Scouts in het verzet

Boelie van der Smissen

Jacques Auguste Antoine (Boelie) van der Smissen is geboren in op 25 juni 1923 in
Roosendaal. Hi was de zoon van Johannes Jacobus van der Smissen. Boelie had drie
zussen en een broer.
Jacques was actief in het verzet bij inlichtingengroep Wim. Hij werd gearresteerd en kwam
terecht in een concentratiekamp in Duitsland. Na de bevrijding werd zijn naam voorgelezen
op Radio ‘Herrijzend Nederland’ als één van de in Nederland teruggekeerde gevangenen,
die uit de concentratiekampen in Duitsland waren bevrijd.
Roosendaal werd op 30 oktober 1944 bevrijd. Omdat broeder Koska in de oorlog had
doorgewerkt met een katholieke jeugdafdeling, werd veertien dagen na de bevrijding op 14
november 1944 de verkennersgroep St. Jan opgericht. De belangstelling voor het spel van
verkennen was zo groot, dat weldra ook de St. Jan met een tweede groep moest beginnen.
De oudere verkenners bleven onder de hoede van br. Kostka; de jongere kwamen onder
leiding van Jacques (Boelie) van der Smissen, die zich, na zijn terugkeer uit Duitsland, op 10
januari 1945 als leider had aangemeld.
Na de oorlog ontving hij van de Belgische Regering het Kruis van Ridder in de orde van
Leopold II, het oorlogskruis 1940 met palm, de medaille van het verzet en de
herinneringsmedaille aan de oorlog van 1940-1945. Dit als waardering voor het werk dat hij
tijdens de Tweede Wereldoorlog had verzet. Hij was gemeentesecretaris in Zevenbergen.
Hij overleed op 10 augustus 2017 in Tilburg.
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