht. De mensen
werden in gelederen opgesteld en de ex-politieke gevangen moesten naar voren treden. Het waren er velen van diverse nationaliteiten, waaronder 16 Nederlanders. Ze
mochten uitgebreid douchen terwijl hun kleding met DDT werd ontluisd. Vervolgens
naar een kantine. De maaltijden werden opgediend door meisjes in het uniform van
het Amerikaanse Rode Kruis. Daarna werden ze naar hun nieuwe verblijf gebracht.
Een zaaltje met vier bedden en een tafel. De 12 mannen besloten dat de 4 vrouwen
op de bedden zouden slapen.

DE WEG TERUG
De volgende dag werden Nel, Joke, Jet en Dries opnieuw door een Nederlandse officier ondervraagd en geregistreerd. Over een snelle terugkeer naar Nederland was hij
vaag. Hij wees er op dat Nederland in de winter 1944 - 1945 zwaar had geleden. Dat
Nederland boven de grote rivieren pas op 5 mei was bevrijd. Dat de bevolking nog
niet genoeg te eten had. Dat er bovendien duizenden Nederlanders in Duitsland waren die ook graag snel naar huis wilden. Maar dat het Nederlandse spoorwegnet, o.a.
bruggen en viaducten, was vernield en het rollend materieel van de NS of kapot was
geschoten of naar Duitsland was weggesleept. Men kon dus geen treinen samenstellen die men toch niet zou kunnen zenden om hen snel op te halen, temeer omdat
het Duitse spoorwegnet ook totaal was verwoest. Ze wisten dat de Britse en Amerikaanse ex-krijgsgevangen per vliegtuig waren afgevoerd. Ook de Franse en Belgische
ex-politieken verlieten het kamp bij Dessau en werden per vrachtauto‟s vervoerd
naar een vliegveld bij Halle. Waarom wij ook niet per vliegtuig was hun vraag. Het
antwoord was dat er in Nederland geen vliegveld in een dergelijke staat verkeerde
dat men er grote vliegtuigen kon laten landen.
De officier raadde ze af te voet verder te gaan daar ze dan mogelijk verderop in een
ander kamp zouden worden geplaatst. Daar ze geen identiteitspapieren hadden
vroeg Nel of men de 16 kon voorzien van een verklaring dat ze ex-politieke gevangenen waren en ze met voorrang behandeld moesten worden. De officier voldeed hieraan en gaf ze een document met daarop de 16 namen en vele stempels. Hij was
kennelijk van mening dat het niet zou helpen. Maar hij kende de vier dames niet! Die
verkenden daarop het complex en ontdekten dat er voortdurend legertrucks vertrok12

ken met mensen die naar het vliegveld bij Halle werden vervoerd. Ze hielden een
lege truck aan en de chauffeur was bereid ze mee te nemen. Na een rit van ca 100
kilometer kwamen ze bij het vliegveld. Ze zagen weer een groot kamp vol mensen
maar tot hun opluchting reed de chauffeur door en dropte ze op het vliegveld. Hier
werden ze voor een officier geleid die hun document bekeek en hun verhaal aanhoorde. Toen zei hij: ”Met hoeveel zijn jullie. Ik heb een vliegtuig dat binnen 20 minuten naar Brussel vertrekt. Is Brussel de goede richting?‟‟ Toen ze dit bevestigden
gaf hij één van zijn mensen opdracht ze naar het vliegtuig te brengen. Ze lieten de
bolderwagen achter, pakten hun bagage en klommen in het toestel waarin Amerikaanse verlofgangers zaten op weg naar Brussel. Een halfuur later zaten in de lucht
en keken neer op Duitsland.
