Scouts in het verzet

Bart Bredero

Lambertus Hubertus (Bart) Bredero werd geboren op 14 oktober 1923 in
Utrecht. Bart Bredero groeide in Utrecht op, waar zijn vader directeur was
van een bouwbedrijf, gevestigd aan de Bemuurde Weerd O.Z. 33a. Hij
haalde zijn HBS-a eindexamen in juni 1942.
Bart (Bolle) was actief binnen Scouting en was scout en later voortrekker bij
de in 1928 opgerichte Charles de Foucauldgroep (KV) in Utrecht. In 1936
was hij ingedeeld bij de Kievietenpatrouille.
Na de kerstdagen van 1942 besloot de net 19-jarige Bart Nederland te verlaten. Hij gebruikte
de jaarlijkse wintertocht van Scouting als dekmantel om zijn ontsnappingspoging te
beginnen. Hij liet wel een brief voor zijn ouders achter, met daarin de redenen voor zijn
verdwijning en de plechtige gelofte 'goed zijn best te zullen doen". Hij vertrok alleen en had
slechts een paspoort en wat geld bij zich. De reis verliep voorspoedig, met de trein bereikte
hij Roosendaal. Vandaar liep hij naar Nispen waar hij de grens overstak. Hij logeerde bij
vrienden in Antwerpen en Mons, en daar kreeg hij een veilig adres in Parijs op van een
Nederlandse oud-leraar. Die vertelde hem hoe hij over de demarcatielijn kon komen. Nog
diezelfde avond nam hij trein naar Moulins. Tijdens de controle verstopte hij zich onder de
trein. Via Spanje, waar hij een tijd gevangen zat, vertrok hij als verstekeling met een engelse
torpedojager naar Gibraltar. Met troepentransportschip Eastern Prince voer hij naar
Glasgow, waar hij op 16 oktober 1943 aankwam. Voor kerstmis 1943 kwam hij in Londen
aan.
Bredero nam dienst bij de Koninklijke Marine, en hij werd uitgeleend aan de Engelse marine
om 'headache operator' te worden, iemand die de Duitse zenders moest afluisteren op
convooischepen van de marine.
Bart publiceerde over zijn oorlogservaringen een boek dat hij omschreef als: het verhaal van
een jongeman op de drempel van zijn volwassenheid, die het meest spannende avontuur
beleefde waarmee een padvinder zijn speurtocht naar het volle leven mag aanvangen.
Bart Bredero was drager van het Kruis van Verdienste, welke hij ontving voor het
voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele
moeilijkheden Engeland bereikt. Hij overleed op 9 juli 2012 en ligt begraven in Deil.
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