
HULP AAN ONDERDUIKERS

geroepen waarin met name Twentse fabrikanten aanzienlijke bedragen
stortten. Zo mag men in het algemeen stellen dat geen groep in moeilijk-
heden kwam zonder dat onmiddellijk door de 'omgeving' of door buiten-
staanders getracht werd, de nood te lenigen. Wij herinneren aan wat in
Amsterdam na de Februaristaking gebeurde: aan stakers die in overheids-
dienst waren, mocht over de twee stakingsdagen geen loon betaald worden -
spontaan werden toen tal van collectesgehouden waarvan de opbrengst naar
de stakers toeging.
Naarmate het beleid van de bezetter meer slachtoffersvergde, werd meer

geld ingezameld. In de herfst van '41 werd hiervoor in Twente (het zalook
wel elders gebeurd zijn) een apart fonds opgericht dat wel als 'de zwarte
Winterhulp' aangeduid werd. In '42 moest menige 'organisator' van de
Joodse onderduik zich moeite gaan geven om voor zijn illegaal werk maar
vooralook voor de kostgelden die Joden betalen moesten, de nodige be-
dragen bijeen te brengen. Anderen zamelden speciaal geld in voor gezinnen
van gefusilleerden; mej. dr. G. H. J. van der Molen, redactrice eerst van
Vrij Nederland, later van Trouw, had hier een speciaal fonds voor dat enkele
honderdduizenden guldens uitgekeerd heeft. In de zomer van' 43 was in het
bijzonder geld nodig voor de gezinnen van ex-militairen die geweigerd
hadden, zich in Amersfoort of Assen aan te melden; hiervoor werd, alleen al
in Bolsward en omgeving, in korte tijd f 120 000 bijeengebracht - dat kan
een indruk geven van het, overigens onbekende, totale bedrag dat in den
lande voor dat doel ingezameld werd.
De kerken lieten zich bij dat allesniet onbetuigd.
Door het Episcopaat werd in de zomer van '41 het 'Fonds voor de bij-

zondere noden' opgericht waarvoor maandelijks in de kerken gecollecteerd
werd. Uit dit fonds werden, voorzover nodig, de bestuurs- en personeels-
leden van het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond en zijn aangesloten
bonden gesteund die de gelijkschakeling afgewezen hadden, en voorts tal-
loze anderen die een principiële houding aan de dag gelegd hadden; ten
aanzien van de hoogte van de uitkeringen werd het Episcopaat geadviseerd
door het vroegere dagelijkse bestuur van het RKWV. De vastgestelde
bedragen werden steeds uitgekeerd door de pastoors. Aan diegenen die hun
functie verloren hadden, werd van september' 41 tot september' 43 in totaal
bijna f 1,4 mln ter beschikking gesteld, aan andere gedupeerden (o.m. werk-
lozen die geweigerd hadden naar Duitsland te vertrekken) ruim f 3,3 mln;
het totaalbedrag van f 4,7 mln was eind september' 44 tot ca. f 8 mln opge-
lopen waaraan in de hongerwinter nog een hoog bedrag toegevoegd werd.
De collecten ten behoeve van het 'Fonds voor de bijzondere noden' brachten
naar schatting tot november '44 ca. f I 5 mln op. Onderduikers ontvingen
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