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Datum deze brief: 2%-12-l944. 

 

net is dit keer dat ik mij met een persoonlijke vraag tot U 
wend - en dit kan thans weinig anders betreilen aal- de voedselvoor- 
ziening. In de grote steden in het esten van ons land heerst nood. 
Hier in Amsterdan moeten wij thans leven van 1 kilo aardappelen, 
1-'„ brood en r4  ons kaas per week. Er is geen vlees, geen vet en/of 
boter, geen peulvruchten, geen melk op de bon en in de zwarte handel 
is weinig te verkrijgen en indien uit al het geval is, dan alleen 
tegen prijzen, die slechts door zwarte handelaren betaeld kunnen 
worden. Het ziet er naar uit, dat de rantsoenen niet kunnen worden 
verhoogd en eerlijk gezegd, daar kunnen nij het leven niet bij hou- 
den. 

I4jn vraag is nu; zoudt U kans zien voor mij en mijn gezin tik 
heb een zoontje van 7 jaar) Persoonlijk wat te doen, door iets over 
te zenden? Het verluidt hier, dat in Friesland nog van alles te 
krijgen is, zelfs zoncer bonnen, zoals aardappelen, en indien er 
zwart moet worden gekocht, de prijzen betrekkelijk laag zijn. Indien 
U hiertoe bereid zoudt zijn, kan de verzending geschieden per brief- 
,jost '(het maximum briefgewicht ligt bij 2000 gram), via Ven  

-Ldo5 of per vrachtrijder en/of vrachtschipper (Staniries en Lemmerboot). 
Bij Van Gen' Loos vindt inschrijving in een soort verzendregister 
plaats en krijgt men een bewijs van afgifte. let zelfde i- eschiedt bij 
een vrachtrijder of -schipper en geeft mee. zekerheid. Laar hoe dit 
ook zij, al hetgeen U voor mij zoudt willen doen, gebeurt uiteraard 
geheel voor mijn rekening en risico, zodat al zou een of andere zenninr 
onderweg worden onderschept, de kosten daarvan toch door mij aan U be- 
taald zullen worden. Ik neem aan, aat U mij als bondsmakker te aezen 
opzichte voldoende vertrouwen zult willen schenken. 	• 

Zoudt U aardappelen, tarwe, rogge, bonen of erwten kunnen zenden, 
dan zou dit veiligheidshalve het best kunnen gesohiedeh onder de dek-
mantel van een kist met boeken ei van een bus met drukinkt. In elk ge-
val van buiten z6, dat men er geen eetbare zaken in vermoeat. Le em-
ballage wordt door mij geretourneerd. Zou het boter kunnen zijn, dan is 
briefpost of Van Gen li & Loos het beste, maar dan uiteraard kleine pak-
jes uie beneden het maximum-gewicht blijven. Van C'end & Loos bij U ter 
plaatse zullen -d wel nadere inlichtingen kunnen verschailen. 

.74,1,04Z4. 



Ik zou U met vorenstaand verzoek niet lastig vallen, indcLen de 
nood hier niet hoog gestegen was. En dat is ze! Kunt U en wilt U mij 
hierbij helpen, dan graag. Als we weer als bondsmakkers onder elkaar 
zijn, hoop ik U voor Uw medewerking persoonlijk te kunnen komen be-
danken - tot dan toe zal het contact schriftelijk moeten worden onder 
houden. En zou ik U met een of ander van dienst kunnen zijn - dan bui-
ten de voedselvoorziening om natuurlijk - (len kunt U op mij rekenen. 

In afwachting verblijf ik, met kameraadschappelijke groet, 

it.L. van den -Boogaart, 
Inspecteur A.S.F. en 

dl 	• 	.• 
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