Scouts in het verzet

Arnold Stakenburg

Arnold Jacob Teychiné Stakenburg wordt op 15 januari in
1918 in Rotterdam geboren als zoon van Johannes
Stakenburg en Josephine Albertine Lucie Isabelle Smeulders.
Na de Lagere School in de Hoflaan volgde het Gymnasium
Erasmianum en in 1936 ging hij in Leiden Nederlandse taalen letterkunde studeren.
Tijdens zijn schooljaren was hij met hart en ziel scout. Het spel
van verkennen heeft hij tot zijn dood toe gespeeld. Hij was
sinds 1927 lid van de Kralingsche Troep 10, de scoutinggroep
in de Rotterdamse wijk Kralingen. Vaandrig 1935-1950, lid van
het bestuur van beheerstichting Cappadocië 1948-1972, later
penningmeester 1958-1959 en secretaris 1958-1972. In 1972
neemt hij na 45 jaar afscheid van de Kralingsche Troep.
Gedurende de bezettingsjaren voltooide hij in 1941 zijn studie in Leiden en rondde deze in
1943 af met zijn proefschrift 'Onno Zwier van Haren, De Geuzen'. Vaandrig Stakenburg en
Akela Carel Wirtz werden begin 1943 gevangen gezet in het huis van Bewaring aan het
Kleine-Gartmanplantsoen 14 te Amsterdam, beter bekend als Weteringschans. In de lente
van 1943 werden beide KT-ers vastgezet op kasteel Staverden. Later wordt Akela Wirtz in
kamp Vught geïnterneerd. Na zijn vrijlating was Vaandrig Stakenburg in 1944-1945 koerier
van de Raad van Verzet in Rotterdam. Tijdens de oorlogsperiode was hij ook Conservator
van ’s Rijkskunstschatten (1943-1945).
Toen de donkere wolken van oorlog en bezetting in 1945 overgedreven waren, werd Ab
Stakenburg leraar aan het Erasmiaans Gymnasium. Hij bleef dat maar kort, tot zijn
benoeming in 1945 bij de Scheepvaart Vereeniging Zuid in Rotterdam, maar lang genoeg om
al een voorproefje te geven van zijn pedagogische kwaliteiten en zijn uitzonderlijke, zo niet
soms bizarre wijze van lesgeven. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat hij aan de wieg heeft
gestaan van de Stichting Vervoer- en Havenopleidingen (Havenvakschool) in Rotterdam en
de Stichting tot bevordering van het leerlingenwezen in het Haven- en Vervoerbedrijf.
Jarenlang was hij daarvan secretaris/penningmeester. Hij is algemeen secretaris van de
S.V.Z. gebleven tot zijn afscheid in 1978.
Historisch besef en gevoel voor familietraditie was hem aangeboren. Nadat in 1920 met zijn
oudoom van moederszijde het geslacht Teychiné was uitgestorven, wist hij te bereiken, dat
bij Koninklijk Besluit in 1952 aan hem toestemming werd verleend, deze naam voor zichzelf
en zijn wettige nakomelingen aan de zijne toe te voegen.
Bevordering tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Eerder was hij al officier in de
orde van Oranje-Nassau. Rotterdam eerde hem met de Erasmusmedaille en met de Van
Oldenbarneveltpenning der Stad Rotterdam (1978),
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Hij overleed op 3 november 1985 in Acquoy en is begraven in Rotterdam.
Meer informatie
Kralingsche Troep 10 - Scoutpedia.nl (scoutwiki.org)
DR. ARNOLD JACOB TEYCHINÉ STAKENBURG.pdf (x-cago.com)
Zoeken (cbgverzamelingen.nl)
http://www.familiestakenburg.nl/index.php/geschiedenis/19-dr-arnold-jacob-teychinestakenburg-1918-1985
Honderd jaar Scoutinggroep de ”Kralingsche Troep”, van verkennerstroep voor Kralingsche
jongens, tot gemengde scoutinggroep in Rotterdam-Oost 1918-2018 (Peter Pieterse).
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