Scouts in het verzet

Willem ten Boom

Willem ten Boom wordt geboren in Amsterdam op 21 november 1886.
Ten Boom groeide op in Haarlem en was de zoon van Casper ten
Boom, Haarlems bekendste klokkenmaker. Willem had een oudere
zus (Betsie) en twee jongere (Nollie en Corrie). In het gezin Ten Boom
speelde het christelijk geloof een belangrijke rol. Er heerste een
blijmoedige vroomheid, die uiting vond in Bijbelstudie, samenzang,
zendingsactiviteiten en geloofsgesprekken.
Hoewel Ten Boom was voorbestemd om zijn vader op te volgen in de
horloge- en klokkenmakerswinkel, koos hij er voor om theologie te
gaan studeren in Leiden. Hij werd predikant in 1916. Dat jaar trouwt hij met Christina van
Veen (1884-1958). Ze krijgen 4 kinderen. Een van zijn vier kinderen was Christiaan (Kik).
Het werk als gemeentepredikant kon hem geen volle bevrediging schenken en bovendien
had, zoals hij dat zelf zei, ´het zendingsinsekt hem gebeten´. De volgende stap in zijn
loopbaan was een benoeming als predikant-zendeling in dienst van de Nederlandse
Vereniging voor Israël (NVVI). Als voorbereiding op zijn nieuwe werk als zendeling studeerde
Ten Boom van aan het Delitzschianum te Leipzig en voltooide zijn dissertatie over het
rassen-antisemitisme De rest van zijn leven wijdde Ten Boom aan de jodenzending en het
schrijven van boeken over de schoonheid en de waarde van het Oude Testament. Daar liet
hij naast zijn eigen huis in Hilversum liet hij een villa verrijzen, waar hij geestelijk en
lichamelijk kwetsbare mensen opving. Dit zorginternaat werd door hem en zijn vrouw Tine,
die leiding gaf aan het internaat, "Theodotion" (Godsgeschenk) genoemd. Theodotion bood
in de oorlogsjaren en al lang daarvoor ook plaats voor joodse vluchtelingen uit Duitsland en
Nederland.
Dominee Willem ten Boom was in 1932 oprichter van de Heideparkgroep. Hoewel hijzelf
absoluut geen scout was maar een wetenschapper, zag hij wel het nut voor jonge mensen
van Scouting. In mei 1932 vindt de eerste bijeenkomst plaats bij Willem ten Boom thuis. Voor
deze bijeenkomst heeft hij ook Hopman Kaajan uit Utrecht uitgenodigd. Zijn zoon Kik wordt
dan als lid geïnstalleerd. Zijn dochter Hermanna Johanna ten Boom (1918-1950) werd in
oktober 1939 welpenleidster bij Akela Ada van Keulen.
Tijdens de oorlog wordt er ondanks een verbod in april 1941 zo goed en zo kwaad als dat
gaat doorgedraaid onder de naam De Woudlopers. Zijn zoon Kik en andere leden van de
groep zijn heel actief in het verzet. Tot zijn dood in 1946 is hij voorzitter van de
Oudercommissie geweest. Daarnaast was hij ook de 'groepsgeestelijke'.
In Duitsland heeft hij in 1928 kennisgemaakt met het nationaal-socialisme. Hij had daar een
grote afkeer van. Terug in Nederland heeft hij zich na 1933, toen de nationaal-socialisten in
Duitsland aan de macht kwamen, ingezet voor de opvang van Joden in Nederland. Ook
tijdens de oorlog heeft hij, net als ook de rest van zijn familie, veel voor joden gedaan. Hij is
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diverse keren opgepakt en gevangen genomen. Ook zijn zus Corrie ten Boom was heel
actief in het verzet.
Uiteindelijk overleed Ten Boom op 13 december 1946 in
zijn huis te Hilversum aan een ziekte die hij tijdens de
oorlog in gevangenschap had opgelopen. Zijn graf op de
Noorderbegraafplaats te Hilversum wordt beheerd door de
Nederlandse Oorlogsgravenstichting.
Na de oorlog maken de groepen in Hilversum een enorme
bloei door. Uit de Heidepark komt de Ten Boomgroep
voort. Na de bloei in de tweede helft van de jaren veertig en begin jaren vijftig gaat het in de
jaren zestig en zeventig minder met Scouting. De Ten Boom en Heidepark fuseren tot de
Heidepark-ten Boomgroep. En in de eerste helft van de jaren zeventig fuseert de Heideparkten Boom met de Celliersgroep. Gekozen is toen voor de oorspronkelijke naam:
Heideparkgroep.
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