Scouts in het verzet

Alie van Eijnsbergen

Aaltje (Alie) van Eijnsbergen werd geboren op 11 oktober 1909 in Rotterdam. Ze was de
dochter van Antonie van Eijnsbergen en Maria Elizabeth Dettingmeijer.
Samen met haar broers Wim en Toon was ze actief lid van Scoutinggroep 19 de Trekvogels
in Rotterdam. In 1930 deed ze mee aan de Gilwellcursus voor welpenleiding in Ommen. Ze
was in 1940 welpenleidster bij groep 18, de M.A.A.S. groep.
Tijdens de mobilisatie werden haar broers lid van de luchtbescherming en speelden een rol
bij de invasie door de Duitsers.
Bij verschillende ziekenhuizen in Rotterdam werd
tijdens de oorlog een brandwacht ingesteld die tot
taak had om in noodgevallen de patiënten te
verhuizen naar niet getroffen verdiepingen of
vleugels. Ook in het Ziekenhuis Eudokia aan de
Bergweg/Bergsingel in Rotterdam was dit het
geval. Leden
van verschillende Scoutinggroepen in Rotterdam
kwamen hier in de oorlog samen om de brandwacht te
vormden. Broer Wim was commandant bij de Eudokia
wacht. Op de zolder van het ziekenhuis werd geslapen
en op deze manier wisten een aantal leden, die op waren
geroepen om in Duitsland te gaan werken, onder te
duiken en de oorlog te overleven. De leden van de
brandwacht droegen een armband en hadden een bewijs
van vrije doorgang.
Wim, Toon en Alie speelden alle drie ook een behoorlijke rol in het Rotterdamse verzet.
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Na de oorlog was Scouting betrokken bij de hand en span diensten voor de bevrijders en
het ophalen en het regelen van de voedseldroppings. Ook Wim, Toon en Alie deden hieraan
mee. De Scouts runden ook een brieven bezorgdienst tot de PTT deze taak weer overnam.
Wim, Ton en Alie ontvingen het insigne ND en kregen alle drie ook de Prins Bernhard-das.
Aaltje werd lid in de Orde van Oranje-Nassau – graad Zilver. Ze is overleden op 8 juni 1980
in Rotterdam.
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