Scouts in het verzet

Frits Janssens
Fredericus Bernardus Ignatius Maria (Frits) Janssens is geboren in
Tilburg op 23 februari 1899. Hij was de zoon van Emile Josephus
Carolus Maria Janssens en Henriëtte Angelica Bernardina
Feldbrugge. Hij kwam uit Esch (Noord-Brabant) en behoorde tot een
familie van textielfabrikanten uit Tilburg (wollenstoffenfabriek
Janssens-De Horizon).
De familie Janssens koopt in 1918 het landgoed De Halse Barrier in
Boxtel (ten zuiden van Vught). Na zijn dienstplicht in 1918 en 1919 bij de infanterie werd hij
aspirant-officier bij de veldartillerie; in 1922 werd hij reserveofficier met de rang van luitenant.
Hij trouwde met Johanna Strengers op 29 juni 1929.
Frits was actief binnen Scouting. In 1932 was hij Adjunct-Commissaris van het Adjunctenaat
Utrecht. De katholieke vereniging in Utrecht is dan uitgegroeid tot 12 groepen met 499 leden,
48 leiding, 141 welpen, 241 verkenners en 57 voortrekkers.
Op 19 mei 1935 werd hij geïnstalleerd als districtscommissaris
van de Katholieke Verkenners van het bisdom Breda. Een jaar
eerder werd hij eigenaar van het familielandgoed De Halse
Barrier en hij gebruikte het landgoed meestal in het weekeinde
aangezien hij in Utrecht woonde. In het weekeinde waren er
met regelmaat gasten, als dan niet deel uitmakende van een
verkennersgroep.
Frits werd regelmatig opgeroepen voor oefeningen en werd uiteindelijk in 1938 bevorderd tot
kapitein. In augustus 1939 werd hij gemobiliseerd om na de Nederlandse nederlaag in mei
1940 met groot verlof gestuurd te worden. Gedurende de periode 1940-1945 was het grote
huis op het landgoed incidenteel bewoond, hoofdzakelijk als opvangadres van ontheemden
(onder andere paters waarvan het eigen huis was gevorderd door de bezetter). Het landgoed
fungeerde daarnaast als onderduikadres en De Halse Barrier maakte deel uit van de route
om gestrande Engelse piloten te laten terugkeren naar Engeland. Vanuit het noorden trokken
deze richting Parijs, en Hal was een vaste stop voor proviand en een slaapplaats.
Na de Tweede Wereldoorlog werd hij opnieuw
ingedeeld als reserveofficier bij de veldartillerie. Hij was
tussen 1956 tot 1961 de hoofdcommissaris van
de Katholieke Verkenners.
Frits is overleden in Boxtel op 6 april 1970.
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