
De Rechtvaardigen 

 

Voorwoord 

Het hier volgend artikel is in grote lijnen ontleend aan het indruk-

wekkende boek van Jan Blokker, De Rechtvaardigen. ISBN 978 

90 450 3664 9, 2018, aangevuld met de wat spaarzame informatie 

welke op het internet te vinden is. 

Jan Blokker beschrijft in zijn boek hoe Jan Zwartendijk als 

plotseling benoemde consul in het Litouwse Kaunas op eigen 

initiatief visa begint uit te schrijven voor vluchtelingen die naar 

veiligere oorden willen uitwijken. Die mogelijkheid is er, mits er 

landen zijn, die aantoonbaar middels een visum, hen op willen 

nemen. Op zich geen sinecure daar de meeste landen in de 

oorlogsjaren niet bereid waren  om vluchtelingen op te nemen. 

Nederland bijvoorbeeld sloot in reactie op de beruchte Kristal-

nacht al op 17 december 1938 de oostgrenzen, en trok, typisch 

Nederlands eigen, een 700-tal extra grenswachters aan. 

 

Hoe vreemd het wellicht voor die tijd ook moge klinken, maar Japan had als een van de 

weinige landen zijn grenzen niet voor vluchtelingen gesloten. En zoals de Nederlandse gezant 

van Riga, Leendert P.J.de Decker, aan Jan Zwartendijk liet weten, zou voor de inreis in 

bijvoorbeeld Curaçao geen visum vereist zijn. De Decker was begin twintiger jaren gezant in 

Japan geweest met als standplaatsen Yokohama en Kobe. Hij had daar in die tijd goede 

connecties opgebouwd. Hij was het ook die Zwartendijk de Franse tekst aanleverde ten 

aanzien van Curaçao voor vermelding in het paspoort. In hoeverre dat allemaal reëel was? In 

ambtelijke kringen werd wel afkeurend van ‘nepvisa’, maar op dat niveau gaf men liever – 

veilig en zonder risico - de onverbiddelijke voorkeur aan de strenge handhaving van de regels. 

Leendert de Decker is wellicht op dit idee gekomen door de handelswijze van de Chinese 

consul in Oostenrijk Ho Feng-Shan (何鳳山). Na de Anschluβ in maart 1938 begon Ho met 

het aan talloze vluchtelingen uitgeven van visa voor Sjanghai in China.  In feite niet volgens 

de ambtelijke regels, daar Sjanghai al in 1937 door Japan was bezet. De Chinese ambassadeur 

in Berlijn, Chen Jia, beducht voor de relatie met Duitsland, verbood hem deze handelswijze. 

Maar Ho Feng-Shan legde het verbod gewoon naast zich neer, en ging zijn eigen weg. 

Aan vluchtelingen werd het in de periode 1938 - 1940 inderdaad nog toegestaan om op deze 

wijze  - uiteraard na achterlating van al hun have en goed - Oostenrijk te verlaten. En velen 

verlieten het land, toen onder andere via Italië en Zwitserland. Men schat dat Ho duizenden 

van zulke visa heeft uitgereikt.  In het jaar 2000 werd Ho door Yad Vashem opgenomen in de 

lijst der Rechtvaardigen onder de Volkeren, de Chassidi oemot ha’olam. 

 

De ontsnapping richting het westen was vanuit Kaunas echter vanaf eind 1939, begin 1940 

niet meer mogelijk, dus bleef als enige uitweg over een reis de ander kant op, dwars door 

Rusland naar het oosten, richting Japan, en van daaruit dan verder. Dat hield wel in dat 

toestemming nodig was van Rusland voor de doorreis, en van Japan voor de inreis. Zowel de 

Russische autoriteiten als de Japanse consul in Kaunas, Chiune Sugihara, gaven hun 

toestemming. En zo konden duizenden vluchtelingen in de periode begin juni tot bijna eind 

augustus 1940 de weg inslaan naar het oosten. 

Beide consuls, Jan Zwartendijk en Chuine Sugihara, zijn voor hun onbaatzuchtig handelen 

door Yad Vashem opgenomen in de lijst der Rechtvaardigen. In Nederland is weinig aandacht 

aan deze zaak geschonken.  Om die reden volgt ook hier, in de voetsporen van Jan Blokker 

het ingekorte verhaal, ‘opdat zij niet vergeten worden’. 



