
NOS 

 

Volledige naam Nederlandse 
Omroep 
Stichting 

Bron: NOS 

Welkom, je bent hier 75 jaar terug in de tijd. Volg de bevrijding van Nederland 
van dag tot dag. 

 

Met zo'n sjabloon werd het brailleschrift aangebracht  · HOLLANDSE HOOGTE 
8 NOVEMBER 1944 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NOS_logo.svg


Blind verzet: illegaal blad in braille 
De missie van Mijn Schild ende Betrouwen is eenvoudig: "Oranjenieuws voor en 

door blinden". Maar achter die simpele opdracht gaat veel werk schuil voor de 

makers van de verzetskrant in braille.  

De 29-jarige Alida Hoeijenbos , zelf blind geboren, maakt al een jaar lang, twee 

keer per week (woensdag en zaterdag) meerdere exemplaren. Tot in de nacht ponst 

ze met de hand de ongeveer 200 woorden van elke editie. Het aantal exemplaren is 

bescheiden, maar de hoop is dat de krant wordt doorgegeven, of dat de ontvanger 

misschien zelfs zienden kan voorlezen. 

De editie van vandaag gaat over de bevrijding van Zeeland, feest in Tilburg en de 

strijd in het oosten. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

myn schild ende betrouwen 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

oranje-nieuws vòòr en dòòr blind ned, van w,dag 8 nov, 1944 

zwijgt over dit werk! spreken heeft velen in moeilykheden gebracht en sommigen het leven 

gekost. 

vaderland: bijna geheel n,brabant is thans weer onder ned, bestuur. bezetting is nog slechts het 

h,diep en in het hoogveengebied van de peel. de duitsers vluchten in boten vanuit willemstad 

en moerdijk naar het eiland dortrecht. 

genoemde plaatsen zyn in geal, handen. boven dinteloord, klundert en heusden waait de ned, 

vlag. De bezettingstroepen ontruimden het zeeuwse eiland filipsland zonder stryd. op 

walcheren zyn middelburg, veere, domburg, arnemuiden en nieuwland vry. slechts by 

oostkapelle zyn nog duitsers. 

oosten: boedapest zal spoedig in geal, handen zyn. albanië is nagenoeg bevryd door haar 

vaderlanders. 

kort nieuws: prins bernhard was te tilburg tydens de 3-daagse bevrydingsfeesten. ingewyden 

melden dat hitler zyn kerstbezoek aan het w,front heeft afgezegd maar het w,front hém 

binnenkort komt bezoeken. 

laatste nieuws: radio newyork meldt dat roosevelt herkozen tot president der verenigde staten. 

lezen en doorgeven, anders vernietigen. zwygt tegenover uw fam,leden en h,genoten. gy hoort 

niets, weet niets en zeg t niets. zwygt 

. . . . . . . 

Het werk is de moeite waard, vinden de makers. Een eigen blad, de Blindenbode, 

werd immers aan het begin van de oorlog verboden, terwijl blinden nu ook 

geconfronteerd worden met "opwindende gesprekken over ophanden zijnde 

evacuatie, vernietiging van huizen door bombardementen, of beschietingen, 

diefstallen der bezetter, enzovoort, waar zij toch over gaan piekeren", schrijven de 

makers in een verklaring. 

"Hun indrukken zijn meestal nog diepgaander dan de onze", vervolgen ze, want 

"blinden leven zoals bekend in hun eigen wereld, zijn gevoeliger voor wreedheid 

en smart, haat, moord en oorlog". 

------------------------------------------------------------------------------------------------  



Geruststellend 

Het nieuws in de krant wordt daarom speciaal toegespitst op het blinde publiek. 

Geen abstracte verhalen of uitweidingen over verre plaatsen, maar concreet en 

dichtbij. "Ons blad werkt voor de blinden geruststellend in deze voor hen zo grote 

spanning." 

Angst om ontdekt te worden is er nauwelijks: het brailleschrift valt nauwelijks te 

lezen voor niet-ingewijden. Wie ermee betrapt wordt, wordt aangeraden te zeggen 

dat het om een kort verhaal in het reliëfalfabet gaat. 

Groot obstakel voor de krant is het speciale papier dat nodig is: braillepapier is 

zeldzaam en duur. Abonnees worden daarom opgeroepen geld of papier te 

doneren, bijvoorbeeld dik pakpapier of dun karton. Bedrukking is uiteraard geen 

probleem, het kan zelfs helpen het blaadje te camoufleren.  

Bronnen: 

- Verzetsmuseum Amsterdam 

E BEVRIJDING VIA ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF 

 AANMELDEN  
Op deze speciale site staat de NOS sti l  bij  75 jaar bevrijding. Volg nieuws van 
toen via media van nu. Dag tot dag, een jaar lang. Maak de belangri jkste 
gebeurtenissen mee in beeld, geluid en verslagen van ooggetuigen.  
De start is Dolle Dinsdag: 5 september 1944. De bevri jding leek gekomen! Maar 
nog maandenlang maakte de bezetting het leven erg zwaar in een deel van 
Nederland. De berichten eindigen in Nederlands -Indië met de overgave van Japan 
op 15 augustus 1945. 
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