Scouts in het verzet

Flip Masselman

Philippus (Flip) Wilhelmus Masselman is geboren op 14 maart 1917 in
Amsterdam. Hij was in het begin van de dertiger jaren lid van de
Bisongroep in Zeist, waar hij roverscout (voortrekker) werd. Toen zijn
ouders in 1935 naar Soest verhuisden, startte hij daar een nieuw groep
en werd hopman van de Paltz Scouts. Eigenlijk was hij te jong voor deze
functie. Hij bleef het niet lang want het waren woelige tijden. Masselman
had de leeftijd en moest zich in de mobilisatie melden in militaire dienst.
Hij zat als marinier op Walcheren en later op Terschelling bij de marine
kustwacht. In maart 1940 werd het clubhuis van de Paltz Scouts
geopend en Masselman liet zich daar vertegenwoordigen door hopman G. Maris van groep
4, de dr. Van Hoogenhuyzegroep in Utrecht. Flip werd regelmatig benaderd om leiding te
geven aan de Jeugdstorm maar hij weigerde dat. Door de NSB werd hierbij gedreigd met
concentratiekampen.
Het illegale blad Vrij Nederland inspireerde Masselman in 1940 tot het oprichten van een
paramilitaire organisatie, die hij de Nederlandse Oranje Vrijschaar De Leeuwen-Garde
noemde en waarvan hij zelf als ‘commandeur’ de leiding nam. Bij de groep sluit ook zijn
vriend, collega-marinier en oud-scout bij de Bisons Andries Stemerding uit Soesterberg.
Andries is in Rotterdam brandweerman bij het Gerechtshof. Verzetsdaden van de Garde
waren vooral spionage en sabotage door brandbom aanslagen op de Duitse schepen in de
Rotterdamse havens.
Op 21 augustus 1941 werd Masselman als gevolg van verraad, nota bene door een familielid
dat lid van de NSB was, gearresteerd. Hij heeft zich in Duitse gevangenschap en tijdens
martelende verhoren zo moedig gedragen dat hij de Leeuwen-Garde buiten schot kon
houden. Later kreeg de bezetter toch meer greep op het verzet en werd de Leeuwen-Garde
opgerold. De belangrijkste leden van de groep werden ter dood veroordeeld, onder wie
Masselman. Na een tijd in het Huis van bewaring in Amsterdam verblijft hij de eerste periode
van zijn gevangenschap in het Oranjehotel in Scheveningen. Op 17 juli 1942 werd hij
overgebracht naar Kamp Amersfoort. Hij verbleef er in block 3C, onder kampnummer
676. Hij zat ook nog een tijdje in het Huis van Bewaring in Utrecht. Flip werd met zijn
medestrijders op 29 december 1942 op de Leusderhei gefusilleerd en in een massagraf
begraven. Flip is 25 jaar geworden
Na de oorlog werd Flip Masselman tegelijk met Andries in Zeist
herbegraven, waar zijn graf werd voorzien van de bekende Scoutinglelie als herinnering aan de belangrijke rol die hij met name in Zeist
en Soest binnen Scouting had gespeeld. Het graf naast hem is dat
van zijn Scouting vriend en mede gardist Andries Stemerding.
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Toen na de oorlog ook Scouting weer begon, kreeg zijn oude groep als herinnering aan zijn
initiatief tot het oprichten van de groep en ter ere van hem, de naam Hopman Masselman
Groep.
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