Scouting en de Nationale Jeugdstorm
De Vereeniging de Nederlandsche Padvinders, kortweg de NPV,
was reeds voor 1937 de grootste Nederlandse Jeugdbeweging. In
de aanloop naar de 5e Wereldjamboree, 1937 in Vogelenzang,
werd het ledental nog groter. Er waren toen nog enkele grotere
en kleinere groeperingen, die op hun wijze ook Scouting bedreven in die, vaak op religieuze of vaderlandslievende gronden,
geen deel wilden uitmaken van de NPV. Vooral in protestantse
kringen was men van mening dat de NPV, ondanks Wet en Belofte, een humanistische organisatie was. Daarvan konden en
mochten protestantse jongeren dus geen deel uitmaken. Zij zouden dan immers het
gevaar lopen in contact te komen met anders gelovigen of niet gelovigen en hun
ideeën. Zij zouden dan van het Rechte Pad kunnen afdwalen. Bovendien hielden de
NPV troepen veel weekend kampen en dus "ontheiligden zij de Zondag" want fietsen
en kamperen op die dag werd ook als ‘werken’ beschouwd. En dat mocht niet op
zondag. Vaak was men in die kringen zeer koningsgezind en zeer nationalistisch.
Scouting was sinds 1922 een Internationale Beweging die de Wereldbroederschap
propageerde en in de praktijk bracht, waarbij ieder gelijk en welkom was onverschillig ras, nationaliteit en godsdienst. Dat vond men niet acceptabel.
Dan waren er, zelfs nog wel in de jaren dertig, in deze kringen mensen die nog
steeds niet konden vergeten hoe Groot Brittannië in 1899 de twee Zuid-Afrikaanse
"Stamverwante", "Taalverwante" en "Godsdienstverwante" Boerenrepublieken Transvaal en Oranje Vrijstaat - had aangevallen en ze, ondanks hun dapper verzet,
in 1902 had verslagen en onder Brits Bestuur had gebracht. Hieraan had ook Generaal Baden-Powell meegewerkt. Hij werd bekend als de Verdediger van Mafeking, en
was in de Britse gebieden een Held. Maar in Nederland werd hij bepaald niet als zodanig gezien. Men vond dus dit Britse Scouting onaanvaardbaar. Tegelijkertijd kon
men op de duur niet tegenhouden dat de jeugd uit deze kringen toch Scouting wilde
spelen en dus begon men eigen organisaties, klein en groot, die wel Scouting in de
praktijk brachten maar min of meer op Nederlandse en hun godsdienstige leest geschoeid. Toen nu de 5e Wereldjamboree naderde wilden ook hun jongens wel graag
daaraan deelnemen en sommigen van deze "vrijbuitersgroepen" stapten over hun
nationalistische en godsdienstige bezwaren heen en sloten zich alsnog tijdig aan bij
de NPV.
Wel was het een trieste zaak dat onmiddellijk na deze succesvolle
Jamboree het Nederlandse Episcopaat besloot dat haar gelovigen
geen deel meer mochten uitmaken van organisaties en verenigingen
die niet geleid werden door een voor 100% uit Katholieken bestaand
bestuur. Van meet af aan hadden, vooral in het zuiden van het land
maar ook wel in de grote steden, Katholieke groepen deel uitgemaakt
van de NPV. Zij kregen het bevel de NPV te verlaten en als Katholieke
Verkenners een eigen vereniging te stichten. Dit had gevolgen. In de niet katholieke
streken waren jongens lid van groepen die open stonden voor iedereen. Zij moesten
deze verlaten maar vaak waren er niet genoeg andere geloofsgenoten Scouts om
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dan een RK groep op te richten. De jongens werden dus gedwongen Scouting op te
geven.
De Wereld organisatie erkende maar één Nationale Scouting
Organisatie per land. Het kwam er dus op neer dat de Katholieke Verkenners geen deel meer konden uitmaken van de Wereldbeweging. Dit werd al te dol en dus werd een oplossing gevonden door het oprichten van de Nationale Padvindersraad
waarin de NPV en de KV top samenkwamen. Deze NPR werd
toen door de Wereldorganisatie erkend en zo bleven de Katholieke Verkenners toch nog lid van de Wereldorganisatie. Ieder
land kende zijn Chief Scout, in Nederland Hoofdverkenner genoemd. Nu er twee organisaties waren verviel deze titel en werd zowel NPV als KV geleid door een Hoofdcommissaris.
Nu was het feitelijk verbazingwekkend dat het Episcopaat deze maatregel pas nam in
1937 (na 27 jaar!) en na de Jamboree. Want Nederland was een geheel ‘verzuild’
land, was verdeeld in ‘hokjes’ van godsdienstige en politieke aard en de leiding van
ieder hokje zag er angstvallig op toe dat de onder hun leiding/invloed staanden zo
min mogelijk contact zouden hebben met andere ‘hokjes’. Zodat zij niet beïnvloed
zouden worden door andere gedachten en ideeën. Er waren meer kerkgenootschappen en godsdienstige sekten dan men op de vingers van vier handen kon tellen en
ook het aantal politieke partijen was enorm.
Scouting was en bleef de grootste Nederlandse Jeugdbeweging en bleef streven naar
één Nationale Scoutingorganisatie, zoals deze ook Baden-Powell voor ogen stond.
Maar dat in die tijd onmogelijk. Buiten Scouting waren ook anderen die zelfs streefden naar één Nationale Jeugdorganisatie, waarin alle andere jeugdorganisaties zouden moeten opgaan. Zij namen echter de Duitse Hitler Jugend en de Italiaanse Balilla, de Fascistische jeugdbeweging, tot voorbeeld en van die politieke richtingen waren de meeste Nederlanders niet gediend.
De Anderen
AJC - De Arbeiders Jeugd Centrale
Wat ledental betreft volgde na Scouting de Arbeiders Jeugd
Centrale, de AJC. Deze was opgericht in 1918 door de besturen
van de SDAP, de Sociaal Democratische Arbeiders Partij en het
NVV, het Nederlandse Verbond van Vakverenigingen.. De AJC
was wel nauw verbonden met maar echter een onderdeel van
deze organisaties. Men betrok zijn leden uit de arbeiderskringen. Scouting vond zijn leden meer in de middenstand, ambtenarenkringen en wat toen nog genoemd werd ‘de betere kringen’. Stond de AJC aanvankelijk afkerig ten opzichte van uniforme kleding en marcheren, in latere jaren trok men, voorafgegaan door trommels, keurig in de rij door de straten en was
men geüniformeerd door het dragen van een blauw shirt en
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een fel rode driekante das. Toch zou men op de duur veel dingen van Scouting overnemen. Kort voor en direct na de Tweede Wereldoorlog voerde men zelfs het systeem van de vaardigheidsinsignes in. Na de oorlog was er geen spoor meer van vijandigheid ten opzichte van Scouting en toen de AJC, door gebrek aan leden, in 1958
werd opgeheven, gingen vele leden over naar de NPV waar zij heel goede leiders en
leidsters werden.
De Vierkantclubs en Driekantclubs
Al in de twintiger jaren waren er de Vierkantclubs jongens en
de Driekantclubs voor meisjes. Deze behoorden tot de "Vereniging voor Christelijk Jeugdwerk op Gereformeerde Grondslag".
Bij de meeste leden van de Gereformeerde Kerk stonden Oranje en Nederland centraal. Men had een diepe verering voor het
Koningshuis en de verhalen uit de roemruchte geschiedenis van Nederland maakten
bij hen een sterk nationaal bewustzijn los. Om deze trouw uit te drukken maakte
men uitsluitend gebruik van de Prinsenvlag - Oranje-Blanje-Bleu - die men uithing op
geboortedagen van het Koninklijk Huis.
