Scouts in het verzet

Bert Gorissen

Lambertus (Bert) Gorissen is geboren op 21 februari 1918 in Arnhem. Bert was actief als
scout in Arnhem bij de Veluwse verkenners. Hij was goed bevriend met Raphael (Raf)
Silberberg die samen met hem bij Scouting zat. Hij werd lid van de Vikingstam en was daar
in 1939 stamcorrespondent. Hij woonde bij zijn ouders die een hoedenmakerij hadden aan
de Hommelseweg in Arnhem.
In 1942 trouwde Raf en verhuisde naar Amsterdam. Toen duidelijk werd dat de
Amsterdamse joden moesten onderduiken, vroeg Raf's vader aan Bert of hij Raf en zijn
vrouw, Jette Rachel Silberberg-Hoogstraal, wilde opvangen. Hij stemde toe en ging
persoonlijk naar Amsterdam om ze op te halen. Ze keerden per trein terug naar Arnhem,
hoewel het voor Joden verboden was om met het openbaar vervoer te reizen. Bij aankomst
in Arnhem begeleidde Bert elke vluchteling naar een ander adres. Raf werd al snel verraden,
ontdekt en gedeporteerd. Jette werd naar Bep en Gerrit van der Burg gebracht, bij wie ze tot
het einde van de oorlog bleef. Terwijl Jette ondergedoken zat, bleef Bert met haar in contact.
Hij bezorgde regelmatig voedselbonnen aan de van der Burgs, en gaf Jette morele steun.
Toen Jette eind 1944 haar schuilplaats moest verlaten, bracht Bert haar over naar het huis
van zijn ouders, in een ander deel van Arnhem. De reis was vol gevaar. Kort na de geboorte
van hun kind nodigden Bep en Gerrit Jette uit bij hen thuis. Opnieuw begeleidde Bert Jette
op de verraderlijke reis. Hij werkte tijdens de oorlog zes weken als koerier tussen de secties
Utrecht en Arnhem van de Utrechts Kindercomité. Zijn taak was om kinderen te begeleiden
naar hun schuilplaatsen. Daarnaast bezorgde Lambertus regelmatig de voedselbonnen die
hij van Paul Terwindt, ook een scout uit Arnhem, had gekregen op zes tot acht adressen
waar kinderen ondergedoken zaten.
Bert geloofde dat het een natuurlijk instinct was om mensen in nood te helpen. Na de oorlog
verhuisde Jette Silberberg (later Yael Lanir) naar Israël. Ze bleef in contact met Bert. Op 6
februari 1986 erkende Yad Vashem Gorissen als Rechtvaardige onder de Volkeren.
Bert is overleden op 28 januari 1993. Bert Gorissen komt voor in het boek ‘De Stille Slag’,
dat gaat over joodse Arnhemmers tijdens de Tweede Wereldoorlog.
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