Scouts in het verzet

Adri Knappert

Adriana (Adri) Henriette Elisabeth Susanna Knappert wordt
geboren op 7 oktober 1904 in Hendrik Ido Ambacht. Ze was een
van de eerste padvindsters en als jonge leidster zat ze bij een
groep in Amsterdam. Ze werd later Captain van de Pioniersters,
afgekort tot Cap. In Laren was ze in 1928 betrokken bij de
oprichting van neem meisjesgroep op het terrein van Mejuffrouw
Blijdenstein. Voordat er clubhuizen stonden had Mejuffrouw
Blijdenstein oude barakken van het kamp Crailo – die voorheen
van Belgische vluchtelingen uit de 1e Wereldoorlog waren
geweest – neer laten zetten op het achterste gedeelte van het
terrein.
In de jaren 30 was ze een van de vooraanstaande figuren in het Gilde en expert op
kampeergebied. Veel leidsters hebben cursussen bij haar gevolgd en van haar kennis en
enthousiasme genoten. Ze was daarnaast leidster bij de KRAVO groep in Den Haag.
Toen de oorlog uitbrak bewees ze wat ze niet alleen organisatorisch, maar ook innerlijk
waard was. Ze hielp vluchtelingen en zette zich met heel haar persoonlijkheid, samen met
leiding en de padvindsters van haar groep in voor vervolgde landgenoten.
Adri huur op Landgoed Eerde aan de Steile Oever het huis ’t Weversnest van Baron van
Pallandt. Op Kasteel Eerde, niet ver van haar huis, was in de oorlog een Internationale
Quakerschool gevestigd. De Quakers wilden Duits-Joodse kinderen die voor het fascisme
moesten vluchten onderwijs en onderdak geven. Hieronder waren een groot aantal Joodse
kinderen. Van de 53 geregistreerde joodse inwoners in Ommen zaten er 22 op de
Quakerschool. Op een gegeven moment was het de vraag of de kinderen moesten
onderduiken of op school konden blijven. Er werden 7 joodse kinderen bij haar in ’t
Weversnest ondergebracht. Toen ze werden gewaarschuwd voor bestaand vluchtte ze, met
behulp van Ankie Stork, met de kinderen naar Lemele en Hellendoom.
Na de bevrijding ontving ze, evenals enkele dappere personen uit Lemele de Israëlische Yad
Vashem onderscheiding Rechtvaardige
onder de Volkeren, voor hulp aan Joodse
kinderen en volwassenen.
Na de oorlog was Adri een van de officieren
die de Marva hielp op te bouwen. In 1946
was ze het hoofd van de Marva in Huizen.
Na haar diensttijd kwam ze terug bij de
NPG als trainster en van 1946 tot 1948 was
ze lid van het Hoofdbestuur van de NPG.
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De Kravo 1 was voorganger van meisjesgroep Eltheto. In jaren ‘80 fuseerde De
Rimboejagers en Eltheto, tot de naam Eltheto in de 21e eeuw verdween.
Adri is overleden op 5 mei 1991.
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