Scouts in het verzet

André van Elburg

Andreas (André) Theodorus van Elburg wordt geboren op 19 oktober
1925 in Alkmaar. Hij was samen met Jan Hoberg lid van de Don
Boscogroep in Alkmaar. Na het verbod op Scouting werden onmiddellijk
de troep eigendommen in veiligheid gebracht en niet veel later werd het
HK in beslag genomen door de Jeugdstorm-jongeren van de N.S.B. De
troep van 24 verkenners bleef echter onverstoord doordraaien, alleen
het uniform werd in de kast gehangen.
Gedurende de oorlogsjaren was een kleine groep verkenners actief in
het op kleine schaal de N.S.B. en Jeugdstorm moeilijk te maken. Dit
betrekkelijk onschuldige kattenkwaad monde uit tot een grootschaliger verzet naarmate de
onderdrukking heviger werd. Op 25 februari 1944 vond er een overval plaats op het stadhuis
in Alkmaar, waarbij de jeugdige verkenners Jan Hoberg en André van Elburg actief
betrokken waren. Zij maakte deel uit van de ondergrondse beweging die uit was op
vernietiging van het bevolkingsregister. Onder leiding van hopman Herman Wagenaar
beraamden hij en enkele andere verkenners (waaronder Jan Hoberg) een overval op het
bevolkingsregister in hun stad. Wekenlang had André gespioneerd op het stadhuis en hij had
– met hulp van een ambtenaar- een gedetailleerde plattegrond van het stadhuis gemaakt.
Het doel was om de kluis open te breken, het bevolkingsregister te vernielen en formulieren,
zegels en stempels voor persoonsbewijzen mee te nemen. De overval mislukte en Jan
Hoberg werd gevangen genomen en later gefusilleerd.
André van Elburg worstelde de rest van zijn korte leven met de vraag of
hij de dood van zijn broeder-verkenner had kunnen voorkomen. Toen op
de zesde Juli '44 het bericht van de invasie kwam, zat hij in Zutphen. Hij
is gaan lopen naar het zuiden, over de grenzen, tot onder Parijs, de
bevrijding tegemoet. Hij kwam terug met de Yank, als soldaat. Met hem
en met ons ging hij verder, over elke grens, ook over de Laatste..
Na de oorlog vertrok André van Elburg als scherpschutter naar Indië Hij
overleed op 1 Juli 1946 door een wapen-ongeval in zijn kwartier te
Semarang (Oud-Tjandi).
Meer informatie
www.donboscogroep.nl/informatie/geschiedenis/1941-1950
www.oud-castricum.nl/jaarboeken/toepoel-hoberg-en-van-ginhoven-jaarboek-28-2005-pg-607
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/38827/andreas-theodorus-van-elburg
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/38827/andreas-theodorus-van-elburg#bijdrage1443
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