Scouts in het verzet

Guus van Poeteren

Gustaaf (Guus) Gerhard van Poeteren is geboren op 19 december 1915 in Wageningen.
Van beroep was hij ingenieur. Hij was assistent verkennersleider van de Heeromagroep in
Wageningen. Guus was ook lid van de Wageningse Voetbal Vereniging. Nadat hij zijn
diploma op de HBS haalde, ging hij studeren in Delft.
In juli 1940 haalt Johannes met zijn vriend Johannes Andriesse zijn ingenieursexamen aan
de Technische Hogeschool Delft. Beide ingenieurs verhuizen naar Vlissingen en gaan
werken op de werf van Maatschappij De Schelde. Daar worden bouwtekeningen voor
Nederlandse onderzeeboten ontwikkeld. De werf moet van de Duitse bezetter onderdelen
voor Duitse duikboten produceren. Guus en Johannes beramen een plan om naar Engeland
te gaan en daar dienst te nemen. Op 9 maart 1942 stappen de mannen met een schat aan
militaire gegevens in een verlengde kano met een zeil en een sterke motor en vertrekken
van het strand bij Vlissingen. De beide Delftse ingenieurs zijn nooit aangekomen.
Beide Engelandvaarders zijn verdronken op of na 9 maart 1942 op de Noordzee.
Hun namen staan op het monument 'Koninklijke Maatschappij De Schelde' in Vlissingen.
Guus staat ook op het Wageningse sportmonument en de plaquette in scholengemeenschap
Pantarijn in Wageningen. Op de plaquette zijn 40 namen van de tijdens de bezetting
omgekomen leerlingen, leerkrachten en personeel van de toenmalige Rijks HBS
aangebracht.
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