Scouts in het verzet

Wilco Jiskoot

Willem Herbertus (Wilco) Jiskoot wordt op 29 december 1924 in
Amsterdam geboren. Hij was sinds 1937 lid van de Baarnse
Scoutinggroep Mango Kwane en bezocht het Baarnsch Lyceum en
vervolgens naar de MTS in Amsterdam.
Wilco Jiskoot nam tijdens de Tweede Wereldoorlog deel aan het
verzet door vanaf begin oktober 1944 in Baarn, de woonplaats van
zijn moeder, het Parool te verspreiden. Met medewerking van Het
Parool stond hij aan de wieg van het illegale blad Kroniek van de
week. Ook was hij initiatiefnemer van het Parool bulletin in
Bilthoven. Toen de voedselsituatie in het westen van het land ernstig
verslechterde, werd een ravitaillering dienst
opgezet, teneinde de Parool-medewerkers
die geen tijd hadden de provincie in te trekken om voedsel te
bemachtigen, te foerageren. Jiskoot werd een van de leidende
personen van deze dienst.
In de nacht van 12 op 13 januari 1945 werd hij op Prinsengracht 833
in Amsterdam, waar hij op kamers woonde, gearresteerd en
ingesloten in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans. Jiskoot
was een van de veertien Todeskandidaten die op 7 maart 1945 in
Haarlem door een Duits vuurpeloton gefusilleerd werden aan de
Dreef in Haarlem. De executie gold als represaille voor de dood van Willem Zirkzee,
opperwachtmeester van de Staatspolitie. Deze NSB'er was op 1 maart 1945 door Hannie
Schaft en Truus Oversteegen geliquideerd.
Jiskoot ligt net als de andere slachtoffers van het
vuurpeloton begraven op erebegraafplaats Bloemendaal
in de Kennemerduinen.
De MKWJ (Mango Kwane Wilco Jiskoot) is al een erg
oude scoutinggroep, ontstaan door opsplitsingen en
samenvoegingen van verschillende groepen. Het is
onbekend wanneer het oudste deel precies is opgericht,
maar het is zeker dat de Mango Kwane in 1925 al bestond. In de regio Baarn en Hilversum
was er in 1921 een ‘Groep III’, waaruit waarschijnlijk de Baarnse tak Mango Kwane werd
opgericht. De Wilco Jiskoot Groep werd pas veel later opgericht, als afsplitsing van de
Mango Kwane. Wilco Jiskoot was een lid van de Mango Kwane. Zijn naam werd gebruikt
voor de nieuwe groep die ontstond na de afsplitsing van de welpentak van de Mango Kwane,
welke zelf samen met de groep ‘de Zeeverkenners’ verder ging als watergroep. Er was toen
dus een watergroep, de Mango Kwane, en een landgroep, de Wilco Jiskoot Groep. In 1969
kwamen de groepen weer samen. Ook de namen werden samengevoegd, Mango Kwane
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omdat het één van de oudste zeeverkennersgroepen was en Wilco Jiskoot als eerbetoon
aan een moedig lid, dit maakt dus Mango Kwane Wilco Jiskoot. Ons ‘landclubhuis’ heeft nog
steeds de naam Wilco Jiskoot Huis, terwijl het clubhuis aan het water het Mango Kwane Huis
heet.
In 1982 is Jiskoot postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend. Zijn broer Allard nam de
onderscheiding in ontvangst op het terrein van Scoutingvereniging Mango Kwane Wilco
Jiskoot in Baarn, Dit kruis is direct daarna overhandigd aan de voorzitter van de
Scoutinggroep.
Meer informatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilco_Jiskoot_(verzetsstrijder)
https://web.archive.org/web/20150923234044/http://www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu/
Dbase/Biografie_J/Willem_Herbertus_JISKOOT.html
https://baarnschecourant.nl/deel-je-nieuws-artikel/scouting-baarn-levert-bijdrage-aandodenherdenking-588054
www.wikiwand.com/nl/Wilco_Jiskoot_(verzetsstrijder)
www.mkwj.nl/de-groep
www.groenegraf.nl/hetverhaalvan.php?id=29644
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/71219/willem-herbertus-jiskoot
https://groenegraf.blogspot.com/2016/09/een-oude-scoutinggroep-in-baarn.html
http://www.oudbruin.org/groep.php?zoekterm=MKW
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