Scouts in het verzet

Adri Knappert
Adriana (Adri) Henriette Elisabeth Susanna Knappert wordt geboren op 10
augustus 1867 in Schiedam. Ze was een van de eerste padvindsters en
als jonge leidster zat ze bij een groep in Amsterdam. Haar gildenaam was
Cap. 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. Toen de
oorlog uitbreak bewees ze wat ze niet alleen organisatorisch, maar ook
innerlijk waard was. Ze hielp vluchtelingen en zette zich met heel haar
persoonlijkheid in voor vervolgde landgenoten.
Op Kasteel Eerde 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. Niet ver van het kasteel staat aan de Steile Oever het huis ‘het Weversnest’
die toen door Adri Knappert uit Den Haag werd gehuurd van Van Pallandt. Hier werden 7
joodse kinderen ondergebracht. Toen ze werden gewaarschuwd voor bestaand gevaar
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 een Israëlische
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.
Meer informatie
Schalmei 1949
http://www.guuspauwels.nl/tekstbronnen/Kasteel%20Eerde%20en%20de%20familie%20van
%20Pallandt%20door%20Harry%20Woertink.pdf
https://www.oudommen.nl/media/documents/201502_174_DDKbI.pdf
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-driessen/I73206700.php
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