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Een bericht van de zoon van de schrijver, Job van der Horst, vindt u bij de 
oude berichten in het gastenboek. Een foto van de schrijver vindt u in het 
fotoalbum. 
 
 
 
Verklaring 
 
Het is mij een behoefte langs deze weg een woord van dank te betuigen aan 
het Adres van den Heer Co Jongerius door wiens toedoen het mij mogelijk is 
geworden een tewerkstelling in Duitsland te verhinderen. 
 
In Oktober 1944 lag ik met mijn schip aan de loswal van de NV Jan 
Jongerius aan de Kanaalweg. aangezien ik er niets voor voelde naar 
Duitsland getransporteerd te worde heb ik toen met den Heer C gesproken of 
hij niet een weg voor mij wist om aan deze tewerkstelling te ontkomen. Op 
een der terreinen van voornoemde N.V. bevond zich een z.g. wachthuisje, 
hetwelk eveneens door toezegging van den Heer Co zodanig werd ingerigt dat 
ik er met mijn gezin een behoorlijk onderdak kon krijgen, en zodoende voor 
tewerkstelling kon worde gevrijwaard. Als camouflage werd mij de naam van 
bewaker gegeven en wat heel voornaam is en door mij bijzonder gewardeerd 
werd is het feit dat de Heer Co mij eveneens de nodige papieren verschafte 
om bij een evt. controle van Duitsche zijde gedekt te zijn. 
 
De Heer Co heeft ook waar dit enigzins mogelijk was voor mijn gezin gezorgt 
door verstrekking van alles wat voor de gezondheid van mijn gezin 
noodzakelijk was vooral geduurrende de afgelopen winter. 
 
De korte tijd dat ik de  Heer Co heb gekend heeft  mij de overtuiging gegeven 
dat ik te doen  had met een edel mensch steeds bereid om alles voor mij en 
mijn gezin te doen wat mogelijk was.  
 
Zonder zijn hulp en bijstand zou mijn gezin zeer zeker in moeilijkheden zijn 
geraakt. 
 
Nu de tijd weer is aangebroken om zelfstandig aan het werk te gaan rust op 
mij de pligt de heer Co nogmaals te bedanken voor alles wat hij voor ons 
gedaan heeft. 
 
Mijn beste wenschen vergezelle hem op zijn verdere levensweg. 
 
 
Vreeswijk, 23 augustus 1945 
 
F.C. van der Horst 
Schip Anna Mathilda 


