Scouts in het verzet

Gerard Bast

Gerardus (Gerard) Henricus Bast is geboren te Amsterdam op 7
april 1924 als zoon van Louis Willem Bast en Elisabeth
Theodora Hendrika Bertling en sinds 3 februari 1930 woon hij
aan de Mecklenburglaan 45 in de Rotterdamse wijk Kralingen.
Gerard wordt op 2 juni 1934 lid van de welpenhorde van de
Kralingsche Troep 10, de scoutinggroep in de Rotterdamse wijk
Kralingen. Op 1 november 1936 legt hij de belofte af en wordt lid
van de verkenners troep. 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. Op 14 januari 1940 wordt Gerard nog geïnstalleerd
als lid van de Stam der Satrapen.
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.
Gerard Bast heeft de oorlog overleefd. Na de oorlog pakt Gerard het Scoutingwerk weer op
en wordt scoutsleiding bij de KT om op 26 april 1947 hopman te worden. Op 5 april 1952
neemt de Kralingsche Troep officieel afscheid van Hopman Bast.
Gerard Bast wordt later directeur Thomsen’s Havenbedrijf. Hij leek meer een wetenschapper
dan een ondernemer. Hij promoveerde in 1960 op een studie over ploegenarbeid in de
industrie, als onderdeel van een breder onderzoek waarin opvoering van de productiviteit
een belangrijk thema was.
Gerard is overleden op 6 maart 1999 in Amsterdam.
Meer informatie
https://nl.scoutwiki.org/Kralingsche_Troep_10#Kralingsche_Troep_in_oorlogstijd
https://nl.scoutwiki.org/Kralingsche_Troep_10
https://stadsarchief.rotterdam.nl/apps/stadsarchief.nl/_services/ajaxproxy/?mistart=225&mivast=184&mizig=299&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&mi
view=gal&mizk_alle=trefwoord%3APersonalia
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Boek: Honderd jaar Scoutinggroep de ”Kralingsche Troep”, van verkennerstroep voor
Kralingsche jongens, tot gemengde scoutinggroep in Rotterdam-Oost 1918-2018 (2018, door
Peter Pieterse).
Foto - Gerard Bast als hopman kamp 1947 Wereld Jamboree Frankrijk

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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