Scouts in het verzet

Bert Kuik

Albertus (Bert) Marten Kuik is geboren op 14 december 1925 in Arnhem.
Bert was de oudste van drie zoons van Marten en Gesina Kuik.
Hij zat op het Stedelijk Gymnasium in Arnhem en was erg getalenteerd,
vooral in exacte vakken. Hij was een stille onopvallende leerling. Bert
haalde zijn eindexamen in 1943. Hij overwoog om geneeskunde te
studeren maar wilde de loyaliteitsverklaring niet tekenen. Daarom koos hij
voor een studie boekhouden en begon bij zijn vader, die accountant was,
als jongste bediende.
Bert was samen met zijn broer Hans lid van Scoutinggroep de Zijpse Trekkers. Hun clubhuis
stond aan de Trompetsteeg in Arnhem. Bij Scouting leerden ze verantwoordelijkheid,
dienstbaarheid en inzet en ze behaalden er hun EHBO-diploma. Ook zaten ze samen op de
Arnhemse Hockeyclub, waar ook Frits Jordens actief was.
Het tienerleven van beide broers werd
gekenmerkt door ondergrondse
activiteiten tijdens hun schooltijd en
tijdens de Slag om Arnhem.
Medeleerling Hessel Prinsen, oprichter
van de illegale inlichtingenorganisatie
Rolls Royce in Arnhem, betrok hen bij
het verzetswerk. Ook vader Marten-Jan
Kuik die als accountant werkzaam was
bij de Voedseldistributie hielp daarbij.
Bert en Hans hielden zich bezig met het verspreiden van verzetskranten en bonkaarten. Ze
voorzagen onderduikers van eten, medicijnen en andere benodigdheden. Ook verzamelden
ze informatie voor het verzet en waren beiden druk met het smokkelen van wapens en
munitie. Ze hielpen veel burgers die als evacués de oversteek over de Rijn maakten.
Hans Riemer en Folkert Rotshuizen waren vrienden van Hans en Bert Kuik. Zij werden,
zonder dat ze het van elkaar wisten, door Hans Kuik benaderd om verzetskranten rond te
brengen.
Tijdens Operatie Market Garden hielpen Hans en Bert samen met hun hopman Henk van
Kuipers en drie anderen bij het verzorgen van gewonde Britse soldaten in het Sint Elisabeth
Gasthuis in Arnhem. Toen het vechten voorbij was en de stad was ingenomen door Duitse
troepen, hielpen zij verschillende Britse soldaten uit het ziekenhuis te ontsnappen.
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Op 3 november 1944 werd het ziekenhuis
geëvacueerd. Bert en Hans ruilden hun burgerkleren
tegen de uniformen van twee soldaten, zodat die
misschien konden ontsnappen. Maar de broers
werden op straat betrapt met hun Britse uniform en
werden gearresteerd. De Duitsers brachten hen
naar de Duitse ‘Golflinks’-barak aan de
Apeldoornseweg in Arnhem voor ondervraging. Bert
en Hans wisten te
ontsnappen, maar werden opnieuw opgepakt en nog dezelfde
dag naar het terrein van de Rosendaelsche Golf Club gebracht.
Hier heeft Friedrich August Enkelstroth, lid van de
Sicherheitsdienst (SD), hen op 17- en 18-jarige leeftijd
gefusilleerd. Ze liggen begraven op Begraafplaats Moscowa te
Arnhem.
Hans en Bert ontvingen beiden postuum het
Verzetsherdenkingskruis.
Scouting De Zijpse Trekkers is in 1982 samengegaan en werd Scouting ZT de Coligny. In
2005 is de groep opgeheven.
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Een foto van Scoutinggroep de Zijpse Trekkers tijdens een uitstapje op 23 en 24 maart 1940. Bert Kuik is derde
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