Deze Prinsenvlag kende drie horizontale banen, het Blauw van het Huis Nassau
waaruit Willem I de Zwijger afkomstig was en het Oranje van het Franse Prinsdom
Orange dat hij, met de titel Prins, in 1544 erfde. Tijdens het begin van de Tachtigjarige Vrijheidstrijd (1568-1648) voegden de Watergeuzen een Witte balk toe tussen
de Oranje en de Blauwe. De vlag die toen ontstond noemde men de Prinsenvlag.
Deze wapperde ook in de van de Spanjaarden bevrijde gebieden. Doch al in 1596
werden de kleuren, vooral op zee, meestal vervangen door Rood, Wit en Blauw. Die
kleuren waren beter bestand tegen de inwerking van zon en andere weersomstandigheden .
In 1660 besloten de Staten-Generaal van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden dat Rood-Wit-Blauw de nationale driekleur
zou zijn. (Door de politieke omstandigheden gedwongen werd bij
Koninklijk Besluit van 19/02/1937 opnieuw vastgelegd dat RoodWit-Blauw de nationale vlag was en bleef.)
Zoals al aangegeven was men in deze kringen tegen Scouting. In hun ogen was Scouting niet godsdienstig en ook niet nationaal genoeg. Hun jeugd
sloeg echter de activiteiten van de Scouts gade en
wilde dit toch ook wel. Tenslotte ging men er toen
maar toe over de Vierkantclubs en de Driekantsclubs op te richten. Deze waren weer sterk verbonden met de vele Oranjeverenigingen.
"Wat doen wij op onze avonden?
O.m. bespreking van Bijbelsche-, Kerk- en Zendingsgeschiedenis. Eerste Hulp bij ongelukken, vlag- en morseseinen, spoorzoeken, diverse spelen.
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Bovendien: 's zomers: Sport, slagbal, voetbal, atletiek enz.
Kamperen, Vastkamp, Tentenkamp, Buitenlandse reis.
Jongens en meisjes van christelijke huize van 11 tot 18 jaar waren hartelijk welkom.
De contributie bedroeg 5 gulden per jaar, te voldoen met 12½ cent per week. Men
droeg blauwe shirts met Oranje das, blauwe korte broek/lange rok en aanvankelijk
een ‘pinomuts’ een soort Franse alpino. Later zou men de padvindershoed gaan dragen en nam men bv ook de patrouillelinten en de jaarsterren over. Om verder de
nauwe verbondenheid met het Koningshuis en het Vaderland uit te drukken bestond
het installatie/lidmaatschapsteken van de Vierkantclubs uit een Lichtblauwe cirkel
met daarin een Oranje Vierkant, Bij de meisjes een Oranje Driehoek in een licht
blauwe cirkel. De bijeenkomsten en de dagen in het kamp, werden geopend met het
hijsen van de oude Prinsenvlag.

"Het waren de dagen, weken, maanden, ja jaren van de verslapping; geen fierheid,
geen sterk Volk, on-Nederlandsch in hooge mate, het waren de dagen van de "dappere ongehoorzaamheid". Het was in die dagen dat wij op straat kwamen. De dagen
van gejoel, van geschreeuw, van het gooien naar onze gesloten gelederen, wanneer
wij marcheerden met alles wat maar gemist kon worden, van het ingooien van ruiten
bij medeleden."
"Wij wilden EENHEID en het was daarom dat eenige Leiders, waaronder ondergetekende, besloten ons aan te sluiten bij de Nederlandsche Padvinders ter wille van de
toen al zo hoog noodige Eenheid. Wij moesten daarvoor een offer brengen maar wij
brachten dit offer met liefde; immers ons technisch werk was al geheel overgenomen
van de "officieele padvinders", wij werden toen de "onechte" of "namaak" padvinders
genoemd…….."
"Zooals gezegd, wij brachten ons offer voor de Eenheid; en wij brachten dit offer niet
tevergeefs; in het begin waren wij "verraders", immers wij waren destijds federatief
aangesloten bij andere Vierkantgroepen in Amsterdam en daarbuiten.
De aanleiding voor ons overgaan naar de NPV was behalve onze drang naar eenheid
het feit, dat wij, jonge leiders, genoeg kregen van al het getalm en gezeur aan de
andere zijde en als gevolg daarvan dan ook ingrepen; zooals U begrijpen zult werden
wij oorspronkelijk in het geheel niet begrepen…… totdat ook de anderen zich aansloten bij die eerst zoo veel gesmade padvinders……"
De man die het bovenstaande schreef was Ernst Zilver, leider van de Vierkantclub
Oost in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Zijn groep werd ingedeeld bij het District
Amsterdam NPV als Groep 8, Jan van Nassaugroep. De overstap vond plaats in
maart 1936. Zo kon men ook nog net deelnemen van de 5e Wereldjamboree van
1937 in Vogelenzang.
De Nationale Jeugdstorm
De Nationale Jeugdstorm was de Jeugdorganisatie van de Nationaal
Socialistische Beweging. De NSB was op 14 december 1931 te Utrecht
opgericht door Ir. A. A. Mussert en C. van Geelkerken. Als gevolg van
de economische depressie van de jaren dertig vond zij haar aanhang
vooral in de middenstand, bij ambtenaren en onder de boeren, die door
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de vooroorlogse crisis zwaar werden getroffen en die men gouden bergen beloofde.
Deze partij werd aanvankelijk geïnspireerd door het Italiaanse Fascisme van Benito
Mussolini, de Duce van Italië, doch dit zou later veranderen. Men wilde, naar Italiaans voorbeeld, een Fascistisch Koninkrijk. De NSB was dus zeer Koningsgezind en
zeer nationalistisch. Alles voor Koningin en Vaderland. Men gebruikte niet de Nederlandse vlag, Rood Wit en Blauw maar - als blijk van trouw aan het Vorstenhuis - de
Prinsenvlag: Orange-Blanche-Bleu. (Noten 1 en 2) Men wenste ook een eigen
Jeugdbeweging. Dus werd op 3 oktober 1934 te Arnhem het eerste Vendel van de
Nationale Jeugdstorm opgericht. Er ontstonden ook Vendels in andere plaatsen. Lang
zou het echter niet duren want gezien de ontwikkelingen in Nazi Duitsland en het feit
dat intussen in de NSB aanvankelijk langzaam maar steeds zekerder een SS fractie
aan naar voren kwam (die nauwere samenwerking met Nazi Duitsland wilde, zelfs
aansluiting bij dit land propageerde). Dit veroorzaakte onrust in het land. De Nederlandse regering besloot in 1936 tot een uniform verbod voor alle politieke jeugdorganisaties. Hiertoe rekende men ook de Nationale Jeugdstorm en die hief zich dan ook
op op 28 januari 1936.
Maar al op 1 februari 1936 richtte men de 2e NJS op. Ditmaal als een ‘onafhankelijke, nationale jeugdorganisatie’ niet verbonden aan de NSB maar wel ‘open voor de
gehele Nederlandse jeugd, die men in haar wilde verenigingen’. Niemand die er intrapte, maar de Vendels verschenen weer op straat en in uniform. Dit uniform bestond voor de jongens, meisjes en de leiders en leidsters uit een licht blauw shirt met
een zwarte stropdas. De jongens, Stormers genoemd, droegen een zwarte korte
broek, de meisjes, Stormsters genoemd, en de leidsters een zwarte rok. Leiders
droegen een zwarte lange broek en vaak een zwarte tuniek met koppelriem. Jongens, meisjes en leidsters droegen zwarte, korte sokken en zwarte schoenen. Als
hoofddeksel was gekozen voor de ‘karpoets’. Die werd in het verleden gedragen door
zeelieden en vissers en vormde ook een onderdeel van de klederdrachten van b.v.
Volendam, Marken en Monnikendam. Deze muts symboliseerde de verbondenheid
met deze zeelieden maar bovenal met het Vaderland en met het Vorstenhuis door
het Oranje dakje. Ook de rangen waren gebaseerd op de oude tijden, met titels als
Vaandrig en Hopman - evenals in Scouting - maar verder bv Opperhopman, Hoofdhopman, Kompaan, Stamheer, Banheer etc. etc.