Kort na het middaguur landde het toestel „The Last Chance‟ op een vliegveld buiten
Brussel. Terwijl de Amerikanen en de bemanning het vliegtuig verlieten kregen de 16
opdracht te blijven waar ze waren. Tot een Britse soldaat hen kwam halen en hen
verzocht hem te volgen naar de kantine. Hier kregen ze weer een overvloedige maaltijd. Vervolgens werden ze door een Britse legertruck afgeleverd in een opvangcentrum van de stad. De volgende dag werden ze stuk voor stuk weer verhoord door
een Nederlandse officier. Ze kregen te horen dat één van de 16 reisgenoten ontmaskerd was als een Nederlandse SS‟er die zich voor ex-politieke gevangene had uitgegeven. Tevens werd ze – tot hun teleurstelling - verteld dat ze voorlopig niet naar
huis konden gaan omdat Noord-Nederland nog niet in staat was ze te ontvangen. Ze
kregen een insigne opgespeld dat hun vrij vervoer gaf op het Brussels openbaar vervoer. De vier vrouwen zochten in de stad de personen, die tijdens de oorlog hun Belgische contacten van de pilotenlijn waren geweest. Door hen werden ze met open
armen ontvangen. Na enkele dagen reden er twee Britse legertrucks voor en werden
ze vervoerd naar het station Brussel Noord waar ze met vele anderen in een trein
konden stappen. Het werd een lange rit, met veel stoppen. Toen passeerden zij het
station Roosendaal en stopte de trein in Oudenbosch, waar ze werden ondergebracht
in een klooster dat als opvangcentrum diende en waar 1500 tot 2000 lotgenoten
verbleven. Ze werden weer verhoord, ontluisd en toen grondig gekeurd. Nel Lind, die
nog steeds moeilijk liep kreeg geneesmiddelen. Maar ook de mededeling dat degenen, die boven de grote rivieren thuis hoorden, voorlopig niet naar huis konden gaan
omdat er daar nog niet voldoende voedsel was en bovendien de verbindingen over
de rivieren nog zeer beperkt waren waardoor verder vervoer niet mogelijk was. Het
zou nog minsten 3 of 4 weken duren. Een grote teleurstelling.

NAAR HUIS
Dries en Jos werden nu van de meisjes gescheiden. Maar ze spraken af „s avonds
Oudenbosch te zullen verkennen Ze slenterden door de dorpsstraat. Uit een zijstraat
kwam een Nederlandse officier. Tot verbazing van de anderen rende Jet Roosenburg
op hem af en vloog hem om zijn nek. Na veel gezoen en omhelzen stelde Jet de man
aan haar vrienden voor als zijnde haar neef Dirk Roosenburg. Hij wist niet beter dan
dat zij gefusilleerd was. Hij nam ze mee naar de officiersmess waar Jet ook nog een
Leidse studiegenoot aantrof. Daarop verdween haar neef maar kwam na een half uur
terug met de mededeling dat ze de volgende morgen om acht uur aan de poort van
het klooster moesten staan en dan opgepikt zouden worden door een legerauto die
naar het noorden zou gaan. Ze deden die nacht geen oog dicht.
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Om 8 uur stonden ze klaar en stapten ze in. Via het door de oorlog geschonden
Noord-Brabant ging het richting ‟s-Hertogenbosch en toen via baileybruggen over de
grote rivieren richting Zeist. De eerste die uitstapte was Dries die kort daarop een lift
kreeg in een Canadese lorry. Joke Folmer werd afgeleverd voor de deur van haar
ouderlijk huis in Zeist. Het bleek nu dat de Engelse soldaat uit Riesa de brieven, die
ze hem hadden gegeven, inderdaad in Engeland had gepost en dat de families dus
wisten dat ze nog leefden en onderweg waren. Bij Gouda stapte Jos uit om daar een
lift te vinden naar Rotterdam. Jet werd in Den Haag thuis afgeleverd en tenslotte
kwam Nel Lind weer terug in Alkmaar. Het was 13 juni 1945. Vijf weken na hun bevrijding uit de gevangenis in Waldheim.

SCOUTING 2

Pijlpunt boven de ingang van
het NHK van de NPV in de Zeestraat.
Onder: Kick Potasse (l) en
Henk Wijmaalen in het Rambonnethuis te Ommen

Op 5 mei, de dag van de Bevrijding van het westelijk
deel van ons land, kwam ook de Padvinderij weer in
de openbaarheid. Ook in Alkmaar. Er was veel werk
te doen. Er was gebrek aan alles. Behalve aan enthousiasme en de wil om weer aan het werk te gaan.
