Scouts in het verzet

Ella Scharp-Halberstadt

Elly (Ella) Halberstadt, is geboren op 20 januari 1909 in Alkmaar. Het gezin
verhuist naar Breda waar ze naar de huishoudschool gaat.
Ze was Oehoe van de kabouters in Breda.
In de jaren ‘30 leert ze Johannes (Jan) Gerhardus Scharp (2 januari 1913,
Amersfoort) kennen die cadet was op de KMA en trouwt in 1937.
Na het afroepen van de mobilisatie in 1939 wordt de eenheid van Jan overgeplaatst naar
Schoonhoven en in de zomer van 1940 gaat het gezin naar Den Haag waar Jan gaat werken
op het Ministerie van Oorlog. Jan komt in contact met de Ordedienst (OD) met het
uiteindelijke gevolg dat hij 28 april 1941 wordt gearresteerd, als lid van de Groep van 72 van
de Ordedienst (OD) ter dood wordt veroordeeld en op 3 mei 1942 in concentratiekamp
Oraniënburg wordt gefusilleerd.
Elly gaat naar Groesbeek waar haar ouders wonen. Ze heeft onder andere onderduikers
gehuisvest en een radio gehad. Alleen dat laatste is haar aangerekend nadat zij 26 juli 1944
is opgepakt. Van het Huis van Bewaring in Arnhem werd zij overgebracht naar Kamp Vught.
Ada van Keulen, Akela bij de Heideparkgroep in Hilversum, Elsje IJzerdraat, padvindster bij
afdeling Velsen van het NPG, en Elly Scharp-Halberstadt, Oehoe in Breda, werden vanuit
Kamp Vught in september 1944 op transport gesteld naar concentratiekamp Ravensbrück. In
oktober 1944 wordt zij met ca 200 Nederlandse vrouwen overgebracht naar een bijkamp van
concentratiekamp Dachau om in de AGFA-fabrieken tijdbuizen te maken. Eind april 1945
werden de vrouwen afgemarcheerd naar Wolfratshausen en in een boerderij gelegerd waar
ze op 30 april door de Amerikanen worden bevrijd.
Na de oorlog is Ella in Nijmegen gaan wonen en werd Assistent districtscommissaris
Bijzondere Eisen, ook wel Postpadvinders genoemd. Zijn was Akela bij de Postgroep “Luctor
et Emergo”.
Ella is overleden op 21 mei 2003 te Groesbeek.
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