Chassidi oemot ha’olam 

Dat zal wel zo zijn, zult u ongetwijfeld verzuchten. ’t Is Hebreeuws, aldus  

 חסידי אומות העולם

Het betekent ‘Rechtvaardigen onder de volkeren’. De uitdrukking gaat 

terug op een legende in de Talmoed, waarin gezegd wordt, dat er op elk 

moment in de wereldgeschiedenis minstens zesendertig zijn (over het 

heden heb ik – helaas - zo m’n gerede twijfels, maar dat terzijde).  

Yad Vashem gebruikt de titel voor mensen die zich in de oorlog buiten-

gewoon voor de redding van de Joodse vluchtelingen hebben ingezet. Zoals bijvoorbeeld de 

bekende Oskar Schindler. Waar maar weinigen weet van hebben, is dat ook een Nederlander 

met die titel is geëerd voor het redden van meer dan tweeduizend Joden! Het is de toenmalige 

– 1940 - Nederlandse consul honorair in Kaunas, Litouwen, Jan Zwartendijk. 

Op 29 mei 1940 kreeg de directeur van de vestiging Philips Litouwen, Jan Zwartendijk, een 

riant pand aan de Laisvés Aléja 17 (nu 29) in Kaunas een telefoontje van de Nederlandse 

gezant in Riga, L.P.J.de Decker. Of hij even als consul wilde optreden. De vestiging van 

Philips zat immers in een fraai gebouw dat uitstekend als consulaat dienst zou kunnen doen. 

Niet gehinderd door enige kennis van zaken, althans ten aanzien van consulaire werkzaam-

heden, nam Jan Zwartendijk na enig beraad het voorstel desondanks maar aan. 

 

In die eerste maanden na 1 september 1939 was Litouwen nog neutraal, en nam als enig land 

in de regio vluchtelingen op uit het bezette Polen. (Nederland had, beducht voor vluchtelingen 

uit het oosten de grenzen al op 17 december 1938 gesloten). Om verder te kunnen vluchten 

was een uitreisvisum nodig naar een land, dat bereid was vluchtelingen op te nemen.  

Leendert P.J. de Decker, de gezant in Riga, adviseerde Zwartendijk om een uitreisvergunning 

naar de Nederlands Antillen, en met name Curaçao, af te geven.  De Decker stelde voor 

Zwartendijk een notitie in het Frans op, waarin werd verklaard ‘dat voor Suriname en 

Curaçao en andere Nederlandse bezittingen in Amerika geen toegangsvisum vereist is’. 

Het is mogelijk dat De Decker hiertoe geïnspireerd werd door de Chinese consul-generaal  in 

Oostenrijk, Ho Feng-Shan. Na de Anschluβ in maart 1938 begon onmiddellijk al de 

vervolging van de Joden. Ho Feng-Shan gaf daarop talloze visa uit voor China, Sjanghai, op 

basis waarvan vluchtelingen Oostenrijk konden verlaten. 

 

Aan Curaçao zat echter wel een ‘maar’: de weg via het westen was toen, juni 1940,  niet meer 

mogelijk. De enige vrije uitweg zou nog een lange reis naar het oosten kunnen zijn, via 

Rusland, richting Japan en vandaar verder. Eerst vanuit Kaunas naar Moskou, en vandaar uit 

verder oostwaarts naar Irkoetsk, Wladiwostok, een treinreis, normaal van ruim 12 dagen, 

maar in die tijd soms wel oplopend tot meerdere weken. En vanuit Wladiwostok vervolgens 

met de boot naar Tsuruga in Japan.  De Russen moesten dan wel instemmen met die door-

tocht, en ook de Japanse consul in 

Kaunas zou een doorreisvergunning 

(transitvisum) moeten afgeven.  

En het ongelooflijke gebeurde. De 

Japanse consul in Litouwen, Chiune 

Sugihara (杉原 千畝) ging akkoord, 

en de Russen stonden de doorreis toe.  

Medio juli 1940 werd een der eerste 

uitreisdokumenten door Jan Zwarten- 

dijk ondertekend, gevolgd door  de 

instemming van Chiune Sugihara eind 

juli.   



