NEHER

Van de zijde van Neher trof ons dit als een typerende formulering:
typerend verzoeningsgezind namelijk. Want zo was Neher: a self-made man
die, misschien vanuit de herinnering aan de moeilijkheden die hij zelf in zijn
leven had moeten overwinnen, de neiging had om op de doordraverijen van
zijn medemensen niet aggressief te reageren, of, beter misschien: elke uitlating die negatiefkon worden geïnterpreteerd ('heerszuchtig'), onmiddellijk
te relativeren ('zijn bedoelingen waren eerlijk').
Lambertus Neher was in 1889 in Amsterdam geboren als de jongste van
vijf kinderen. De familie van zijn vader kwam uit Zuid-Duitsland,
zijn
moeder was een Zwitserse. Zijn vader was in de hoofdstad voorman in een
timmermanszaak,
maar dat bedrijf floreerde niet en de jongste zoon had de
Mulo-opleiding nog niet voltooid toen het nodig bleek dat hij een vak koos.
Hij wilde naar zee, kreeg een proeftijd bij de koopvaardij maar werd op zijn
ogen afgekeurd. Achttien jaar was hij toen hij als aspirant-monteur
in dienst
trad bij het Amsterdamse gemeentelijke telefoonbedrijf. Hard studerend in
de avonduren bracht hij het er tot chef-instrumentmaker
en kort voor de
eerste wereldoorlog maakte hij opnieuw promotie: hij werd benoemd tot
opzichter-controlechef
bij het telefoonbedrijf van de gemeente Den Haag.
Als zodanig werd hij naar het Franse stadje Angers gestuurd om daar een van
de eerste automatische telefooncentrales te bestuderen die Europa toen kende.
Hij werd een specialist op dat gebied. De ene bevordering volgde nu op de
andere en in '29 werd hij die geen enkel universitair examen had kunnen
afleggen, bij het Haagse bedrijf in de rang van hoofdingenieur-afdelingschef
benoemd, zes jaar later tot directeur. Hij bezat niet alleen een voortreffelijk
intellect maar ook grote leidinggevende capaciteiten waarvan een warme
belangstelling voor het wel en wee van het personeel van zijn bedrijf een
onderdeel vormde; van opzichter was hij er directeur geworden, hij kende
vrijwel elk personeelslid bij naam en toenaam.
In september '40 kon de PTT van de bezettingstoestand gebruik maken
om een oude wens te verwezenlijken:
de gemeentelijke telefoonbedrijven
van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam werden aan het staatsbedrijf toegevoegd, Neher werd nu directeur van de Haagse 'plaatselijke telefoondienst', in '41 ook van de Rotterdamse toen zijn collega aldaar op last van
de bezetter ontslagen werd. Met diezelfde bezetter kwam ook Neher overhoop te liggen, eind' 42 namelijk, toen geëist werd dat de PTT een groot deel
van zijn krachten voor de arbeidsinzet ter beschikking zou stellen. Hij weigerde medewerking, organiseerde een collectief protest en werd ontslagen.
Uiteraard had hij in zijn dubbele functie talrijke contacten gehad in kringen
van de overheid en van het bedrijfsleven; voor het illegale werk waartoe
van Velsen hem uitnodigde: systematisch het verzet juist in die lagen van

