Scouts in het verzet

Bob van Hilten
Gerrit (Bob) van Hilten is geboren op 26 januari 1913 in Medemblik.
Zijn vader, Theodore Corneille van Hilten (geboren 1882 in
Amsterdam), vestigde zich op 2 juni 1921 in Alkmaar als
kinderarts, waarbij hij uitgroeide als een geliefd arts met groot
aanzien. Bob was welpenleider bij de Geuzengroep in Alkmaar en
kreeg hiervoor zijn volmacht begin 1937. Ook Pieter Jacob Jongens
was lid van deze groep en Nel Lind was hier Akela. De Geuzengroep is
in 1934 ontstaan uit een afsplitsing van de Kaninefatengroep omdat het
ledenaantal te groot werd. Bob heeft rechten gestudeerd en woonde aan het begin van de
oorlog in Bergen, NH.
Bob van Hilten was lid van het studentenverzet en zat ondergedoken bij de familie Drukker in
Amersfoort. Marretje Drukker-Lind was de zus van Nel Lind. Ook Bob’s vader was actief in
het verzet. Hij heeft zich kranig geweerd in tijden van het medisch verzet. Bob bood in het
verzet onder andere hulp aan piloten. De verzetsgroep, waarvan Bob, samen met Nel Lind,
deel uitmaakte, droeg aanvankelijk de codenaam Luctor et Emergo, later werd dat Fiat
Libertas. De groep hielp meer en meer bemanningsleden, die werden verborgen, van valse
papieren en burgerkleding voorzien en van adres tot adres in zuidelijke richting vervoerd.
Aan de grenzen van Brabant en Limburg werden ze overgedragen aan de goede zorgen van
het Belgische verzet, met als uiteindelijk doel Engeland.
In september en oktober 1943 werden meerdere arrestaties verricht en werd Fiat Libertas
langzaam maar zeker opgerold. Op 27 september 1943 worden Bob en Nel, Alkmaarse
leden van Fiat Libertas, van hun bed gelicht en opgesloten. Bob heeft van 6 maart tot 2 juni
1944 gevangen gezeten in het Oranjehotel in Scheveningen. Op 4 juli 1944 moesten de
gearresteerde leden van Fiat Libertas verschijnen voor het Feldgericht van de Duitse
luchtmacht in Utrecht. Nel Lind, Bob en mede verzetsstrijders Joke Folmer en Henriëtte
Roosenburg werden ter dood veroordeeld. De vonnissen van dit Kriegsgericht moesten 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 Kamp Haren. Vanuit het Nederlandse Kamp Haaren bij 's Hertogenbosch
wordt Bob naar Duitse tuchthuizen getransporteerd in Kamp Anrath, Lüttringhausen.
Het beste bewijs, hoe geliefd Dr. van Hilten in Alkmaar was, werd geleverd toen in het laatste
jaar van de Tweede Wereldoorlog Bob wegens hulp aan Engelse piloten ter dood
veroordeeld was. Een lijst met handtekeningen, die moest dienen om gratie voor de ter dood
veroordeelde te vragen werd zo groot, dat zij inderdaad succes oogstte en het vonnis werd
omgezet in een levenslange gevangenisstraf.
Tot zijn dood op 1 juni 1946 is Dokter van Hilten in Alkmaar gebleven.
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Bob van Hilten was werkzaam als advocaat, onder andere in Alkmaar en Roermond. Hij was
ook wethouder in Roermond. Hij overleed op 30 november 1988 in Roermond.
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