Scouts in het verzet

Cees Dekkers

Cornelius (Cees) Martinus Dekkers wordt geboren op 26 januari 1919 te
Breda. Toen hij acht jaar was verhuisden zijn ouders naar Roosendaal.
Daar volgde hij de Middelbare Handelsdagschool aan het
Norbertuslyceum. Hij is scout in zijn jeugd.
Hij kwam uit een gezin van tien kinderen en sprak 8 talen, waarvan 3
vloeiend. Na het uitbreken van de oorlog vluchtte hij uit Nederland via
Perpignan, verbleef een tijd in een Spaanse gevangenis en bereikte
uiteindelijk Engeland via de Verenigde Staten.
Cees nam dienst bij het 6th Infantry Regiment van het Nederlandse leger en werd in juli 1943
gerekruteerd door de Special Operations Executive (SOE). Zijn instructeur beschreef hem
als: ‘A highly intelligent man with a quick active mind and ample energy. Cheerful, friendly
and loquacious. Has a good practical sense and a great desire to do well. Is, however, over
confident which inclines him to be slapdash and at times careless in planning. It is felt that
his shortcomings should be remedied in training. Will probably make a good instructor.’
Hij bleek goed te zijn met kaart en kompas en vertelde zijn meerdere dat hij veel
vergelijkbaar werk gedaan had, toen hij lid was van Scouting in Nederland. Hij kreeg bij de
SOE een opleiding tot geheim agent. Hij gebruikte onder meer de naam Kees van Duin. Zijn
expertise was het saboteren van treinrails.
Op 31 mei 1944 werd hij uitgezonden naar Nederland, samen
met oud scout Jan Kuenen om contact te maken met het verzet.
De Hudson (V9155) van het 161 Special Duties Squadron werd
die nacht aangeschoten in de buurt van het vliegveld van Gilze
Rijen geraakt door Flak en stortte op 1 juni 1944 neer. Niemand
overleefde de crash en ze werden ter plekke begraven.
Hij is onderscheiden met het Kruis van Verdienste voor zijn
Engelandvaart. Cees ligt begraven op de R.K. Begraafplaats te
Roosendaal.
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