Het zat de Jeugdstorm niet mee. Op 13 september 1938 kondigde de Nederlandse
regering het ambtenarenverbod af. Dit hield in dat mensen in overheidsdienst geen
lid meer mochten zijn van de NSB en ook niet van de NJS. Gevolg hiervan was dat
velen zich officieel moesten terugtrekken wilden zij hun baan niet verliezen en dat de
Leider - Anton Mussert - ontslag moest nemen als hoofdingenieur bij Rijks Waterstaat.
Leden
Zowel Scouting als de NJS betrokken hun leden hoofdzakelijk uit de kringen van de
middenstanders en de ambtenaren. Vooral de middenstanders hadden het in de crisisperiode van de jaren dertig voor de Tweede Wereldoorlog niet gemakkelijk terwijl
de ambtenaren werden geconfronteerd met een salarisverlaging van 10%. Dan was
er nog de grote werkloosheid, hoewel die hoofdzakelijk de arbeidersklasse trof waar5

in wel de socialisten en de communisten aanhangers vonden maar de NSB maar betrekkelijk weinig.
In die tijd werd het lid zijn van een Jeugdbeweging nog gezien als een aanvulling op
het schoolonderwijs. Het hing er maar van af of je als jongere lid kon worden. Konden in die tijd van crisis, werkloosheid en lage lonen - vaak met loonsverlagingen de ouders het geld opbrengen voor het lidmaatschap en de kosten van bv de uniforme kleding, de zomerkampen etc.? Zo ja, dan werd door de politieke of religieuze
overtuiging van de ouders bepaald tot welke jeugdorganisatie de kinderen zouden
toetreden. Het is vele Stormers en Stormsters in later jaren wel heel kwalijk genomen dat zij lid waren van de NJS, Maar konden zij er werkelijk iets aan doen? Hun
ouders hadden de keus voor hen bepaald. Gevolg was wel dat Stormers, die in 1944
18 jaar oud waren, in SS uniform gestoken, sneuvelden aan het Oostfront of in Nederland tussen Maas en Rijn/Lek.
Verhouding Scouting - NJS
Het kon niet uitblijven dat Scouts en Stormers elkaar
ontmoetten op straat of in de bossen en duinen. De laatsten hadden instructie niet alleen alle politieagenten te
groeten met de uitgestrekte rechterarm en de kreet
"Houzee" maar ook de padvinders. In hoeverre de meerderheid van de politiemensen dit aangenaam vond is niet
bekend, maar de meeste Scouts vonden het maar niks en
negeerden de groet dan ook meestal. Al waren er troepen
die op aandrang van de leiding - uit beleefdheid - het
Houzee met het padvinderssaluut beantwoordden.
Zoals voor de oorlog (evenals na de oorlog) de gewoonte was hielden de meeste
padvinderstroepen in de zomermaanden minstens één keer in de maand een troep
weekendkamp en gingen tijdens de resterende weekends vele patrouilles (6 - 7 jongens) alleen op patrouillekamp. Alles als voorbereiding op de grote gebeurtenis van
het jaar: Het Zomerkamp, dat veelal 14 dagen duurde. Alles gebeurde op de fiets.
Zodra de schoolbel op zaterdag rinkelde haastten de jongens zich naar huis, aten
een boterham, trokken hun uniform aan, laadde hun persoonlijke - en troepbagage
op de fiets en gingen naar het verzamelpunt, van waar ze dan naar het kampeerterrein fietsten. Voor Amsterdammers was dit meestal of Noordwijkerhout, het terrein
van het District Haarlem of het Beukenwoud bij Hilversum. Nu deed de Jeugdstorm
niet anders. Ook de Stormers kampeerden en hun programma week niet veel af van
dat van Scouting - waarvan men veel had overgenomen - maar waaraan men veel
militaire vooropleiding toevoegde, speciaal tijdens de bezetting. Het grote verschil
was dat de NJS bij een politieke organisatie behoorde en Scouting dus niet.
De Tweede Wereldoorlog.
Op 1 september 1939 brak de Tweede Wereldoorlog uit toen Nazi Duitsland Polen
binnenviel. De NSB keurde deze inval en deze oorlog niet af maar bleef ook haar
trouw aan Vorstin en Vaderland belijden onder het motto: "In Godsvertrouwen alles
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voor Vorstin en Vaderland." Inmiddels had men het Fascisme van Mussolini wel verlaten en had men meer en meer het Nationaal Socialisme van Adolf Hitler overgenomen. Wat velen te denken gaf. Er waren leden, waaronder Joodse, die hun lidmaatschap al voor de oorlog hadden opgezegd. De NJS hief zich voor de tweede keer op
op 29 februari 1940. Ook het aantal kiezers nam af. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 1935 kreeg de partij nog 7,9% van de stemmen. In 1937 voor de
Tweede Kamer nog maar 4,2%. Het aantal Kamerzetels was gehalveerd. Er bestond
voor de Duitse overval al een behoorlijke anti-NSB stemming.
Toen kwam de 10e mei 1940. Met de opkomende zon in de rug, omstreeks 3 uur 's
morgens, trokken de Duitsers de Nederlandse grens over. Na het bombardement op
Rotterdam op 14 mei en de bedreiging dat andere steden hetzelfde lot zouden ondergaan kwam op 14 mei het bericht dat om 6 uur 's avonds de resterende Nederlandse strijdkrachten hadden gecapituleerd. Vorstenhuis en regering waren in Londen gearriveerd. Er brak een lichte paniek uit. Men vreesde het ergste en wist niet
wat er zou gaan gebeuren. Die avond waren er veel rokende schoorstenen toen men
anti Nazi en anti Duitse lectuur verbrandde. Die nacht waren er veel zelfmoorden.
De volgende dag trokken de Duitsers het westen van het land binnen. Op vele plaatsen werden zij als Bevrijders door NSB'ers begroet met gestrekte rechterarm. Want de NSB kwam weer tevoorschijn. En met haar de Nationale Jeugdstorm die voor de derde keer
wordt opgericht op 8 juni 1940, maar nu weer als de NSB Jeugdbeweging. En nu voorgoed, zoals men meende. Men ging er van uit om nu het Nederlandse volk en vooral de jeugd voor zich te winnen. Weg met de verdeeldheid en de
schotjesgeest, voorwaarts naar een verenigd Nationaal-Socialistische Vaderland.
Er heerste grote onzekerheid. Ook in Scouting. Het was immers bekend dat in Duitsland de Nazi's, na de machtsovername van januari 1933, alle Scoutingorganisaties
hadden verboden en de jeugd hadden gedwongen deel te gaan uitmaken van de
Hitler Jugend en de Bund Deutscher Mädel. Dat in het door hen geannexeerde Oostenrijk Scouting onmiddellijk was verboden en de leiding naar het concentratie kamp
Dachau was gezonden. Hetzelfde lot onderging de Tsjecho-Slowaakse organisatie
terwijl in Polen Scouting onmogelijk werd gemaakt en verboden. Feitelijk verwachtte
men in Nederland niet anders. Het werd een angstig afwachten maar …… er gebeurde niet veel. Het kamperen werd verboden evenals het houden van kampvuren en
het, in het openbaar, gebruik van kaart en kompas. Maar verder niets.
Germanen onder elkaar.
Toen in 1648 de Tachtigjarige Oorlog eindigde met het Vredesverdrag van Münster
werd niet alleen de onafhankelijkheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden erkend maar ook de afscheiding van het Duitse Rijk, waarvan de Nederlanden
jarenlang onderdeel waren geweest. In de jaren daarna ontwikkelden de Nederduitse
Provincies zich en veranderde het Nederduitse dialect zich in de Nederlandse taal.
Door scheepvaart en handel keerde men zich steeds verder af van Duitsland en
kreeg men een veel wijdere blik op de wereld.
