Padvinders in de meidagen van 1940
Anders dan nu waren in de vooroorlogse jaren de winters meestal echte winters met
perioden met sneeuw en ijs. Het kampeerseizoen eindigde meestal eind september
begin oktober. Iedereen keek tijdens de winter met verlangen uit naar de komende
Paas- en de Pinksterdagen. Vielen de Paasdagen laat dan werden zij al gebruikt om
er op uit te trekken en de tenten op te zetten. Meestal waren dat de voortrekkers
van 17 jaar en ouder. Voor de verkenners begon het kamperen meestal pas met de
Pinksterdagen als de hele troep op zaterdag op de fiets stapte en zich naar een kampeerterrein begaf. De hele winter keek men hiernaar uit.
In het voorjaar van 1940 was dit niet anders. Natuurlijk was in september 1939 de
Tweede Wereldoorlog begonnen. Maar Nederland was neutraal en de oorlogvoerenden - inclusief Duitsland – hadden deze neutraliteit gegarandeerd. Met andere woorden: Nederland zou niet worden aangevallen en zou dus evenals in 1914 -1918 niet
bij het conflict worden betrokken. De Nederlanders hoopten dit van harte al waren er
toch genoeg die het ergste vreesden.
Maar heel veel troepen en voortrekkersstammen waren zich toch al aan het voorbereiden op het Pinksterkamp. Op de meeste scholen begon de korte Pinkstervakantie
al op donderdagmiddag 9 mei. De voortrekkers kampeerden meestal in ploegverband1 en zonder leiding [Oûbaas en Baas] en er waren er die al op de avond van 9
mei op de fiets stapten en ’s avonds hun kleine tentjes – sheltertjes genoemd – opzetten en daarna onder de dekens kropen.
De verkennerstroepen zouden meestal op zaterdagochtend vroeg vertrekken omdat
de vrijdag en zaterdagmorgen voor Pinksteren normale werkdagen waren en de leiders dus geen vrije dag hadden. De meeste volwassenen hadden in die tijd een week
- 5 werkdagen en de zaterdagmorgen - vakantie per jaar en snipperdagen kende
men niet. Slecht een enkele troep, waarvan de leiders bij het onderwijs werkzaam
waren, kon op de vrijdagmorgen op weg gaan. Dus vertrokken de meeste troepen
pas op zaterdag. Zo was iedereen ook op 9 mei 1940 ‘s avonds gepakt en gezakt en
gereed om hetzij op vrijdag 10 mei of de zaterdag daarop zeer vroeg op de fiets te
stappen. Het weer was voortreffelijk en volgens het weerbericht zou het ook tijdens
de Pinksterdagen mooi blijven dus het kon een goed kamp worden.
Het mocht niet zo zijn. Op vrijdag 10 mei omstreeks 3 uur ’s morgens werd Nederland gewekt door het geronk van vele Duitse vliegtuigen, het bulderen van het Nederlandse luchtafweer geschut en - in de nabijheid van de vliegvelden - door het exploderen van de bommen. Het was duidelijk dat het Pinksterkamp dit jaar niet zou
kunnen worden gehouden. De Voortrekkers en Verkenners kwamen wel bijeen op
deze zonnige, schitterende voorjaarsdag maar in plaats van kamperen waren er voor
hen andere dingen te doen.
De eerstvolgende Pinksterkampen zouden pas in 1946 gehouden worden, maar dat
wisten ze toen nog niet.
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Een voortrekkersstam was ingedeeld in ploegen.
1

Hieronder enkele verslagen van hun werkzaamheden tijdens die meidagen zoals die verschenen in het augustusnummer 1940 van het maandblad De Verkenner van de toenmalige
Vereniging de Nederlandse Padvinders.

