Scouts in het verzet

Ton Koot

Antonius Wilhelmus Coenraad Leonardus (Ton)
Koot werd op 1 maart 1907 geboren in Amsterdam.
Hij was enthousiast scout en roverscout
(voortrekker) bij de Gooise Zwervers, stam van de
3e Hilversumse Groep - Heideparkgroep net zoals
Kik ten Boom. Hij was Oubaas van de Nakotas
stam. Dit was een landelijke stam die is opgericht
in 1930. Nakotas betekent Vrienden en komt van
de Zwartvoet-indianen in Amerika. Er was een
afdeling in Amsterdam en in Hilversum. Toon
schreef onder andere het boek ‘Volg het spoor’, een boek voor en over Nederlandse
voortrekkers. Bij de organisatie van de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937 speelde
Ton een belangrijke rol en trad hij op als redacteur van de Jamboree-courant. Na werkzaam
geweest te zijn in het onderwijs werd hij adjunct directeur van de Amsterdamse Vereniging
voor Vreemdelingenverkeer.
Ton was vanaf het moment dat Scouting verboden werd de uitgever van ‘Vrije Jacht‘; een
illegaal orgaan voor voortrekkers, leiders en oud-padvinders Amsterdam Hiermee probeerde
hij het contact tussen de scouts te bewaren. Onder het motto: 'eens padvinder - altijd
padvinder' werden in 37 nummers onafgebroken waarschuwingen, raadgevingen en
inlichtingen gegeven. In 1944 werd Koot als eindredacteur betrokken bij het ondergrondse
bulletin van Vrij Nederland, vn-Nieuws. Hij kon daarbij gebruik maken van de berichten die
hem van de gemeentelijke instanties bereikten. Als Gemeentelijk Inspecteur voor het
Kunstbezit doorkruiste hij de binnenstad. Hij beschikte over een telefoon, waardoor hij in de
gelegenheid was goede vaderlanders te waarschuwen voor razzia's en vorderingen van
fietsen. In 1945 nam hij ontslag uit de gemeentedienst en werd benoemd tot secretaris van
het Rijksmuseum. Sinds 1948 combineerde Koot deze functie met die van slotvoogd van het
Muiderslot. Ook na de oorlog was Ton nog landelijk actief binnen Scouting. Zijn laatste
functie was Oubaas bij de Nakotas stam in Amsterdam. Hij ontving voor zijn verzetswerk het
Verzetsherdenkingskruis en overleed op 12 februari 1986 in Amsterdam.
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