Toch waren er Duitse Nazi's die van mening waren dat Nederland feitelijk nog tot het
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Duitse Rijk diende te behoren en dat men de Nederlanders weer in het Duitse Volk
diende op te nemen. Dat de Nederlander, in het algemeen, daarop niet zat te wachten was ze niet duidelijk. Bovendien was in de NSB inmiddels de Nederlandse SS ontstaan, in navolging van de Algemeine SS in Nazi Duitsland. Deze Nederlandse SS'ers
propageerden dat, als Engeland eenmaal verslagen zou zijn en Duitsland de oorlog
zou hebben gewonnen, de Nederlanders de realiteit zouden inzien en zich spoedig
tot het Nazidom zouden bekeren. Vol vreugde zouden ze terugkeren in de schoot van
het Derde Rijk. Dit leidde zelfs tot een - tijdens de oorlog goed verborgen gehouden
- breuk in de NSB. Immers Anton Mussert en zijn getrouwen wilden een onafhankelijk, Nationaal-Socialistisch Nederland in een Germaanse Bond onder leiding van Adolf
Hitler. De SS’ers wensten zonder meer Duitser te worden en Nederland als Gouw in
te lijven bij Nazi Duitsland.
Nu was het voor beide partijen wel vervelend dat Engeland in 1940 -1941 toch stand
hield, niet werd verslagen en de oorlog niet met een Duitse zege eindigde. Maar in
afwachting daarvan ging men alvast maar tot actie over. Alle liefdadigheidsinstellingen werden ontbonden en hun gelden werden overgemaakt aan de Winterhulp, een
nieuw in het leven geroepen organisatie.
Men noemde dit de Gelijkschakeling. Alle politieke partijen, en de daarbij behorende
jeugdorganisaties, zoals de AJC, werden (behalve het Zwart Front en de NSB met
haar NJS) verboden en ontbonden. Nu ging het er ook nog om de Nederlandse
Jeugd gelijk te schakelen. De bedoeling was tot één Nederlandse Jeugdorganisatie te
komen, zoals de NSB die al voor de oorlog had gepropageerd.
De leiding van de niet politieke jeugd organisaties kreeg een uitnodiging voor een
vergadering waarop gesproken zou worden over de toekomst van de ‘aan haar leiding toevertrouwde jeugd.’ Ook de Nationale Padvinders Raad gaf gehoor aan deze
oproep. De leiding van de Nationale Jeugdstorm zette de plannen uiteen. Men stelde
voor dat alle organisaties, inclusief de NJS, zich zouden ontbinden om dan daarna
samen een echte, zuiver Nederlandse Jeugd Beweging op te richten. Tot verbazing
van de NJS was men niet enthousiast en bleken meerdere bijeenkomsten nodig. De
Nationale Padvinders Raad weigerde iedere medewerking.
Een enkel voorbeeld
Er waren er die zeer ongeduldig waren en niet konden wachten. Eén van hen was
Ernst Zilver, hierboven al genoemd. Hij verlangde naar Eenheid in het in hokjes verdeelde land met grote trouw aan het Vorstenhuis en het Vaderland. Eenmaal in de
NPV kreeg hij het voor elkaar dat hij op Koninginnedag, als de Amsterdamse jeugd
zich op de Dam verzamelde om de Koningin een aubade te brengen, de leiding en
regie had. Staande op een geluidswagen, gaf hij door de microfoon instructies aan
de menigte op het plein. Zijn Voortrekkers maakten dan de opmerking; "De Hopman
staat weer te lonken naar het balkon voor een lintje". Intussen interesseerde politiek
hem weinig totdat, ruim voor de oorlog, vrienden hem meenamen naar een massabijeenkomst van de NSB in de Amsterdamse RAI. Hier werd hij bevangen door het
overweldigende enthousiasme en de grote vaderlandsliefde van de NSB'ers. In 1939
was hij zo ver dat hij zich als ‘geheim’ lid liet inschrijven bij de NSB.
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De Duitsers overvielen Nederland. Zilver was geschokt. Tot hij vernam dat het door
hem altijd zo aanbeden Koningshuis het land had verlaten. Hij voelde hij zich verraden. Hij was van mening dat Oranje dit nooit had mogen doen, dat de Koningin zich
bij de strijdende troepen had moeten voegen en desnoods had moeten sneuvelen
aan het hoofd van haar soldaten.

Diep ontgoocheld door de snelle Nederlaag van het Nederlandse leger legde hij zich
neer bij de Duitse overheersing en zette hij al zijn kaarten op Mussert en zijn beweging.
Hij werd een groot voorstander van de opheffing van alle jeugdorganisaties, inclusief
de NJS, en de vestiging van één Nationale Jeugd Beweging, zoals dat tijdens de bovengenoemde vergadering werd uitgedragen. Al in juli en augustus 1940 zond hij
brieven aan het Hoofdbestuur van de NPV te Den Haag waarin hij dit Bestuur adviseerde, ja dringend verzocht, onmiddellijk contact op te nemen met de Nationale
Jeugdstorm.
"Dit was in mijn oogen, gezien de groote veranderingen welke toen reeds plaatsgrepen, in het belang van ons jongenscorps; immers, wilden wij inderdaad een Eenheid
smeden, dan moest toch eerst de daad gesteld worden en wel allereerst tegenover
die Nederlandsche jongens en meisjes (de NJS) die door de vunzige politiek van voor
10 mei (1940) op ergerlijke wijze werden achtergesteld bij de andere Nederlandsche
Jeugd."
Hij ontving geen reactie, doch uiteraard werd de NPV Amsterdam vanuit Den Haag
wel op de hoogte gesteld van de inhoud van zijn brieven. Hij werd vanuit het Districtsbestuur benaderd maar ontkende dat hij ‘plannen had’. Maar al in september
1940 belegde hij een vergadering met alle ouders van de leden van zijn groep.

"Een vergadering waar ik mij duidelijk uitsprak voor de NIEUWE ORDE ook in ons
Vaderland en gelijk het vertrouwen vroeg en ook verkreeg van de Ouders; dit vertrouwen was immers aan het wankelen gebracht door kwaadwillende elementen, de
roddelaars, kent Ge ze?, die met hun lastertaal en grove leugens over de Jan van
Nassaugroep en groepsleider trachtten de fijne band tusschen jongens en Hopman te
verbreken; wat is fijner, Ouders, wanneer er inderdaad een Band is tussen jongens
en Leider? Het was daarom, en ik zeg het U nogmaals, na lang beraad, dat ik besloot
te spreken; en ik sprak zoals ik ben, God zij Dank, open en eerlijk en ik kreeg het
vertrouwen van de gansche vergadering; niet één van de Ouders die tegen was. Het
zijn helaas woorden geweest en geen Daden; het was nog geen drie dagen daarna,
dat het eerste bedankje al binnen kwam, "gezien mijn verklaring"; deze Ouders waren aanwezig geweest op de vergadering en hadden geen woord gezegd; van mentaliteit gesproken."
Het bleef niet bij één bedankje. De Ouders, die gewend waren aan zijn ‘ouder avonden’ konden hun oren niet geloven toen hij, de Oranje aanbidder, openlijk uitkwam
voor zijn NSB lidmaatschap. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ze wisten waarschijnlijk ook niet van de brieven die hij in juli en augustus 1940 had gezonden aan het NPV Hoofdbestuur. Ze hadden inderdaad geen woord gesproken op die
ouderavond. Waarschijnlijk waren zij overdonderd doch ook zat de angst voor de
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Nazi's er al goed in. Troep, horde en stam stroomden leeg. Het NPV District Amsterdam stond op zijn achterste benen.

Het was in November (1940) dat ik het initiatief nam om met een aantal van mijn
Voortrekkers een officieel bezoek in uniform te brengen aan den Nationale Jeugdstorm, ter gelegenheid van een installatieplechtigheid in het (Olympisch) Stadion.
