Scouts in het verzet

Folkert Rotshuizen

Folkert Rotshuizen is geboren als Rothuizen in Velp in 1925. Hij is de
zoon van architect Evert Jan Rotshuizen en Dirkje Salomons. Op 7
september 1939 vond de naamswijziging van Rothuizen naar
Rotshuizen plaats. Op 7-jarige leeftijd is hij naar Arnhem verhuisd.
Folkert Rotshuizen was een vriend van Hans en Bert Kuik en Bert
Riemer. Hij was net als hen lid van Scoutinggroep de Zijpse Trekkers.
Hun clubhuis stond aan de Trompetsteeg in Arnhem. Bij Scouting
leerden ze verantwoordelijkheid, dienstbaarheid en inzet en ze
behaalden er hun EHBO-diploma.
Hans en Folkert werden, zonder dat ze het van elkaar wisten, door Hans Kuik benaderd om
verzetskranten rond te brengen als lid van de Rolls Royce club. De jongens waren actief met
de verspreiding van verzetskranten, het verbergen van onderduikers en ook de evacuatie
van burgers na september '44.
"Na de evacuatie van de Arnhemse bevolking ben ik nog anderhalve maand met mijn broer
in de stad gebleven. Toen we werden gepakt, zijn we gevlucht. In Amsterdam ben ik gaan
werken voor RR, de inlichtingendienst van het verzet. Informanten gaven de
troepenbewegingen van de Duitsers door. Ik maakte daar een kaart van, die door koeriers
naar de geallieerden werden gebracht. Die kaarten liggen nu bij het Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie. Vreemd, om vele jaren later je eigen jeugdige handschrift in zo'n
archief tegen te komen."
Na de oorlog ontstond in Arnhem en omgeving Scouting voor gereformeerde jeugd,
gelanceerd door dominee Koos Overduin. In Renkum startte de Brinio-groep onder leiding
van hopman N. Jansen en de vaandrigs J. Aalbers, Folkert Rothuizen en W. Snoek.
Evangeliste Annie Geleijnse nam als akela, de begeleiding van de welpen op zich. De groep
ging helaas in maart '49 ter ziele.
Folkert was medewerker en later directeur van PBNA Bedrijfsopleidingen Arnhem.
Scouting De Zijpse Trekkers is in 1982 samengegaan en werd Scouting ZT de Coligny. In
2005 is de groep opgeheven.
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