 
De route van Kaunas naar Sjanghai, via Moskou. Vanaf daar met de Trans-Siberié Express 

9300 km naar Wladiwostok. Met de trein, onder normale omstandigheden een reis van op z’n 

minst 12 dagen, soms wel uitlopend tot drie weken.  

 

Toen die mogelijkheid bekend werd, werden het Nederlandse en Japanse consulaat al spoedig 

door honderden vluchtelingen bestormd.  

In lange rijen wachtten de mensen vele uren, weer of geen weer, hun beurt af. Jan en Chiune 

ondertekenden in urenlange arbeid, tot tien uren per dag onafgebroken achter elkaar, vele 

dagen achtereen de dokumenten af, tot de verkrampte vingers het bijna niet neer konden 

bolwerken. Jan Zwartendijk had het wat gemakkelijker.  Van de Franse tekst had hij een 

stempel laten maken, afdruk in groen (hij had alleen een groene stempeldoos). Hij behoefde 

dan alleen nog zijn handtekening bij het stempel te zetten. Chiune daarentegen moest elk 

dokument ondertekenen met enige vertikale regels Chinees-Japanse karakters. 

Vanuit Tsuruga, Japan, werden de vluchtelingen na een oponthoud in Kobe overgebracht naar 

Sjanghai. In 1937 was Sjanghai door de Japanners bezet, tot de capitulatie op 2 september 

1945. In Sjanghai leefde men min of meer in getto’s, dat wil zeggen druk, overvol, boven op 

elkaar, maar dat was dan ook de enige overeenkomst met de gelijknamige concentraties in het 

westen. Men hoefde niet beducht te zijn voor z’n leven. Na de capitulatie van Japan werd het 

gezag in Sjanghai overgenomen door het Amerikaanse leger.  Pas aan het eind van 1946 was 

uitreizen mogelijk naar elders in de wereld. 

Toen de Russen beide consulaten tenslotte  in augustus 1940 sloten, waren 2139 vergunningen 

afgegeven; daarna op een onbekende lokatie elders nog minstens een 180-tal. Van de 

duizenden Joodse vluchtelingen is het merendeel op deze wijze aan de dood ontsnapt. 

 

   



Paspoort links de instemming Jan Zwartendijk voor Curaçao, 31 juli 1940, voor Emil 

Jakubovič. Rechts het transitvisum van Chiune Sugihara, 22 augustus 1940. Daarnaast de 

Russische doorreisvergunning via Wladiwostok (groen) met in geschreven tekst de geldig-

heidsduur van de 24
e
 februari tot de 24

e
 maart 1941.  

Het rode stempel rechtsboven vermeldt ‘выезд - 31мар1941 – владивосток’. i.e.  ‘Vertrek -  

31 maart 1941 – Wladiwostok, hetgeen aangeeft dat Emil Jakubovič Wladiwostok op die 

datum achter zich heeft gelaten richting Japan. 

. 

Een doorreisvisum, gedateerd 23 augustus 1940 

(Jan Brokken. NKVD- archief, Litouwen). 

Linksonder de groen gestempelde Franse tekst - 

de verklaring dat geen visum voor o.a. Curaçao 

nodig is -  voorzien van de handtekening van 

Jan Zwartendijk. 

Rechtsboven de Transit Visa, daaronder de met 

de hand geschreven vertikale regels in Chinees-

Japanse karakters van Chiune Sugihara. 

De datum, 23-8-40, is opmerkelijk. Het 

Nederlandse consulaat was toen al 20 dagen 

gesloten (op 3-8-1940). Het duidt erop dat Jan 

Zwartendijk ook na de sluiting is doorgegaan 

met het uitgeven van de visa. Deze draagt het 

nummer 180 zodat er zeker nog minstens even 

zoveel na de sluiting door hem zijn uitgegeven. 

 

Nog meer Curaçao-‘oplossingen’? 