Dit aantal Voortrekkers was al beperkt. Slechts de zoons van enkele ouders met het
NSB lidmaatschap of sympathieën gingen met hem mee. De meeste Voortrekkers
hadden de groep al verlaten en waren tot andere groepen toegetreden. Dit bezoek
had wel gevolgen. Het Hoofdkwartier van de NPV kwam met wat Zilver een ‘uniformverbod’ noemde. Het adviseerde ernstig niet in padvindersuniform deel te nemen
aan bijeenkomsten van politieke aard.
Groot was zijn teleurstelling toen begin 1941 de
Nationale Padvinders Raad zich krachtig verzette
tegen de door de NJS voorgestelde opheffing van
beide organisaties en de oprichting van één Nationale Jeugd Organisatie. De onderhandelingen
waren op niets uitgelopen.
Hij vond het nu tijd om wat hij noemde "een
daad te stellen". Hoewel men hem in Scoutingkringen altijd wat vreemd had gevonden, kwam
het toch wel hard aan toen men in september
1940 zijn verklaring tijdens de ouderavond vernam. Maar groot was de verontwaardiging, woede en ook teleurstelling toen men van hem, de
Trouwe Oranjeklant, een brief ontving, gericht
aan "Het Leiders en Leidsters Corps van het District Amsterdam van de Nederlandsche Padvinders." En gedateerd 30 januari 1941.

Hierdoor acht ik het mijn plicht U mede te deelen
dat met ingang van heden de groep 8 Oost, Jan
van Nassau Groep van het District Amsterdam,
bedankt heeft voor het lidmaatschap van de
"Nederlandsche Padvinders" en zich met ingang
van heden heeft aangesloten bij den "Nationale
Jeugdstorm."
"Wanneer er Leiders en Leidsters zijn die omtrent bovenstaand met mij eens van gedachten
willen wisselen, omdat ook zij gevoelens zooals
de Jan van Nassau groep gevoelt, stel ik het op prijs even schriftelijk daaromtrent te
vernemen, nader kan dan worden afgesproken wanneer eens overleg kan worden
gepleegd."
"Inmiddels verblijf ik met hartelijke groeten en een tot spoedig weerziens in de Vereenigde Nederlandsche Jeugdbeweging, Hopman E. Zilver."
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Op woensdag 25 februari verscheen in de dagbladen het hierboven afgebeelde bericht:
Het aantal jongens dat Zilver meebracht was beperkt. De meeste verkenners en
voortrekkers hadden de groep al verlaten en onder de paar die met hem meegingen
waren er drie waarvan de vaders al NSBleden waren. Onder het toekijkende publiek stonden wel verkenners en voortrekkers van de groep, die met gebalde vuisten, toekeken hoe de Hopman ‘hun
groepsvlag’ overdroeg aan de Jeugdstorm
in ruil voor een NJS Vendelvlag. Er stonden nog meer leiders en jongens van andere groepen onder het publiek en zij
schaamden zich rot.
Het was de Duitse zowel als de Nederlandse Nazi's inmiddels wel duidelijk geworden
dat, tegen hun stellige verwachting in, het grootste deel van Nederlandse volk, van
de eerste schrik en schok bekomen, niet geneigd was hun karretje te hangen aan de
wagen van de Nazi's. Onder andere de Februaristaking van 25-26 februari 1941, als
protest tegen het begin van de Jodenvervolging, maakte dit wel zeer duidelijk. De
Nazi's lieten het masker vallen en troffen diverse maatregelen. Al op 2 april 1941
nam de bezetter het besluit tot het verbod van Scouting en op 9 april verscheen het
volgende bericht in de dagbladen:

De topleiders en leidsters van de
Vereniging de Nederlandse Padvinders, de Katholieke Verkenners
en het Nederlandse Padvindsters
Gilde en enkele nog bestaande
‘vrijbuiters organisaties’ - o.a. de
Vierkant Clubs en Driehoek Clubs
- werden van hun bed gelicht. Ze
werden opgesloten en verhoord
door de Gestapo en de Sicherheitsdienst. De Nationale Hoofdkwartieren werden verzegeld.
Administratie, archieven en andere zaken werden in beslag genomen, verwijderd en verbrand.
Ook de Scout Shops en de Gilde
Winckels werden gesloten en alle
goederen verwijderd en vernietigd. In enkele plaatsen werden
manschappen van de Marechaussee door de Sicherheitsdienst in11

geschakeld. Deze wisten dit kort van te voren en daar er ook onder hen padvinders
of oud-padvinders waren haalden zij, voor de officiële dag van inbeslagname, al een
enkele Scout Shops leeg. Alles werd opgeslagen in de Marechausseekazerne en
kwam bij de Bevrijding weer beschikbaar. (Dit gebeurde bv in Breda). Dit was uiteraard niet zonder risico.
Ook de groepshuizen werden verzegeld. De meeste groepen hadden dit alles min of
meer zien aankomen en hadden hun tenten en ander materiaal verdeeld over de leden, die het thuis konden bewaren De gebouwtjes, met wat er nog in lag, werden in
beslag genomen en verzegeld en later, met inhoud, overgedragen aan de NJS of de
Duitse Hitler Jugend. Die gooiden al het niet bruikbare in het vuur en zo ging er veel
waardevols verloren. Van de padvinders kon men zeggen: men stond er bij en men
keek er naar. Was kwaad zo niet woedend maar machteloos. Hier en daar ging een
groepshuis plotseling in vlammen op.
Het Nederlandse volk was er in die tijd vast van overtuigd dat op de duur Engeland
de oorlog toch zou winnen en het Nazi Duitsland zou verslaan. Het was maar goed
dat men niet wist hoe slecht Engeland er in die periode in feite voorstond, anders
had men wellicht de moed laten zinken. Er waren er echter ook die, uit opportunisme, zich bij de bezetter aansloten en NSB'ers werden. En NSB'ers werden beschouwd als zijnde "landverraders". De Stormers en Stormsters van de Nationale
Jeugdstorm dus ook.
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Landelijk gezien waren er onder de padvinders maar heel weinig overlopers. Maar
men gaf het niet op om meer padvinders tot de NJS te laten toetreden. Zo werd bij
voorbeeld op 5 april 1941 de hierbij afgebeelde uitnodiging verzonden.
Er zijn geen gegevens bewaard gebleven waaruit blijkt hoeveel padvinders en padvindsters leider/leidsters gehoor hebben gegeven aan deze uitnodiging. Zo er al waren die kwamen, dan zullen het er niet veel geweest zijn en vermoedelijk hebben de
drie heren met wellicht wat eigen NJS aanhang daar gezeten zonder bezoekers. Het
aantal overlopers naar de NJS is in Amsterdam zeer beperkt gebleven.
Het werk met de welpen en kabouters werd als zijnde te gevaarlijk - opgegeven doch de
oudere verkenners en padvindsters, de
voortrekkers en pioniers (boven de 18) en de
leden van de Broederschap van OudPadvinders bleven elkaar ontmoeten en bleven bijeenkomsten houden zij het op beperkte schaal. Meestal per patrouille of ronde bij
iemand thuis. Het verboden uniform werd ter
plekke uit de tassen gehaald en aangetrokken. Deze bijeenkomsten werden af en toe
bezocht door één van de leiders of leidsters
en zo hield men contact. In de zomer van
1941 waren er zelfs die op zomerkamp gingen. Men verbleef in schuren van goedwillende boeren of zette de tentjes op in een
dicht bos. In de kranten van 29 juli 1941 verscheen dan ook het volgende berichten:
Door de heersende oorlogsomstandigheden
verwaterde de contacten soms en werden
minder. Leiders en jongens werden opgeroepen voor de verplichte Arbeidsdienst en
kwamen in andere delen van het land terecht. Anderen werden gedwongen in Duitsland te gaan werken, niet altijd in de oorlogsindustrie maar toch op plaatsen waar men
was blootgesteld aan de bombardementen.
Wie zich hieraan onttrok moest 'onderduiken', verdween spoorloos in de illegaliteit en
soms in het actieve verzet. Zo werden dan
soms de verbindingen verbroken.
