Scouts in het verzet

Aad van der Pompe

Adrianus Jacobus (Aad of Aart) van der Pompe is geboren op 15
augustus 1907 in Zoeterwoude. Hij trouwde in 1939 in Leiden met
Wilhelmina Frederica Wiethoff en woonde met zijn vrouw in de
Leeuwerikstraat in Leiden.
In zijn vrije tijd was hij jeugdleider bij de Nederlandse Christelijke
Padvindersvereniging en actief bij de Leidse Christelijke
Kampeervereniging.
Bij het begin van de bezetting was Aad van der Pompe onderwijzer aan de Christelijke
opleidingsschool aan het Noordeinde in Leiden, met een akte Frans LO op zak.
In de zomer van 1940 riep prof. Pieter de Boer, districtscommissaris bij Scouting, een achttal
jonge mensen bijeen: ‘De Jonge Acht’. Deze groep bestaat onder andere uit scouts uit de
Van de Werffgroep, groep 2 (CJMV) in Leiden; Aad van der Pompe, Sjoerd Mazurel en
Lucas Questroo. De leraar Aad van der Pompe kreeg de leiding van het gezelschap. Ook
Piet Harteveld was bij deze groep betrokken. Eens per maand organiseerden ‘De Jonge
Acht’ speciale jongerendiensten over bepaalde thema’s in diverse Leidse kerken, meestal na
de reguliere morgendienst. De Boer: ‘Het ging daarbij niet om het geloof, het ging om verzet,
om de geestelijke gezondheid van ons Nederlandse volk!’. In de diensten kwamen
gemiddeld tussen de 500 en 1000 jongeren, tot ze begin 1941 door de bezettende overheid
tenslotte werden verboden. Maar de kiem leek te zijn gelegd en sommige leden van de ‘Acht’
zijn daarna daadwerkelijk in het verzet gegaan. Via Prof. De Boer werd door een aantal
mensen ook hulp verleend aan joden en andere onderduikers. Na de oorlog werden de
activiteiten voortgezet in de Jeugdhulp Leiden, die opging in de Leidse Jeugd Actie.
Aad kende de Boer omdat die ooit als student op kamers had gezeten bij de ouders van Aad
en hij kende hem via Scouting. In de oorlogsjaren was er een tijdje een Joods meisje bij Aad
in huis en later ook andere onderduikers. Ook werkte Pompe mee aan het illegale blad De
Mare.
Na de oorlog maakte Pompe deel uit van het werkcomité Kunst & Ontspanning van
Nederlands Volksherstel. In 1947 fuseerde K&O met de Leidse Volksuniversiteit; Pompe
werd directeur en bleef dat tot aan zijn pensioen in 1972. Hij werd benoemd tot officier in de
orde van Oranje Nassau.
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