Zodra Nel weer thuis was en enigermate was uitgerust meldde zij zich weer present bij de Districtsleiding en nam zij haar taak van ADC/Welpen weer op
zich. Ook het Nationaal Hoofdkwartier van de NPV te
Den Haag was op 5 mei weer heropend toen men het
pand Zeestraat 76 te Den Haag met inhoud (kantoorinrichting o.a. schrijfmachines etc.) in bezit nam. [11]
Er werd hard gewerkt aan de wederopbouw van de
NPV. Voor de landelijke leiders training werden beroepskrachten aangenomen, Kick Potasse en Henk
Wijnmalen voor het Verkennerswerk. Nel Lind werd
benaderd voor de training van de welpenleiding. Op
de bovenste etage van het nieuwe NHK waren kamers waar zij hun intrek konden nemen en zo verhuisde ook Nel naar Den Haag. Het trainingsteam
kreeg de beschikking over een busje en trok daarmede door het gehele land voor het geven van avonden weekendinleidingscursussen voor kandidaatsleidsters en - leiders. Maar ze deden meer. Zo werden zij
door de NPV afgevaardigd naar Gilwell Park bij Londen. Hier konden Gilwellians een speciale cursus volgen. Als deze met goed gevolg was afgerond werden
zij Deputy Camp Chief (DCC) of Akela Leader. Ze kregen de Veter met de Vier Kralen en waren gerechtigd
in eigen land en vereniging Gilwellcursussen te geven. Het materiaal bestond uit een strikte vertaling
van het internationale Engelse origineel. Hierin mocht
niets gewijzigd worden, hoogstens iets aan toege-
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voegd en de Gilwell Camp Chief controleerde dit streng. [12] Zowel Nel als Kick gingen aan de slag.
De Gilwell cursus bestond uit een schriftelijk en
een praktisch deel. Het eerste deed men thuis,
voor het praktijk gedeelte ging men naar Gilwell
Ada‟s Hoeve in Ommen. [13+14] en dat duurde
een volle, soms zeer vermoeiende week. Er werden uit de kandidaten hordes en troepen gevormd. De deelnemers waren dan welpen of verkenners. Nel, als de Akela, en haar assistenten
vormden de hordeleiding en bij de verkenners
was er een Hopman met Vaandrigs. Ieder jaar
gaf zij in het voorjaar en de zomer drie cursussen. Ze deed dit op haar eigen wijze, vol enthousiasme en met haar volledige inzet. Ze werd zeer
populair in de NPV.

Welpencursus W 179. Van 20 - 27 juli 1957 op Gilwell Ada’s Hoeve te Ommen. In het
midden (staande) de cursusleiding. Akela Lind met links van haar Raksha van Herzberg en
rechts Baloe Emck.

Maar daar bleef het niet bij. Eenmaal per jaar hield de NPV de Nationale Koempoelan. Dit was een weekendkamp voor leidsters en leiders. Tot enkele jaren na de Bevrijding werden deze bijeenkomsten gehouden op de Goudsberg [15] bij Lunteren op
de Veluwe. Deelnemers stroomden dan toe uit het gehele land en allemaal per trein
of fiets, want auto‟s waren toen nog schaars. Nel Lind speelde in de organisatie en
leiding een zeer belangrijke rol met behulp van de Voortrekkers van de Delftse Zwervers.[16] De laatste NPV Koempoelan werd gehouden in 1972. Scouting Nederland
nam deze zeer oude traditie jammer genoeg niet over.
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Nel Lind hield zich ook bezig met de BE-leden (Bijzondere Eisen).
Dit waren invalide, zieke of gehandicapte welpen en verkenners.
Zij organiseerde en leidde voor hen een zomerkamp, genaamd
AGOON. Deze geheel nieuwe activiteit trok veel aandacht ook in
het buitenland en spoedig was het een kamp met ook buitenlandse deelnemers en werd het een internationale gebeurtenis.

BUITENLAND
Nels populariteit bleef niet tot Nederland beperkt. Zoals vele DCC‟s keerde zij regelmatig terug naar Gilwell Park in Engeland om „bij te tanken‟
Ze had daar ook haar inbreng, nieuwe ideeën die ze in de praktijk had opgedaan. Ze
raakte bevriend met John Thurman, de Camp Chief van Gilwell Park en het hoofd van
de internationale Gilwell training. Maar in de Britse Bezettingszone van Duitsland
(BAOR – British Army of the Rhine) waren na 1945 ook Britse Scoutinggroepen ontstaan. De regio die zo ontstond (British Scouts in Germany – later British Scouts in
Western Europe) was gelijk aan een Britse County met een eigen bestuur en een
beroeps Fieldcommissioner, die ook de Gilwell training verzorgde. Deze hield contact
met Gilwell Ada‟s Hoeve in Ommen en later ook met Gilwell St. Walrick van de Katholieke Verkenners. Verder waren er bezoeken over en weer tussen het NHK/NPV en
deze Britten. Hierbij was ook Nel Lind betrokken.
