Dr Joannes C. Pompe
Joannes Cassianus Pompe (1901 – 1945)
Joannes Cassianus Pompe se narodil 9. září
1901v městě Utrecht v Nizozemsku. Vystudoval
lékařství na univerzitě v Utrechtu a během tohoto
období objevil symptomy dnes známé jako infantilní
Pompeho nemoc, kterou také popsal ve své publikaci
„Over idiopathische hypertrophie van het hart“
publikované v roce 1932. Dne 27. prosince 1930
provedl Dr. Pompe pitvu 7 měsíční holčičky, která
zemřela na zápal plic. Zjistil, že miminko mělo
zvětšené srdce (nyní je známo, že toto bývá
charakteristický jev pro infantilní formu nemoci), a
připravil si několik vzorků, které prozkoumal pod
mikroskopem. Tyto snímky ukázaly, že buňky
svalové tkáně srdce byly narušeny a uvědomil si, že
příčinou je akumulace glykogenu.
Dr. Pompe absolvoval v roce 1936 na téma "cardiomegalia glycogenia", což naznačuje,
že se tomuto tématu věnoval po celou dobu svých studií. Posléze byl jmenován
patologem v Nemocnici Panny Marie (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis) v Amsterdamu,
kde působil od června 1939 až do své smrti v dubnu 1945.
Když vypukla druhá světová válka v roce 1939, Nizozemsko doufalo, že zůstane
neutrální, ale bohužel v květnu 1940 bylo napadeno nacistickým Německem. 15. května
1940, den po bombardování Rotterdamu, se holandské vojenské síly vzdaly a následně
holandská vláda a královská rodina odešly do exilu do Londýna. Okupační jednotky byly
podporovány jen menšinou holandského národa. Dr. Pompe (jako kapitán v holandské
armádě) také bojoval během nacistické invaze v Nizozemsku od 10. do 15. května
1940.
Aktivní odpor Nizozemců v průběhu pěti let nacistické okupace vzrostl. Němci
deportovali většinu místních Židů do koncentračních táborů a Dr. Pompe se zúčastnil
aktivního odporu. Zpočátku pomáhal s hledáním úkrytů pro Židy.
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V době nacistické okupace se museli všichni lékaři stát členy Nacistické lékařské
asociace. Dr. Pompe se rozhodl, že se raději vzdá svého oprávnění k výkonu povolání
lékaře, než aby patřil k nacistům. Níže se nachází překlad oficiálního dopisu, kterým
podal svou rezignaci.
RC Ošetřovatelství
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
Laboratoř patologie a anatomie
Telefon 52300
Postgiro 32044
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Amsterdam, 24. března 1943
Představenstvu Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam
Vážení pánové,
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tímto dopisem Vám chci oznámit, že počínaje dnešním dnem se vzdávám nároku na
svou praxi lékaře v souladu s paragrafem 5, odstavec 2 z Lékařského řádu.
Za současných okolností a s omezeními z nich vyplývajících Vás žádám, abyste se
vyjádřili, zdali mám pokračovat ve vykonávání svých pracovních povinností.
Váš oddaný
J. C. Pompe
Všimněte si, že Dr. Pompe žádá nemocnici, aby se vyjádřila, zda si přeje, aby
pokračoval ve své práci. Přestože je dopis datován roku 1943, setrvával Dr. Pompe ve
své pozici ještě v době svého zatčení v roce 1945. Lze tedy předpokládat, že vedení
nemocnice se rozhodlo ignorovat nacistické nařízení.
Vzhledem k tomu, že laboratoř, kde Dr. Pompe pracoval, byla poněkud izolovaná od
zbytku nemocnice, navrhl Pierrovi Antoine Coronelovi, že by zde mohl být dobrý úkryt
pro vysílačku. Tu oba instalovali na konci roku 1944 v prostoru pro laboratorní zvířata,
umístěného pod laboratoří. Vysílač byl používán k odesílání zpráv odboji do Velké
Británie.
V neděli ráno 25. února 1945 Němci vysílač odhalili při nájezdu na nemocnici. Nacisti
zamířili rovnou do místnosti, kde byla ukryta vysílačka. Operátor Pierre Antoine Coronel
právě vysílal. Byl popraven přímo na dvoře nemocnice. Po válce byla na jeho počest
pojmenována ulice v Amsterdamu - Coronel Street. Během nacistické razie byl Dr.
Pompe na nedělní mši, a když se vrátil do nemocnice, byl varován pacienty. Okamžitě
šel domů říct své ženě, že se musí ukrýt, ale byl zatčen před zraky své manželky a dětí.
Není známo, jak se nacisté dozvěděli, kde je vysílačka. Předpokládá se, že je někdo
udal, ale nikdy nebyl nalezen žádný důkaz.
Dne 14. dubna 1945 partyzáni vyhodili do vzduchu železniční most u Sint Pancras (45
km severně od Amsterdamu), přes který projížděl vlak s municí, a dva důstojníci SS byli
během útoku zabiti. Jako odveta bylo deportováno 20 holandských vězňů z několika
věznic v zemi. Mezi nimi byl i Dr. Pompe. Vězni byli převezeni v kamiónu na odlehlou
louku v blízkosti železnice v Sint Pancras a 15. dubna asi v 9 hodin byli rozděleni do
dvou skupin a postříleni. Těla byla pohřbena do hromadného hrobu v písečných dunách
u Overveen. Ve stejný den byl zastřelen také Piet van Doorn jako odplata za další útok
na železnici. Nizozemsko bylo osvobozeno kanadskými vojenskými silami 5. května
1945.
Zdroje:
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Archiv města Alkmaar
Nederlands institut Oorlog Documentatie Centrum
Pomp Blog - Skutečný příběh
Web: http://pompestory.blogspot.com/search/label/Nazis

Český překlad byl proveden Dona Jandová Žalmanová z Asociace muskulárních
dystofikù v. Er a text byl revidován lékař Alena Mrázová
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