Rotterdam
In de vroege morgenuren van vrijdag 10 mei 1940 werden de bewoners van Rijnmond ruw gewekt door het bombardement op het vliegveld Waalhaven of door de
Duitse watervliegtuigen die landden bij de grote bruggen over de Nieuwe Maas en
daar militairen uitzetten in rubberboten. Het Duitse plan was om in één dag de
Noordzeekust te bereiken. Met tanks door Noord - Limburg en Noord - Brabant die
dan, via de bruggen bij Moerdijk, Dordrecht en Rotterdam zouden oprukken naar
Den Haag. Bij de bruggen en rondom Den Haag werden parachutisten uitgeworpen.
Onderweg viel de tegenstand, vooral bij Dordrecht en Rotterdam echter tegen. Om
deze te breken wordt op 14 mei het centrum van Rotterdam door een zwaar bombardement totaal verwoest. Pas op 15 mei werd Den Haag en de Noordzeekust bereikt.
Rotterdamse Verkenners en Voortrekkers fietsten voor hun weekend- en Pinksterkampen veel naar de duinen van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, of die bij
de Hoek van Holland. In 1940 echter geen Pinksterkampen maar wel veel onverwachte andere activiteiten voor de oudere Verkenners, de Voortrekkers en de Padvindsters.
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Het verwoeste centrum van Rotterdam na 14 mei 1940
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Dordrecht
In het kader van het Duitse plan om in één dag Den Haag te bereiken moesten parachutisten de behalve de Moerdijkbruggen ook de bruggen in Dordrecht en Rotterdam
bij verrassing nemen zodat de gemotoriseerde eenheden, die door Noord - Brabant
oprukten, snel zouden kunnen doorstoten naar de Residentie. De parachutisten werden ook vlak bij de bruggen van Dordrecht uitgeworpen en bezetten onder andere
het station. In de stationsbuurt en bij de bruggen werd echter veel tegenstand ondervonden. Pas toen de eerste tankeenheden, via de Moerdijk, de stad met veel vertraging hadden bereikt werd het verzet gebroken en konden ze na verloop van tijd
doorrijden naar Rotterdam - Zuid. De stationsbuurt en de wijk tussen het station en
de bruggen veranderden in een slagveld waardoor de bevolking veel te leiden had.
Zonder twijfel zullen de Scouts ook hier hulp hebben geboden maar het onderstaande verslag beperkt zich meer tot de tijd na de gevechten. Na het bombardement van
Rotterdam en het dreigement dat Amsterdam en Utrecht de zelfde behandeling zouden ondergaan werd gecapituleerd en werd alleen in Zeeland de strijd nog korte tijd
voortgezet. Op Walcheren waren Franse troepen geland. Het centrum van Middelburg werd door een bombardement verwoest. De Fransen probeerden zich terug te
trekken naar Zeeuws Vlaanderen dat na de val van Antwerpen ook van daar uit werd
bedreigd . Duizenden Fransen, waaronder Marokkanen, Belgen en een aantal Britten
werden gevangen genomen en voor het transport naar Duitsland werden Rijnaken
gevorderd. Deze met mannen volgepropte schepen passeerden Dordrecht. Hierover
gaat dit verslag van een Ploegleider (PL) van een Voortrekkersstam.
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Den Haag
Het Duitse plan was in één dag Den Haag te bereiken, de Koninklijke familie en de
regering gevangen te nemen en het militaire hoofdkwartier uit te schakelen. Parachutisten wisten de Moerdijkbruggen te nemen doch in Dordrecht en Rotterdam ging
dit niet zo snel. Rondom Den Haag werden behalve parachutisten door Junker transportvliegtuigen ook luchtlandingstroepen aan de grond gezet op de vliegvelden Valkenburg tussen Katwijk en Leiden, Ockenburg ten zuiden van Den Haag en Ypenburg
tussen Den Haag en Delft. Hierbij gingen tientallen toestellen verloren, door Nederlandse vuur of door noodlandingen op wegen en weilanden. Zij moesten Den Haag
innemen maar ze ondervonden veel meer tegenstand dan verwacht. Feitelijk mislukte dit plan. Aan de randen van Den Haag werd zwaar gevochten maar de aanvallers
slaagden er niet in Den Haag zelf binnen te rukken. Er werden honderden Duitsers
gevangen genomen en deze werden op schepen naar Engeland overgebracht. In de
stad zelf werd zo goed als niet gevochten en in het onderstaande verslag worden
gevechten niet genoemd. Maar er was genoeg werk te doen.
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Utrecht
De Stad Utrecht lag achter de Utrechtse Heuvelrug die deel uitmaakte van de Grebbelinie. De Grebbelinie werd op zijn beurt weer min of meer beschermd werd door
het feit dat de Gelderse Valei grotendeels onder water stond en daardoor voor zwaar
oorlogsmaterieel onbegaanbaar was geworden. Maar niet bij de Grebbeberg. Aan de
westzijde van Utrecht lag de Hollandse waterlinie, die ook in werking was gesteld.
Daarom waren de wegen voor zwaar materieel niet toegankelijk.
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In dit artikel werd de uitreiking van het insigne Nationale Dienst door de Burgemeester van Utrecht vermeld. Zowel de Vereniging de Nederlandse Padvinders NPV, de
Katholieke Verkenners KV als het Nederlandse Padvindsters Gilde NPG (rechts) kenden dit insigne. En het werd door de Nationale Hoofdkwartieren van deze verenigingen verleend. Het feit dat men het in Utrecht door de Burgemeester liet uitreiken zou
de indruk kunnen wekken dat het een overheidsinsigne was. Ook in vele andere Padvindsters en Padvindersdistricten werden leden er mee onderscheiden.