In 1957 werd het vijftig jarige bestaan en de honderdste verjaardag van B-P gevierd met de 9e Wereld Jamboree in Sutton
Coldfield (Engeland). Gemakshalve genoemd: JIM daar het ditmaal een Jamboree was voor Verkenners gecombineerd met de
Indaba, een kamp voor leidinggevenden, en een Moot voor
Voortrekkers – Rover Moot. Nel Lind zat in de staf.
Daar er zoveel Scouts van over de
gehele wereld in Engeland waren
was besloten na de JIM op Gilwell
Park een speciale Gilwellcursus (no.
152) te houden voor 52 personen
uit 26 – meestal verafgelegen – landen. Nel Lind werd door John Thurman uitgenodigd als staflid aan deze
cursus haar medewerking te verlenen. Ze trad er ook op als Camp Fire
Leader en was een groot succes. Ze
maakte weer nieuwe vrienden, o.a. Gilwell Park 1957. Cursus 152. Van links naar
rechts: Esme Britton - BSWE, John Thurman Esme Britton, een onderwijzeres aan
Camp Chief en Nel Lind - NPV.
één van de Britse scholen in het
Hoofdkwartier van BAOR tussen Mõnchengladbach en Roermond. Ze behoorde – als
Gilwell Leader Trainer - ook tot de staf van BSWE. Ze zou Nel nog vele malen in Ne16

derland bezoeken en nodigde haar ook uit eens naar BAOR-HQ te komen. Nel, die na
de oorlog altijd had geweigerd Duits te spreken of ooit nog eens een voet op Duitse
bodem te zetten, liet zich uiteindelijk door haar overhalen tot een bezoek en ging de
grens over. Het zal haar zijn vergaan zoals vele Nederlandse Scouts; in die tijd. Eenmaal binnen de omheining van HQ voelde je je niet meer in Duitsland maar in Engeland.
Nel was ook bevriend geraakt met leden van de familie
Baden-Powell. Al in 1947, tijdens de 6e, en eerste naoorlogse, Wereldjamboree in Moisson (Frankrijk) had men
haar gevraagd de Tweede Ster uit te reiken aan welp
Robert Baden-Powell, zoon van Peter Baden-Powell en
kleinzoon van Lord en Lady Baden-Powell. [17] Ze
maakte ook kennis met Lady Olave Baden-Powell en de
banden met de familie werden versterkt toen Peter B-P,
zoon van het oorspronkelijke
echtpaar B-P, tijdens een verblijf
in Nederland in een ziekenhuis
moest worden opgenomen waar
Nel hem regelmatig bezocht en
terzijde stond. Ze werd ook uitgenodigd een B-P huwelijk bij te
wonen.
Na het behalen van het Insigne
Eerste Klas kunnen Britse Scouts nog het insigne Queen‟s Scout behalen. Jaarlijkse,
omstreeks 23 april, wordt op Windsor Castle een weekendbijeenkomst gehouden met
de Queen‟s Scouts die het jaar daaraan voorafgaande hun insigne hebben behaald.
Meestal is een lid van de Koninklijke Familie aanwezig en zijn er ook genodigden. Zo
één keer ook Nel Lind. Ze werd voorgesteld aan de destijds zeer bekende en populaire - doch inmiddels overleden - Queen Mum. Voor haar verdiensten voor het Britse
Scouting werd Nel bij die gelegenheid één van de hoogste Britse Scouting onderscheidingen uitgereikt: de Silver Acorn.

MAAR
Het feit dat zij zelden sprak over haar verzetsverleden en haar Nacht und Nebel gevangenschap was wellicht een gevolg van het feit, dat zij - en vele anderen - het beter vond er maar over te zwijgen daar „men‟ het beschouwde als „opschepperij‟. Met
Britton sprak ze er wel eens over doch af en toe liet zij op de duur in gezelschap van
vertrouwde, goede Nederlandse vrienden ook wel eens aarzelend iets los over haar
ervaringen tijdens die periode.