De Nazi's, zowel de Duitse als de Nederlandse, waren gewend aan het 'Führerprinzip',
dwz bevelen kwamen van "boven" en de ondergeschikten dienden ze precies uit te voeren zonder daarbij na te denken of een eigen
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mening te vormen. Toen de Nazi's Scouting verboden en ontbonden waren zij van
mening dat met het verwijderen van de structuur en de topleiding de Beweging totaal in het niets zou oplossen. Men wist kennelijk niet dat Scouting juist was gebaseerd op het patrouillesysteem dat uitstekend kon werken zonder leiding van boven
en daardoor bleef Scouting bestaan. En dit werd wel duidelijk toen in september
1944 van uit het Zuiden van het land de Bevrijding begon en overal waar de Duitsers
verdreven werden en de Bevrijders arriveerden, Scouting en Guiding onmiddellijk
weer herleefden en padvinders en padvindsters in uniform weer op straat verschenen en hun activiteiten hervatten. Hoe anders was dit met de HJ, de BDM en de
Jeugdstorm die op 8 mei 1945 totaal verdwenen toen er geen instructies meer kwamen van de topleiding.
(Zie voor het hervatten van de actie ook het Logboek van Ton Gräber, elders in deze
Padvinderskroniek. F.K.)
Toen de Scouting organisaties eenmaal waren verboden en ontbonden en hun bezittingen in beslag waren genomen en overgedragen aan de Nationale Jeugdstorm, die
later werd omgedoopt in Jeugdstorm, en aan de in Nederland ook opererende Duits
Hitler Jugend en Bund Deutscher Mädel (waarvan ook ‘Nederlanders’ lid konden worden) begon men met het werven van nieuwe leden. In Amsterdam was Hopman
Ernst Zilver (1912-1998) een van de stuwende krachten. Hij was, dat had hij altijd al
bewezen, gezegend met veel organisatietalent en de Nazi's maakten hiervan graag
gebruik. Op 1 september 1942 werd hij bevorderd tot Leider (Opperhopman) van de
Amsterdamse Jeugdstorm. Deze telde in Amsterdam ca 1400 leden en dat was niets
vergeleken met de vooroorlogse padvinderij. Zilver stelde zich tot doel dit aantal te
doen toenemen tot ca 12000. Hoe nu nieuwe leden aan te trekken? Om de zaak aantrekkelijk te maken marcheerde de NJS - voorafgegaan door een grote drumband of
muziekkorpsen van de NJS, de WA (Weerafdeling van de NSB) of zelfs de Duitse
Wehrmacht - door de straten van de grote steden. Om het geheel wat groot te doen
lijken werden NJS Vendels uit andere plaatsen aangevoerd. Het geheel, voorafgegaan door de oude Prinsenvlag en de Vendelvlaggen, de jongens en meisjes in hun
lichtblauwe shirts en zwarte korte broeken of rokjes met de blote benen met zwarte
sokjes en de karpoetsen op het hoofd, was een kleurrijk geheel. (Daar men in tussen
de grote liefde voor het Vorstenhuis had afgeschaft, was het oorspronkelijk Oranje
dakje van de Karpoets vervangen door een lichtblauw.) Ook werden grote manifestaties georganiseerd bv op het toenmalige IJsclub terrein, nu het Museumplein, in Amsterdam. Ook toen werden Vendels uit andere plaatsen aangevoerd om het geheel
indrukwekkender te maken. Alles was er opgericht de aandacht te trekken en leden
te werven maar de meeste Nederlanders keken er niet eens naar. Er kwamen wel
wat nieuwelingen bij, doch meestal uit NSB gezinnen of uit gezinnen die uit opportunisme Pro Duits waren. Er waren jongens en meisjes bij die helemaal niet wilden, die
er anders over dachten dan hun ouders, maar gedwongen werden het NJS uniform
aan te trekken. Die het op school maar moeilijk hadden omdat zij Landverraders waren. Kortom, er werden slechts weinig andere kinderen gewonnen voor het Nationaal-Socialisme en in een rapport weet Zilver dit aan de tegenwerking van de ouders
en daar had hij groot gelijk in. Eind 1943 kreeg hij van de NSB leiding toestemming
om jongens en meisjes ook zonder toestemming van hun ouders lid te laten worden
van de NJS. Dit werd hem na de Bevrijding zwaar aangerekend bij zijn proces.
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Toen, in april 1941, de eigendommen van de
NPV (Vereniging de Nederlandse Padvinders)
en de PVN (Padvindersvereniging Nederland)
in beslag waren genomen en waren overgedragen aan de NJS, de HJ en de BdM, had
men moeten bemerken dat het gebouw aan
de Keizersgracht 232, waarin het Districtshoofdkwartier van Amsterdam was gevestigd
eigendom was van een Stichting die het verhuurde aan de padvinderij. Weliswaar bestond
het bestuur van die Stichting hoofdzakelijk uit
"hogere" leiders, het gebouw kon echter niet
in beslag worden genomen en stond leeg. Zij
het dat op de hoogste verdieping het echtpaar
Snoek woonde, dat als conciërge op trad en er
nog jaren, ook na de oorlog, verbleef. Dit zullen Zilver en Goossen, (zie bovenstaande
brief) wel betreurd hebben. Hoe het precies in
zijn werk is gegaan, of er druk is uitgeoefend
op de leden van de Stichting of niet, is niet
bekend, maar in juli 1943 werd het gebouw
verhuurd aan de NJS en werd het ‘Streekkwartier’ van de NJS Streek Amsterdam en konden
de Heren Zilver en Goossen plaats nemen in
de kamer van en achter het bureau van de
Districtscommissaris de Heer Faber.
Het reilen en zeilen van de NSB en de NJS
interesseerde maar weinigen. Zo was het in
die tijd niet zo bekend dat er in de NSB een
interne strijd woedde tussen twee partijen.
Leider Anton Mussert streed voor een onafhankelijk Nederland als onderdeel van een
Groot Germaanse Gemeenschap met aan het
hoofd de Führer Adolf Hitler. De andere groepering was de Nederlandse SS onder leiding
van Feldmeijer en Rost van Tonningen die
streefden naar annexatie van Nederland door
het Duizend Jarige Rijk van Adolf Hitler.
Beide groeperingen probeerden invloed te
krijgen op de Jeugdstorm. Men mag aannemen dat Zilver – getrouw aan het motto van
de Jeugdstorm In Gods vertrouwen alles voor
het Vaderland zeker niet tot de SS fractie in de NJS behoorde.
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De Ommekeer
Op 6 juni 1944 (D-day = Decision Day)
landden de Geallieerde strijdkrachten op
de kust van Normandië. Het kost wat
tijd om uit te breken uit het gevormde
bruggenhoofd maar daarna ging het
snel. Op 26 augustus nam in Parijs het
Verzet de wapens op en braken straatgevechten uit tussen de Maquis (Verzetstrijders of Partizanen) en het Duitse
garnizoen en bevrijdde men Parijs. Op
zondag 4 september zien totaal verraste
Brusselaars plotseling voertuigen met de
Witte Ster van de Geallieerden door de
straten rijden en werd Antwerpen deels
bevrijd, met behulp van de Witte Brigade, het gewapende Vlaamse Verzet. Op
5 september werd door de BBC in Londen, tijdens een Nederlandse uitzending,
het foutieve bericht verspreid dat Britse
troepen ten noorden van Antwerpen de
Nederlands-Belgische grens zouden
hebben overschreden. Hoewel alle Nederlanders, op Duits bevel, hun radiotoestellen hadden moeten inleveren, was spoedig iedereen op de hoogte van dit bericht. Een lawine van geruchten brak los. "Ze
zijn al in Breda". Paniek bij de Duitsers en hun handlangers. Duitse troepen trokken
in wanorde zich terug in Oostelijke richting. Het hoogtepunt werd bereikt op
dinsdag 5 september, die als ‘Dolle Dinsdag’ de Nederlandse geschiedenis is ingegaan.
