Scouts in het verzet

Willem Brandenburg

Willem Jan Brandenburg wordt geboren op 26 juli 1921 in Hoorn.
Hij werd in 1938 voortrekker van de J.P. Coenstam van groep 1 Het
Paarse Vendel Verkenners van de NPV in Hoorn. Op 29 augustus
1934 was de eerste bijeenkomst van deze stam. Ook Jan en Piet
Peetoom en Gerrit Scholten waren lid van deze stam. In 1939 ontving
hij zijn volmacht als assistent welpenleiding bij Groep 1 in Hoorn.
Hij zat bij Scouting en had bedacht naar de KMA te willen gaan. Maar toen hij in 1940
eindexamen deed waren de Duitsers al binnengevallen. Hij ging daarom studeren aan de
Technische Hogeschool in Delft. Maar samen met Leiden werd Delft al in november 1940
gesloten omdat gestaakt werd tegen het ontslag van Joodse hoogleraren. In 1941 is hij
opgepakt en heeft 5 weken in het Oranjehotel in Scheveningen gezeten voor het verspreiden
van het illegale blad De Geus. Toen hij in 1943 weigerde om de loyaliteitsverklaring te
tekenen die alle studenten moesten ondertekenen werd hij weer opgepakt en in Duitsland te
werkgesteld. Via het Koloniaal Instituut in Amsterdam en Kamp Ommen werd hij naar het
Durchgangslager in Potsdam-Babelsberg gebracht. In februari 1944 wist hij te vluchten,
kwam terecht bij de Binnenlandse Strijdkrachten en kreeg stengun instructie. Hij was onder
andere betrokken bij illegale wapendroppings.
De groep wordt na de oorlog hernoemd in de Vaandrig Peetoom vendel, naar het stamlid
Jan Peetoom. Jan kwam niet terug van een missie richting Noorwegen omdat zijn vliegtuig
werd neergeschoten door een Duitse vlieger. Willem werd weer lid van de stam.
Hij werd na de oorlog leraar en van 1972 tot 1985 hoogleraar didactiek in Groningen. Hij
verhuisde na zijn pensionering naar Guernsey. Willem is overleden in 2009.
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