Ook is het zo dat men in Nederland niet met zijn „kop boven het maaiveld mag uitsteken omdat die er dan meteen moet worden afgehakt‟. Behalve de trainers, die
beroepsscouts waren, waren er ook op nationaal en districtsniveau de administratieve beroepsmedewerkers met vaste kantooruren. Nels populariteit, haar successen en
contacten in binnen- en buitenland gaven wellicht aanleiding tot jaloezie. Men vergat dan dat dit alles bereikt was met hard werken en de volle inzet van de persoon.
Zonder vaste werktijden en ook tijdens de vele weekends als anderen vrij hadden. Ze
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stond in deze niet alleen, er waren er meer die deze ervaring opdeden, ook onder
vrijwilligers.
Er ontstonden wrijvingen. Sinds ze na de Bevrijding als beroepstrainers optraden waren Nel Lind en Kick Potasse samen opgetrokken en waren ze bevriend geraakt. Zo
zelfs dat sommigen meenden dat Nel verliefd was op Kick. Maar in de zestiger jaren,
toen Kick Potasse in moeilijkheden kwam en werd ontslagen, was deze vriendschap
al bekoeld. Ook Nel raakte in conflict en werd door het Hoofdbestuur ontslagen.
Weliswaar „zeer eervol‟. Dit moet een grote, onverdiende klap voor haar geweest
zijn. Het had ook gevolgen voor Scouting in bredere zin. Er ontstond een opstand
onder Nels trouwe medewerkers, vrienden en voormalige cursisten, die er ook niets
van begrepen. Velen traden uit protest uit de NPV. Als met al een groot verlies voor
de vereniging die behalve Nel ook een groot aantal andere goede krachten verloor.
In deze voor Nel moeilijke tijden werd ze opgevangen door vele goede vrienden,
waaronder John Thurman, de Camp Chief van Gilwell Park en zijn echtgenote en oud
hoofdcommissaris Zaneveld.

SOCIALE RAAD
Maar ze ging niet bij de pakken neerzitten en bovendien moest er brood op de plank
komen. Ze ging - 52 jaar oud - studeren en trad op 1 mei 1964 in dienst van de Sociale Raad van de Gemeente Amsterdam. Per 1 mei 1965 was zij werkzaam bij de
Gemeentelijke Sociale Dienst. Haar nieuwe taak was haar op het lijf geschreven.
Gezondheidsklachten waren er de oorzaak van dat zij
in augustus 1977 met vervroegd pensioen moest
gaan. In de jaren daarna ondernam zij veel. Ze had
nog vele kennissen en vrienden en hernieuwde de
contacten met de veteranen van de Britse en Canadese luchtmachten die mede door haar inzet tijdens
de oorlog terug waren gekeerd op hun basis. Samen
met Joke Folmer organiseerde ze reünies waarbij de
veteranen nog eens de vluchtroutes aflegden van
Nederland naar de Zwitserse of Spaanse grenzen. Met
Joke bezocht ze ook de veteranen in Engeland en
Canada.
Ze kwam ook in contact met zangeres Vera Lynn [18]
de schrijfster van een boek genaamd „‟The Unsung
Heroines‟‟ betreffende het aandeel van de vrouwen
Juli 1990. Joke Folmer, Vera
aan de strijd tijdens de Tweede Wereld Oorlog ook in
Lynn en Nel Lind
de door de Duitsers bezette gebieden. Hierin werden
ook de oorlogsbelevenissen van Nel Lind en Joke Folmer genoemd. De schrijfster
kwam speciaal naar Utrecht om de dames te interviewen.
Nel Lind overleed op 22 mei 1997. Uit de overweldigende belangstelling bij haar
crematie bleek dat zij nog niet was vergeten.
