Scouts in het verzet

Toon van Eijnsbergen

Antonie (Toon) van Eijnsbergen werd geboren op 3 mei 1901 in Rotterdam. Hij was de zoon
van Antonie van Eijnsbergen en Maria Elizabeth Dettingmeijer.
Samen met zijn broer Wim en zus Alie was hij actief lid van Scoutinggroep 19 de Trekvogels
in Rotterdam. Toon was voor de oorlog Oubaas bij de stam van deze groep.
Tijdens de mobilisatie werd hij lid van de luchtbescherming, samen met zijn broer Wim en
speelde een rol bij de invasie door de Duitsers. In mei 1040 waren hij en Wim op hun positie,
een hoog gebouw. Voor Wim was dat het Eneco gebouw aan de Rochussenstraat en voor
Toon de elektriciteitscentrale aan de Sint Jobsstraat. Toen de Duitsers binnen vielen
gebeurde dat met vliegtuigen die landden op he vliegveld Waalhaven. Op dat ogenblik stond
er een batterij veldgeschut in het Kralingse Bos. Op de een of andere manier is er contact
ontstaan tussen de veldbatterij en de Luchtbescherming. Vanaf hun hoge positie hadden zij
vrij zicht op de activiteiten op Vliegveld Waalhaven. Via hun kompas of plotter tafel gaven zij
de positie van de gelande en of geparkeerde Duitse Heinkels en transportvliegtuigen door
aan de veld batterij na een schot werd de correctie uitgemeten, waarna het vliegtuig werd
vernield. Kort na de capitulatie ontving Wim een brief van de commandant van de
veldbatterij, die hem bedankte voor de nauwgezette samenwerking, maar hem teven
verzocht hierover met niemand te praten omdat men wel verwachtte dat de Duitsers nogal
kwaad zouden zijn op die genen die hen zoveel verliezen had bezorgd . Het feit dat zij
burgers waren maakte het nog onberekenbaarder.
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.
Meer informatie
Lischgroep - Scoutpedia.nl (scoutwiki.org)
Calandtroep - Scoutpedia.nl (scoutwiki.org)
10275 Bewijs van lidmaatschap van Willem van Eijnsbergen van
de Luchtbeschermingsdienst van ziekenhuis Eudokia aan de … - Oorlogsverzetsmuseum
Rotterdam (40-45nu.nl)
10291 Mouwband gedragen door een lid van de Luchtwacht van het Ziekenuis Eudokia aan
de Bergweg/Bergsingel in Rotterdam. … - Oorlogsverzetsmuseum Rotterdam (40-45nu.nl)
Stadsarchief Rotterdam | Zoeken in archieven
De Huifkar, juni 1939
Informatie P. van Eijnsbergen, zoon van W. van Eijnsbergen
Geboorte Antonie van Eijnsbergen op 31 mei 1901 te Rotterdam » Open Archieven
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