Er waren geruchten. In Rotterdam wist
men zeker dat de Britten de Moerdijkbruggen al in handen hadden en deze al
waren gepasseerd. In Den Haag vertelde
men dat Rotterdam was bevrijd en in Amsterdam was men er zeker van dat Den
Haag ook al in Engelse handen was.
Langs de toegangswegen tot de grote
steden stonden honderden, met bloemen
in de hand, urenlang gereed om de Bevrijders te begroeten. Wat zij zagen waren
wanordelijke kolonnes Duitse militairen op
de fiets, lopend of op of in door paarden
getrokken karren of auto's, die op de buitenwegen voortdurend werden beschoten
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door laagvliegende Engelse jachtvliegtuigen. Maar de Bevrijders kwamen nog niet.
Ook de NSB'ers sloegen op de vlucht. Met koffertjes in de hand verlieten zij hun woningen, uitgejouwd door de buren. Zij verzamelden zich bij de stations in de hoop
een plaatsje te vinden in de overvolle treinen die ze naar het Oosten van het land of
Duitsland zouden vervoeren. De bevolking keek belangstellend toe en genoot van
deze uittocht. Aan de oostkant van Amsterdam, bij Diemen, werd een dergelijke trein
beschoten door Geallieerde jachtvliegtuigen.
De Duitsers boden de in 1940 gedemobiliseerde Nederlandse militairen, die meenden
niet werkloos te zullen blijven toezien wanneer de oorlog zich naar Nederlands
grondgebied zou verplaatsten, de gelegenheid zich alsnog voor deportatie naar een
krijgsgevangen kamp in Duitsland aan te melden. Van dit aanbod werd geen gebruik
gemaakt behalve door sommige NSB'ers onder hen die meenden nu op een eervolle
manier het hazenpad te kunnen kiezen. De zo vurig verlangde Bevrijding kwam echter nog niet. Pas op zondag 17 september (Operation Market Garden, De Slag om
Arnhem, Een Brug te ver.) begon de geleidelijke Bevrijdingsperiode die zou duren tot
5 mei 1945.
Waar de Bevrijders arriveerden, soms al in de periode tussen de Duitse terugtrekking
en de komst van de Britten, Canadezen of Polen, verschenen de padvindsters en
padvinders weer in het openbaar. Scouting was niet uitgeroeid, zoals de Nazi's hadden gedacht. Men ging officieel weer aan de gang al werd er de eerste maanden
meer gedaan aan dienstverlening aan de Geallieerden en de bevolking dan aan het
Spel van Scouting.
Maar na Dolle Dinsdag was het met de Jeugdstorm gedaan. Velen hunner waren in
Duitsland in kampen terecht gekomen, waar zij niet welkom waren. Vaak alleen met
hun moeder, broertjes en zusjes omdat hun vader in de SS of een ander Duits onderdeel diende. Toen er enige orde was geschapen werden ze weer verzameld onder
leiding van Jeugdstormleiders en - leidsters die echter wel behoorden tot de SS fractie van de NSB. Er was een soort dienstplicht voor NSB'ers ingevoerd. Voor zover ze
niet al in SS uniform liepen werden ze, of ze het wilden of niet, ingedeeld bij de
Landwacht. Dit gold ook voor de Jeugdstormers die daar de leeftijd voor hadden en
zo belandden nog velen van hen in de Waffen SS. Ze werden in uniform gestoken en
snel doch gebrekkig opgeleid.
De Betuwe was in de winter 1944 -1945 een door de bevolking grotendeels verlaten
modderig Niemandsland. De zuidelijke dijken van de Maas en de Waal vormden de
door de Geallieerden bewaakte frontlijn. De Duitsers lagen achter de noordelijke dijken van de Rijn en de Lek. Het gebied hier tussen was min of meer niemandsland
waar zowel Canadese, Poolse als Nederlandse patrouilles af en toe opereerden en
dan soms in gevecht raakten met achtergebleven Duitse versterkingen of patrouilles
die er ook wel rondliepen.
Een onderdeel, bestaande uit Jeugdstormers, werd tijdens de winter 1944 - 1945
ingezet in de Betuwe met de opdracht een deel van de noordelijke Waaldijk te bewaken. Aan de overzijde lagen de Canadezen, de Polen en de Nederlandse Stoottroe17

pen, de voormalige verzetsmensen, die daar de dijk bewaakten. Vrolijk zingend marcheerden de Jeugdstormers in een hinderlaag. Veel tegenstand werd er niet geboden, één van hun officieren, een gymnastiekleraar uit Amsterdam, sneuvelde. Ze
kregen de uitnodiging de wapens neer te gooien, de - nu beide - armen omhoog te
steken en door te marcheren naar de dijk, waar ze werden overgezet naar bevrijd
gebied. Daar gingen ze op weg naar het voormalige Duitse concentratiekamp Vught,
dat nu voor NSB'ers was gereserveerd.
Zilver, dat moet gezegd worden, was op ‘Dolle Dinsdag’ niet gevlucht. Hij bleef in
Amsterdam en zat de gehele Hongerwinter 1944 - 1945 thuis in de Zacharias Jansestraat in de Watergraafsmeer in Amsterdam-Oost. Naast zijn vrije tijd werk voor de
Jeugdstorm verdiende hij gedurende de oorlog zijn dagelijks brood als medewerker
van de Winterhulp. Het was voor de oorlog en ook weer na de oorlog de gewoonte
dat bijna iedere zaterdag met de collectebussen werd gerammeld om geld in te zamelen voor één of ander goed doel. In Nazi Duitsland had men alle goede doelen
verboden en een Nationale Winterhulp ingesteld, die hun werk moest overnemen. Dit
voorbeeld werd in bezet Nederland gevolgd en Zilver was één van de medewerkers.
Gezeten op een houten platform, midden op de Dam, probeerde hij Winterhulp loten
te verkopen en bediende hij een Rad van Avontuur. Veel succes had dit niet want de
meeste mensen negeerden niet alleen de collectebussen maar ook Zilver met zijn
stalletje. “Nog geen knoop van mijn gulp voor de Winterhulp”.
Af en toe stonden er jongens, hem al of niet bekende verkenners en voortrekkers,
die hem onaangename dingen toevoegden. Na ‘Dolle Dinsdag’ kwam er een einde
aan zijn activiteiten voor de Winterhulp zowel als de Jeugdstorm. De door de Duitsers ingestelde ‘Nederlandse Landwacht’, gekleed in Duitse uniformen en belast met
ordehandhaving, bestrijding van het verzet en het verlenen van hand en spandiensten bij razzia's etc. etc. nam zijn intrek in het NJS Streekkwartier, Keizersgracht 232
en daar had Zilver dus ook niets meer te zoeken. Werkloos bracht hij de winter door
al zal hij, als een topleider van de NJS, geen honger geleden hebben. Hij moest beleven hoe op 5 mei 1945 een einde kwam aan 5 jaar Duitse Bezetting en het twaalfjarige bestaan van het Duizend Jarige of Derde Nazi Reich. Op 7 mei werd er op zijn
deur gebonkt. De in blauwe overalls geklede leden van de Binnenlandse Strijdkrachten, waaronder een paar Voortrekkers van zijn voormalige padvindersgroep, kwamen
hem afhalen en brachten hem naar het verzamelpunt voor NSB'ers en anderen op
het Etablissement van de KNSM op de Levantkade.
In maart 1947 werd hij berecht door het speciale Tribunaal van Amsterdam op de
Herengracht 380, het gebouw waar nu het NIOD (Nederlands Instituut Oorlogsdocumentatie) is gevestigd. De voornaamste aanklacht luidde: Manipulatie van de
jeugd. Wat hem in het bijzonder kwalijk werd genomen was het feit dat hij kinderen
had opgenomen in zijn organisatie zonder de toestemming van hun ouders. Verder
dat door de misleiding jeugdigen in Duitse uniformen gestoken werden en sneuvelden aan het Russische front of in de Betuwe. Hij kwam er, gezien zijn verleden en
zijn hoge functie in de NJS, af met een - volgens velen - betrekkelijk lichte gevangenis straf van slechts 3½ jaar. Hem werd tevens verboden zich ooit nog met jeugdwerk op te houden of te bemoeien. Dit tot grote verontwaardiging van de Amsterdamse padvinders en vooral van die van zijn eigen groep, die hem toch niet alleen
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als een landverrader beschouwden maar ook als een verrader van Scouting dat hij
had willen uitleveren aan de vijand.