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“The Left Handshake”
The Boy Scout Movement during the War, 1939-1945
Hilary St. George Saunders. 1948.
http://www.pinetreeweb.com/left-handshake.htm
“Als ik eerlijk ben…”
Herinneringen aan Nel Lind/Ontmoetingen met Nel Lind
Lex Haak en Piet Leupen.(samenstellers)
1999. Uitgegeven in eigen beheer. Te bestellen via lexhaak@xs4all.nl
“En de muren vielen om”
Henriëtte Roosenburg 1955/1956
19633, Amsterdam. E.M. Queriodo‟s Uitgeverij N.V. Salamander pocket.
“De Verzetsvrouw en de SS‟er”
Een Hollands familiedrama
Peter Gerritse
2005, Amsterdam. Balans Uitgeverij
“Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog” Deel 7, 2e helft
Mei ‟43 – juni „44
Dr. Lou de Jong
1976, 's-Gravenhage. Staatsuitgeverij.
“Unsung Heroines”
The Women who Won the War
Vera Lynn with Robin Cross and Jenny de Gex
1990, London. Sidgwick & Jackson
“Mijn Bevrijding”
Nederland vijftig jaar bevrijd. Herinneringen van ooggetuigen van de bevrijding in woord en beeld
Bijeengebracht door Ivo Niehe.
1995, Amsterdam. Uitgeverij De Bezige Bij.
“Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940 – 1945”
Deel 4 C – II
De Nederlandse Geheime Diensten te Londen. De verbinding met het bezette
gebied.
Zitting van woensdag 4 mei 1949. Plenaire Commissie
pp. 969 – 972.

VOETNOTEN
[1] Nel was een opgewekt gemakkelijk kind, dat zich heel goed kon vermaken. Volgens haar moeder was ze zeer zelfstandig. Haar eerste zinnetje luidde „‟Kan sellef
wel‟‟. En dat is de lijfspreuk voor haar verdere leven geworden.
„‟Als ik eerlijk ben..‟‟ Pagina 18
[2] De burgemeester werd op 8 augustus 1942 door de Nazi‟s gearresteerd en zou
op 25 oktober 1944 op 64-jarige leeftijd in een concentratiekamp bij Berlijn omkomen.
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[3] Het is zelfs gebeurd dat ze tijdens nachtelijke luchtgevechten in RAF uniform per
parachute uit een Duits vliegtuig sprongen waardoor de verzetsmensen niet in de
gaten hadden dat ze Duitse agenten waren.
[4] Al spoedig beschikte men over geheime zenders en was er contact met Engeland.
De gegevens van de bemanningsleden werden dan door gegeven en in Engeland
gecontroleerd. Eventuele geïnfiltreerde personen vielen zo door de mand waarop met
hen werd afgerekend.
[5] Zonder vergunning van de Duitsers was het niet mogelijk naar België te reizen.
De grens werd streng bewaakt, was gedeeltelijk zelfs afgezet met prikkeldraad versperringen, en de internationale treinen, die er nog reden, werden hoofdzakelijk
door de Duitsers en hun trawanten gebruikt. Op de grensstations werden de passagiers streng gecontroleerd. Het grensgebied was Sperrgebiet. Wie, zoals bewoners,
zich daar ophielden moesten in het bezit zijn van speciale vergunningen die zij moesten kunnen tonen. Hiermede mochten ook zij echter veelal de grens niet overschrijden. Toch waren er diverse plekken waar dit in het geheim wel kon, zoals bv in Limburg via de grotten van de St. Pietersberg bij Maastricht of ‟s nachts in roeiboten
over de Maas of via oude smokkelpaden in Noord Brabant. Net over de Belgische
grens ten zuiden van Valkenswaard bevindt zich een eeuwenoud klooster, de Achelse
Kluis. De kloosterlingen hielden zich ook bezig met landbouw op hun akkers die rond
om het klooster waren gelegen zowel aan de Nederlandse als de Belgische kant van
de grens. De monniken hadden toestemming de grens, hier ook afgezet met prikkeldraad, te passeren. De bewaking was in handen van veelal oudere Duitse soldaten
die dagelijks monniken door het hek zagen gaan, op weg van of naar hun werk. Gekleed als monniken werden ook hier wel piloten naar België gesmokkeld. ( zie foto)

[6] “Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog‟‟ door Dr. L. de
Jong. Deel 7 – Tweede Helft – mei 1943 - juni 1944, blz. 915-920.
