Scouts in het verzet

Titus Leeser

Titus Jules Gerhard Carl Leeser werd geboren op 14 oktober 1903 in
Keulen. Begin 20e eeuw verhuisde het gezin naar Den Haag. De stad
waar hij studeerde aan de Academie van Beeldende Kunsten.
Na zijn studiejaren in de Hofstad (1921-1922) is deze veelzijdige
kunstenaar weer naar zijn vaderland teruggekeerd, om zijn opleiding te
vervolgen aan de Akademie der Bildende Künste in München. Hier
kreeg hij tekenles van de dierenschilder Angelo Jank, de man die
gespecialiseerd was in het tekenen en schilderen van voornamelijk in
beweging zijnde paarden en ruiters. De studie duurde tot 1927. Na zijn tijd aan deze
Münchener akademie deed Titus Leeser nog een opleiding van een jaar naar de
Staatsschule für Angewandte Kunst München. In de tijd dat hij in München was, verloofde hij
zich met de geboren Middelburgse Elisabeth Johanna Hendrikse, die hij op 31 oktober 1929
het Ja-woord gaf. Beide hadden een link met de padvinderij en het was dan ook het eerste
padvindershuwelijk dat in ons land werd gesloten.
Leeser was sinds zijn kinderjaren actief binnen
Scouting. Hij was voortrekker bij de Caribou stam
van de Baron van Pallandtgroep in Den Haag.
Titus was één van de trainers op de eerste
Gilwelltraining die in Nederland plaatsvond van 9
tot en met 23 juli 1923 op Gilwell Ada's Hoeve in
Ommen. Hij was verantwoordelijk voor het theater
tijdens de Wereld Jamboree in 1937. Ook leverde
hij veel omslagonwerpen en illustraties voor
scoutingpublicaties. Hij woonde tot 1968 op landgoed Eerde van baron Philip van Pallandt in
Ommen en was er kampstaf en welpenleider (Akela).
Leeser voelde zich erg betrokken bij het verzet. In de oorlog was hij tolk en contactman
tussen het Oost-Nederlands verzet en het Canadese leger. Ook hechtte hij in die donkere
jaren aan kunst: hij organiseerde ondergrondse exposities.
Hij heeft meerdere werken ter herinnering aan de oorlog en haar slachtoffers gemaakt, zoals
onder andere het Oorlogsmonument in Zwolle en het Provinciaal Verzetsmonument
Overijssel.
Op 23 april 1954 wordt de Zilveren Vlaamse Gaai in een besloten bijeenkomst op het
Muiderslot uitgereikt aan dr. Thorwald Egidius, Ds. W.M.A. Kalkman, A.E. Oosterlee,
Johannes Jurrien Buitendijk, Titus Leeser en H.M. Roozendaal.
Titus overleed op 3 mei 1996 in Zwolle
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Meer informatie
Titus Leeser - Wie Is Wie In Overijssel
Zwolle in Beeld - Historie - Titus Leeser
Titus Leeser - Wikipedia
15 titus leeser.pdf (scouting.nl)
HH153_03_Kampgids.pdf (hv-hb.nl)
De eerste Nederlandse Scouting Encyclopedie, Ben Golb

Foto - pasfoto eigendom Scoutingmuseum Baarn
Foto - Kampstaf Leiderscursus in 1924, met tweede van links Titus Leeser
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