Hij zal zich op die chaotische Bevrijdingsdagen van 5 en 6 mei wel niet op straat
hebben gewaagd en had dus wellicht wel of niet bemerkt hoe al op 5 mei de overgebleven leden van de Jan van Nassaugroep weer bezit namen van hun groepshuis dat
zich op Frankendael bevond slechts een honderdtal meters van zijn woning verwijderd. Het werd grondig gereinigd en alles dat herinnerde aan het Transvaal Vendel
van de Jeugdstorm werd op een hoop gegooid en verbrand.1
Ook het gebouw op de Keizersgracht 232 werd weer door de padvinders in bezit genomen en ook daar vond een grondige schoonmaak plaats. De portretten van Hitler,
Mussert en van Geelkerken, de Hoofdstormer van de NJS, werden verwijderd en verbrand en weer vervangen door die van Baden-Powell. De partij en NJS vlaggen
evenals de Oranje-Blanje-Bleu vlaggen werden ook op het vuur gegooid. Er werd in
feite heel veel vernietigd waarvoor in latere jaren verzamelaars van oorlogssouvenirs
grote sommen moesten neertellen. Ook werd de volledige leden administraties van
de Amsterdamse Jeugdstorm en Landwacht aangetroffen die werden overgedragen
aan de POD, de Politieke Opsporingsdienst. De achtergebleven Schmeisser machinepistolen en andere wapens van de Landwacht werden overgenomen door de BS. Men
vond er een grote voorraad Jeugdstormuniformen en was zo wijs die niet te verbranden. De zwarte korte broeken werden later gedragen door de zeeverkenners, de
blauwe shirts werden of in een kaki bad gestopt of bewaard om later nog door de
luchtverkenners te worden gedragen.
De Districtscommissaris Faber kon zijn rechtmatige plaats weer innemen en begon
met zijn staf aan de begeleiding van het weer opgedoken Scouting dat, door de
enorme toestroom van nieuwe leden, in goede banen diende te worden geleid. Zeker
was dat het de Nazi's niet was gelukt Scouting uit te roeien, zoals zij en hun handlangers hadden gedacht.
Na zijn veroordeling werd Ernst Zilver, toen 33 jaar oud, overgebracht naar het interneringskamp Crailo te Laren, waar hij zijn straf van 3½ jaar moest uitzitten. Tot
zijn eigen verbazing en die van vele anderen kreeg hij daar eindelijk weer iets om
handen toen de kampleiding hem benoemde tot jeugdleider van de ook in dit kamp
geïnterneerde jonge Waffen SS'ers waaronder dus heel veel Jeugdstormers. Wie op
die onbegrijpelijke idee was gekomen vraagt men zich af. Verder had hij ook nog
geluk. Van de troonsafstand van Koningin Wilhelmina en de inhuldiging van Koning
Juliana (1948) maakte de overheid gebruik om vele ‘lichte’ gevallen vrij te laten. Ook
Ernst Zilver werd kennelijk toch ook als een ‘licht’ geval beschouwd en in juni 1948
uit gevangenschap ontslagen. Hij moest opnieuw beginnen en vond wel werk maar
in 1959 maakte hij zich zelfstandig. In een pand - weer aan de Keizergracht - begon
hij een handel in oude prentbriefkaarten. Het werd een succesvol bedrijf met klanten
in binnen- en buitenland. Met jeugdwerk heeft hij zich inderdaad nooit meer be1

Toen ik lid was van de Jan van Nassaugroep na de oorlog was er nog wel te zien dat het een
NJS gebouw geweest was. “De Jeugd is Opgestaan” stond er op de muur van de troepzaal
geschilderd. “En weer naar bed gegaan” zeiden wij dan. (F.K.)
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moeid. Wel kwam hij weer in contact met Scoutingleiders en oud-scouts, verzamelaars, die hem nog kenden van zijn vooroorlogse en zijn NJS verleden. Er waren er
bij die medelijden met hem hadden en zelfs voorstelden hem op te nemen als lid van
de ‘Vereniging Vrienden van Scouting’ maar daar was zeer veel protest tegen en dus
ging dat niet door. Hij woonde in Hoorn en op 75-jarige leeftijd sloot hij in 1987 zijn
bedrijf. Hij overleed in 1998, 86 jaar oud.
Hij verbaasde echter vriend en vijand toen hij in 1995 een verrassend bezoek bracht
aan het RIOD (nu NIOD). Toen hij was overleden plaatste het dagblad HET PAROOL
in juni 1998 in de serie TENSLOTTE een door de journalist René Kok geschreven artikel, waarvan het slot hieronder is afgebeeld, onder de kop:
TEN SLOTTE: ERNST ZILVER 1912-1998 OVERIJVERIGE OPPERHOPMAN.
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Noten
1. De NSB - de Nationaal Socialistische Beweging - betuigde voor de Duitse Bezetting - zijn grote trouw aan Koningin en Vaderland. Gebruikte ook de Prinsenvlag en in haar insignes en emblemen de kleuren daarvan. Men propageerde deze vlag ook als De Nationale Driekleur. (Dit noodzaakte tot het op
pagina 2 genoemde Koninklijk Besluit van 19/02/1937.) De Royalisten, die om
hun Trouw aan het Koningshuis te bewijzen ook nog steeds de Prinsenvlag
gebruikten, vonden het niet prettig want ze voelden niets voor het Fascisme
of het Nationaal Socialisme van de NSB. Tijdens de Duitse Bezetting werd
door de NSB het Oranjehuis afgezworen. Ze gebruikten echter ook toen nog
steeds de Prinsenvlag. Het was toen overigens verboden de nationale roodwit-blauwe vlag uit te hangen, zelfs niet aan de waslijn, wat op de - eveneens
verboden - nationale dagen of Koninklijke geboortedagen wel eens gebeurde.
Alleen binnenschepen en Rijnschepen mochten de rood-wit-blauwe vlag nog
voeren. Kortom de Prinsenvlag was zo besmeurd en misbruikt dat zelfs vurige
royalisten er na de Bevrijding maar van afzagen deze nog te gebruiken.
2. Wat de NSB feitelijk reeds voor de Duitse Bezetting wilde was de hereniging
van de (toen) elf Nederlandse provincies met de Nederlands sprekende Belgische provincies in één Fascistisch Koninkrijk onder het Huis van Oranje. Ook
de Vlaamse fascisten van het Vlaams Nationaal Verbond, in samenwerking
met de NSB, streefden naar één Groot Nederland. De VNV en de NSB uniformen waren bijna gelijk en het VNV gebruikte ook de Prinsenvlag naast de
Vlaamse vlag. Af en toe ziet men haar nog wel eens in een Vlaamse stad op
een gebouw gebruikt door groeperingen met een lichtelijk neonazi of volledige
nazi-overtuiging.
Zowel voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog waren in het algemeen
noch de Nederlanders noch de Vlamingen zeer enthousiast over een mogelijke
hereniging. De Duitse Nazi's trouwens ook niet, die wilden zowel Nederland
als de Vlaamse gewesten inlijven bij het Dritte Reich. Niks onafhankelijkheid!
Duitsers moesten het worden. Het streven van de NSB en het VNV werd dus
de kop ingedrukt.
3. NSB en NJS emblemen overgenomen uit het boekje "Distinctieven der Beweging" uitgegeven door de NSB en buitgemaakt in het voorjaar van 1945.
© Piet J. Kroonenberg, Amsterdam, januari 2005.
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