[7] Joke Folmer werd geboren in Nederlands-Indië. Vlak voor de oorlog was het gezin Folmer in Nederland teruggekeerd. Ongeveer tegelijkertijd werd haar neef Jan
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Folmer door zijn ouders ook naar Nederland gezonden om hier hoger onderwijs te
volgen. Hij werd ondergebracht bij een Haagse familie. Deze ontpopte zich na de
meidagen van 1940 als een fanatieke NSB familie. Jan kwam zo onder hun invloed
dat hij zich aanmeldde voor de Waffen SS. (Zie: “De Verzetsvrouw en de SS‟er. Een
Hollands familiedrama.‟‟ door Peter Gerritse, 2005.)
[8] Henriëtte Roosenburg (1926-1972). Tijdens de Duitse overval van mei 1940 was
zij studente in de letteren aan de universiteit te Leiden. Na de meidagen van 1940
ging zij werken voor het ondergrondse blad „Het Parool‟. Maar tenslotte werd ze lid
van een verzetsgroep die inlichtingen verzamelde over de bewegingen van de Duitse
strijdkrachten en deze doorgaf naar Londen. Als koerierster reisde zij diverse malen
via België en Frankrijk naar Zwitserland waar zij de gegevens afleverde bij de Nederlandse ambassade die voor verder vervoer naar Londen zorg droeg. Hoewel geen lid
van Fiat Libertas werkte ze wel eens samen met deze „pilotenlijn‟ en bracht ze personen naar Zwitserland. De SD was ook haar op het spoor gekomen, doch ze werd pas
in maart 1944 door de Sicherheitspolizei in Brussel gearresteerd en vervolgens uitgeleverd aan de SD in Den Haag. Daarop werd ze door het Duitse Kriegsgericht ter
dood veroordeeld doch niet meteen gefusilleerd. Met Nel Lind en Joke Folmer kwam
ze pas in de gevangenis in contact.
[9] Dit hield in dat zij naar concentratiekampen in Duitsland werden overgebracht,
waar twee hunner overleden. De resterende acht overleefden, werden in mei 1945
bevrijd en keerden naar Nederland terug.
[10] Voor een volledig verslag van het verblijf in Waldheim, de Bevrijding en de terugtocht naar Nederland zie: “The walls came tumbling down” van Henriëtte Roosenburg. Zij schreef dit boek in
1955/1956 toen zij voor Time/Life in New York werkzaam was. Het
boek was feitelijk een bewerking van het gemeenschappelijk dagboek dat Nel, Joke en Jet samen hadden bijgehouden na hun bevrijding en gedurende de lange, avontuurlijke tocht naar huis. In 1957
verscheen de Nederlandse vertaling: “En de muren vielen om”. In
1961 bij E.M.Querido‟s Uitgeversmaatschappij in de Pocket Salamanderreeks no. 88.
[11] Het oorspronkelijke NHK van de NPV in de Alexanderstraat in Den Haag was in
april 1941 door de Nazi‟s ook in beslag genomen en gesloten. Evenals het Hoofdbestuur was ook het administratieve personeel door de Sicherheitsdienst (SD) en de
Gestapo gearresteerd. Na te zijn verhoord werden ze na korte tijd weer vrij gelaten.
Het gebouw zelf werd tijdens de Bezetting door een overheidsdienst in gebruik genomen. Deze werkte na de Bevrijding door en dus kwam het gebouw niet meer ter
beschikking van de NPV. Als compensatie voor de geleden oorlogsschade kreeg de
NPV toegewezen het pand Zeestraat 76. Dit was voor en tijdens de oorlog het hoofdkwartier van de Nationale Jeugdstorm, de jeugdorganisatie van de NSB. Hier zetelde
ook de Hoofdstormer Kees van Geelkerken (1901-1976), nummer 2 in de leiding van
de NSB. Deze man kreeg nog een tweede taak, n.l. Landelijk Commandant van de
beruchte Landwacht. Dit was een uit NSB‟ers bestaande „‟Hulppolitiecorps‟‟ geüniformeerd en bewapend, dat vooral tijdens de Hongerwinter grote terreur uitoefende. In
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mei 1945 werd hij gearresteerd en opgesloten. In 1950 verscheen hij voor de rechtbank. Hoewel hij – als vele anderen – de doodstraf had verdiend kreeg hij levenslang
en werd in 1959 vrijgelaten. In 1976 overleed hij in Duitsland.
