Scouts in het verzet

Ad van Haaften

Adriaan (Ad) Johan van Haaften werd geboren op 28
december 1920 te Nijmegen. Hij was de zoon van dr. Arie
Wouter van Haaften, arts en Antje Pasman. Ze waren thuis
met 8 kinderen.
Adriaan heeft de lagere en de middelbare school normaal
doorlopen met van jongsaf als boezemvriend Jan Leppink.
Hij was scout bij de Groenewoud Verkennersgroep. In
augustus 1939 is hij samen met een aantal roverscouts op bezoek geweest
in Stoke-on-trent, UK, samen met scouts uit 7 landen. Hierbij waren ook Pieter Oosterlee en
Wim Bartels. Piet Oosterlee was op het Stedelijk Gymnasium een vriend en klasgenoot van
Adriaan en Jan.
Vervolgens is Adriaan in Utrecht geneeskunde gaan studeren, net zoals zijn beide broers.
Het was in 1939 en hij werd lid van het Utrechts Studenten Corps. Zijn jaarclub was
genaamd “de As”. Een van zijn clubgenoten was onder andere Harro Begemann. Adriaan
heeft geroeid en op de schaats ook twee keer de Friese Elfstedentocht voltooid.
Ad is actief in het verzet. In 1943 duikt hij onder. Samen met zijn Nijmeegse vrienden Piet
Oosterlee en Ad Boers hielp hij Engelse piloten via de Biesbosch op weg naar Lissabon, van
waar ze naar Engeland konden terugkeren. Op 29 februari 1944 wordt hij gearresteerd en
gevangen gezet in het Oranjehotel in Scheveningen en kamp Vught. Hij is daarna
gedeporteerd naar concentratiekamp Buchenwald en overleden op 29 januari 1945 te Kdo
Langenstein-Zwieberge, Sachen - Anhalt in Duitsland.
in De Gelderlander van 18 juni 1945 is een overlijdensbericht geplaatst met de volgende
tekst : "Na een paar dagen van twijfel hebben wij thans de zekerheid gekregen dat onze lieve
zoon, broeder en zwager Adriaan Johan van Haaften, med. cand., oud 24 jaar op 29 januari
1945 in het kamp Buchenwald is overleden. Hij viel door trouwe plichtsbetrachting. Uit aller
naam: Dr. A.W. van Haaften, Nijmegen St Canisiussingel 4."
In 1946 heeft onderwijzer Roel Dijkstra van de Groenewoud Verkennersgroep een in
memoriamdienst voor de drie scouts (Pieter Oosterlee, Ad van Haaften en Ad Boers)
georganiseerd. De naam van Adriaan J. van Haaften komt voor op de herdenkingsplaquette
van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. Hij was oud-leerling van deze school.
Meer informatie
Adriaan Johan van Haaften (oorlogsgravenstichting.nl)
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