Scouts in het verzet

Bert van der Burg

Albertus Petrus Johannes (Bert) van der Burg werd geboren op 11
juli 1914 in Utrecht.
In 1937 richtte Bert als student in zijn woonplaats Utrecht, naar
aanleiding van de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937, een
Scoutinggroep op. Dit werd groep 16, de Tuindorpgroep. In 1939
ging de groep verder als Wilhelminagroep. Tot 1945 was het een
landverkennersgroep, Bert van der Burg werd leiding bij deze
groep. Hij was een vooruitstrevend en maatschappelijk betrokken
figuur.
In de oorlog was hij als lid van de Bond voor Jong-Liberalen actief in het Utrechtse verzet.
Zijn medegroepsgenoot Wim Eggink was medeoprichter en redacteur van het illegale blad
Slaet op den Trommele!. Bert van den Burg was ook hierbij betrokken. Ook was hij
betrokken bij ‘Mijn schild ende betrouwen’: Oranje-nieuws voor en door blind Nederland.
Vanaf 1 november 1943 tot en met 5 mei 1945 in Utrecht werd het blad uitgegeven. Het blad
verscheen aanvankelijk 2 maal, later 4 maal per week in een oplage tussen de 5 en 20
exemplaren. Het werd in braille gemaakt en de inhoud bestond voornamelijk uit algemene
artikelen en nieuwsberichten. Bert wordt ook regelmatig genoemd in een interview met Cor
Eweg over het Philips Kommando. Hij was scoutsleiding in de groep waar ook Cor lid was.
Hier staat dat hij ook opgepakt geweest is.
Na de oorlog werd hij groepsvoorzitter en scoutsleider van de Wilhelminagroep. De groep
ging verder als zeeverkennersgroep. In 1946 volgde schipper Cor Eweg schipper Bert Van
de Burg op. Bert werd in de jaren '60 districtscommissaris van de zeeverkenners en admiraal
van het Nationaal Waterkamp in 1961. Hij vestigde zich als internist in Den Haag en later in
Rijswijk. Van 1966 tot 1978 was hij daar wethouder.
Hij overleed op 5 februari 2002 in Asperen.
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