Scouts in het verzet

Jan van Zwieten

Jan van Zwieten is op 23 oktober 1927 geboren te Rotterdam als zoon van Jan van Zwieten
(1892-1941) en Alberdina Josephina Baade (1901-1935). Het gezin woont in de jaren dertig
aan de Heinlantstraat 72 in Rottterdam.
Jan wordt lid van de Kralingsche Troep 10, de
scoutinggroep in de Rotterdamse wijk Kralingen.
In juli 1937 behaald hij het insigne verkenner 1e
klasse.
Leden van de groep namen deel aan de 5e
Wereldjamboree in 1937 in Vogelenzang.
Tijdens de opening was er een groot defilé van
alle deelnemers. Het duurde ruim anderhalf uur
voordat de hele stoet voorbij was getrokken. De
Nederlandse vlag aan het hoofd van het
contingent tijdens het grote defilé wordt gedragen en geëscorteerd door Kralingsche
Troepers. APL Van Zwieten draagt het bordje “Holland”. De opening werd bijgewoond door
verschillende hoogwaardigheidsbekleders, waaronder BP en Koningin Wilhelmina.
In mei 1939 won de Hanenpatrouille van de KT (o.l.v. Hans Allaries, Nol Blitz, Dirk Valstar,
Jan van Zwieten, Piet Bruinzeel en Gerard Bast) van de 19 patrouilles de Nationale
patrouillewedstrijden (27 t/m 29 mei) op Ada’s Hoeve in Ommen. Ondanks de
oorlogsdreiging gingen leden van de KT in de zomer van 1939 gewoon op Roverskamp.
Op 3 januari 1941 wordt Jan nog
geïnstalleerd als lid van de Stam der
Satrapen. Kort daarna op 10 februari
1941 komt zijn vader te overlijden en
verhuisd hij met zijn zus naar familie.
Op 2 april 1941 wordt Scouting door
de bezetter verboden, onder
inbeslagname van alle -ook
persoonlijke- eigendommen. Veel
leden plegen daarna verzet. Twee
leden van de Kralingsche Troep,
Gerard Bast en Jan van Zwieten,
stapten met de automatische
stencilmachine van de KT de illegaliteit in en construeerden een telefooncentrale midden in
de stad, waarmee zij actief aan het verzet deelnamen.
Jan van Zwieten heeft de oorlog overleeft.
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Na de oorlog pakt Jan het Scoutingwerk weer op. Tijdens de stambijeenkomst op 24 oktober
1945 waren naast de Oubaas de navolgende stamleden aanwezig: Jaap Hudig, Nol Blitz,
Jan van Zwieten, Gerard Bast, Dik Valstar, Willem Nolst Trenite, Jaap Metzlar, Jacques de
Vriese, Hans van Mill, Frans Broedelet, Nico Valk, Mattheus Valk, Eddy Zandvliet, Aad v.d.
Berg, Bernard Overeynder en Jaap Rotgans. Ter vergadering stonden de laatste
voorbereidingen van het tweede weekend-kamp gehouden op 4 en 5 november 1945 te
Delft.
Meer informatie
https://nl.scoutwiki.org/Kralingsche_Troep_10#Kralingsche_Troep_in_oorlogstijd
https://nl.scoutwiki.org/Kralingsche_Troep_10
Boek: Honderd jaar Scoutinggroep de ”Kralingsche Troep”, van verkennerstroep voor
Kralingsche jongens, tot gemengde scoutinggroep in Rotterdam-Oost 1918-2018 (2018, door
Peter Pieterse).

Hanenpatrouille van de KT als winnaar van de Nationale patrouillewedstrijden.
v.l.n.r. Hans Allaries, Nol Blitz, Dik Valstar, Jan van Zwieten, Piet Bruinzeel en Gerard Bast
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