Haarlem
In Noord - Holland was het vrij rustig, behalve dan dat Schiphol en het vliegveld bij
Bergen werden gebombardeerd en natuurlijk ook de marinebasis in Den Helder.
In de omgeving van Haarlem gebeurde niet veel, al hoorde men op afstand wel het
luchtafweergeschut van IJmuiden dat regelmatig in actie kwam tegen vliegtuigen die
magnetische zeemijnen in de havenmond (buiten de pieren en in Noordzeekanaal)
wierpen. Nederlandse en buitenlandse zeeschepen die in de haven van Amsterdam
lagen gooiden de trossen los en probeerden door het Noordzeekanaal en de sluizen
van IJmuiden naar zee te gaan. Honderden, vooral Joodse, medeburgers probeerden
aan boord te komen. Ook aan boord van vertrekkende vissersschepen om zo het
land te ontvluchtten. Ook die schepen werden, tot ver op open zee, aangevallen door
de vliegtuigen, die ze met mitrailleurvuur en bommen bestookten. Maar Haarlem
werd niet door het oorlogsgeweld getroffen.

Duitsers op de Grote Markt in Haarlem
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Amsterdam
De Amsterdammers werden op de 10e mei gewekt door het geluid van de ontploffende bommen die door Duitse toestellen werden afgeworpen op Schiphol en op de
basis van de watervliegtuigen op het Eiland Zeeburg ten zuiden van Schellingwoude
alsmede het blaffen van het luchtafweergeschut dat de aanvallers onder vuur nam.
Dan waren er de enkele laagvliegende Fokker G1 jachttoestellen die kans hadden
gezien op te stijgen van het noodvliegveld bij het Noord-Hollandse Bergen. Met hun
boordkanonnen namen die de Duitse toestellen onder vuur. Hier geen parachutisten
en geen oorlogshandelingen op de grond. Verder gebeurde er die 5 dagen niet veel.
Af en toe luchtalarm als er vliegtuigen overvlogen. Eén hiervan werd getroffen en liet
zijn bommen los. Hierdoor werden in de oude grachtengordel een paar oude panden
op de Blauwburgwal verwoest waarbij de bewoners werden gedood. De echte drukte
voor de padvinders en padvindsters begon toen de gevechten voorbij waren.

11 mei 1940 Bominslag op de Blauwburgwal in Amsterdam (Foto: Stadsarchief Amsterdam)
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Voor de intocht van de Duitsers werden de olie- en benzinevoorraden in de Amsterdamse haven in
brand gestoken. De op het Noordzeekanaal voor anker liggende vissersschepen voorkwamen het landen van Duitse watervliegtuigen. (Foto: Stadsarchief Amsterdam)
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