[12] De meeste buitenlandse DCC‟s keerden vaak terug naar Gilwell Park om „bij te
tanken‟. Zo ook Nel Lind die dan vaak met nieuwe ideeën kwam.
[13] Aanvankelijk maakten ook de Katholieke Verkenners hiervan gebruik tot zij in
1949 de eigen cursussen begonnen op Gilwell St. Walrick te Overasselt bij Nijmegen.
[14] Er waren ook cursussen voor Voortrekkersleiders en Commissarissen.
[15] De Goudsberg was in de dertiger jaren van de vorige eeuw
gekocht door de NSB. Kennelijk in
navolging het Zeppelinfeld van
Duitse Nazi‟s in Neurenberg werd
aan de kop van het komvormig
veld een „Hagespraakmuur‟ gebouwd met er bovenop een
spreekgestoelte. Hoog boven de
op de weide verzamelde partijgenoten sprak van hier de Leider
Anton Mussert zijn volgelingen
toe. Er was ook een Bronzen Luidklok. In 1941 presteerde men het deze klok aan te
bieden aan Hermann Gõring, de opperbevelhebber van de Luftwaffe die in mei 1940
het hart van Rotterdam had vernietigd, zodat hij de klok kon omsmelten en er één of
meer
bommen van kon laten maken. Ter compensatie van de tijdens de oorlog geleden
schade werd de Goudsberg overgedragen aan de NPV. Behalve voor de Koempoelans
werd het gebruikt als kampeerterrein. Op de duur was het terrein niet praktisch en te
duur in onderhoud en werd het verkocht. (Nu is het een camping)
[16] Leden van de NPV, die studeerden aan de Technische Hogeschool in Delft
vormden daar in 1920 een Voortrekkersstam. Zolang men in Delft studeerde kon
men hiervan lid zijn. Aan het einde van ieder studiejaar hielden deze Voortrekkers
een weekendkamp. Hier namen de afgestudeerden afscheid van de stam, maar was
het tevens een reünie van oud-leden. Nel Lind onderhield nauwe contacten met deze
stam die vele van de door haar bedachte stunts uitwerkten en ten uitvoer brachten.
Zo ook tijdens de Koempoelans. Een aantal leden bleef haar tot haar dood toe trouw.
[17] Bij jonge wolven in de natuur gaat eerst één oog open en daarna het tweede.
Iedere welp kreeg een Eerste Sterkaart. Hierop stonden 9 vaardigheden waaraan
diende te worden voldaan. Waren alle 9 afgetekend – door de eigen leiding - dan
mocht de welp op zijn petje rechts van de Wolvenkop een metalen ster dragen en
was daarmede zijn Eerste Oog open. (Internationaal maar NPV & KV Spelregels 312316.) Vervolgens kreeg hij dan zijn Tweede Sterkaart met 12 vaardigheden. Deze
werden beoordeeld door een niet tot de eigen leiding behorende persoon. Waarna de
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leiding de 2de metalen ster mocht verlenen waarmede ook het Tweede Oog open
was.
Daarnaast kon de welp nog 12 driehoekige Vaardigheidsinsignes behalen, die op de
mouw van de trui werden gedragen.(Spelregels317-328) .
[18] Vera Lynn (1917) was een Britse zangeres die tijdens de Tweede Wereldoorlog
regelmatig te beluisteren was op de zenders van de BBC. Verder trad zij op voor de
Britse en andere militairen. Ook reisde zij over de gehele wereld om achter de fronten „life‟ op te treden voor de soldaten. Haar tophits waren o.a. „‟The White Cliffs of
Dover‟‟ en het nog altijd bekende „‟We‟ll Meet Again‟‟. Zij was zeer populair vooral bij
de militairen en kreeg de erenaam „Sweetheart of the Forces‟. Na de oorlog voelde zij
zich nauw betrokken bij de veteranen die haar benoemden tot erelid van de British
Legion, de oud-strijdersorganisatie. Deze houdt omstreeks 11 november altijd een
grote bijeenkomst van oud-strijders in de Royal Albert Hall in London waar zij nog
jarenlang voor hen optrad en op hoge leeftijd als eregast aanwezig was.
© Piet J. Kroonenberg. Amsterdam, april 2010.
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