Jan Zwartendijk stond niet alleen bij het uitgeven van dit soort visa. Er zijn ook Curaçaovisa 

uit 1941 bekend, die door het consulaat-generaal in Zweden zijn uitgegeven, ondertekend 

door A.M.de Jong. De motivatie is ook daar de Franse tekst zoals die door L.de Decker is 

geformuleerd. Dat is niet verwonderlijk, want De Decker speelde na de sluiting van Kaunas 

tekst en methode door naar Zweden. De Japanse consul in Moskou verleende echter geen 

medewerking voor een doorreisvisum. Uiteindelijk bleek de Japanse consul in Tsjita, een plek 

ca 800 km ten oosten van Irkoetsk wel bereid. De doorreisvisa werden  per kerende post 

ondertekend teruggezonden. 

Adriaan M. de Jong was in die tijd de zeer competente consul-generaal in Stockholm. men 

schat dat De jong op deze wijze nog zo’n vijfhonderd visa heeft ondertekend. 

Maar na de oorlog werd ook De Jong evenals zijn collega  Jan Zwartendijk door het 

Nederlandse ambtenarenapparaat ernstig gereprimandeerd … inzake tegen de regels! 

 

In Japan zouden de Curaçaovisa nog een staartje krijgen. Op 13 maart 1941 kwam een groep 

vluchtelingen aan in Tsuruga. Bij controle bleken 74 man  niet in het bezit van een Curaçao-

visum te zijn, nog wel de ondertekening van Chiune Sugahara.  Zij hadden geen Nederlands 

visum meer kunnen krijgen aangezien het consulaat inmiddels gesloten was. Ze besloten het 

er maar op te wagen, maar werden in Tsuruga weer op de boot terug naar Wladiwostok gezet. 

De vertegenwoordiger van de Joodse Gemeenschap in Kobe, Nathan Gutwirth,  nam contact 

op met de Nederlandse consul in Kobe, Nicolaas de Voogd. Gutwirth liet De Voogd de brief 

van L de Decker lezen, waarin deze schreef dat de Curaçao-verklaring de beste oplossing was. 

De Voogd ging akkoord en gaf papieren van  het consulaat mee om die zelf in te vullen. Hij 

zou die dan later tekenen en stempelen. De kapitein van het schip de Amakusa-maru werd 



door De Voogd zelf geïnformeerd (De Voogd sprak vloeiend Japans en was eveneens uit z’n 

tijd  als marconist bedreven in morse-seinen).  

De Russische autoriteiten kregen vervolgens het bericht, dat de visa voor de toelating in Japan 

in orde waren, en dat de 74 vluchtelingen weer terug konden keren naar Tsuruga. 

 

En natuurlijk werd ook De Voogd ernstig berispt, ’dat hij ver buiten zijn boekje was gegaan’, 

maar die berisping ging alleen uit van de Nederlandse gezant in Japan, J.C.de Pabst. Maar De 

Pabst liet het daarbij, zodat het voor de verdere carrière van De Voogd geen gevolgen had. 

 

Na 1945 

Zowel Sugihara als Zwartendijk gaven na de oorlog weinig ruchtbaarheid aan hun handelen. 

Sugihara leidde na zijn ontslag in 1947 tot 1968 met zijn gezin een uiterst kommervol bestaan 

als seizoenarbeider in Wladiwostok. In dat jaar ging een lid van de Israelische ambassade in 

Japan op onderzoek uit naar de redder van zijn Poolse vader. 

De inmiddels 68-jarige Sugihara werd uitgenodigd om naar Israel te komen, en daar kreeg 

zijn optreden in de oorlog via de Israelische en Amerikaanse media grote bekendheid. In 

Japan schrok men ineens wakker, en begon het besef door te dringen, dat er ook een goede 

Japanner in de oorlog was geweest, die nota bene vele levens had gered.   

Terug in Japan werd hij ineens met alle egards ontvangen. In 1985 werd hij als enige Japanner 

opgenomen in de lijst van Rechtvaardigen. 

 

Helaas, die regels, altijd maar weer die regels …. 

Ook de voormalig consul van Litouwen, Jan Zwartendijk, liet na de oorlog niet veel los over 

die periode. In feite was hij toen gewoon door BZ bot afgeserveerd. Op 27 december 1963 

verscheen er een verslag in de Leeuwarder Courant. Maar daar bleef het bij, tot Jan 

Zwartendijk  werd uitgenodigd om in februari 1964 op Buitenlandse Zaken te verschijnen. 

Toen hij terug kwam was hij volledig  ontdaan. Hij had een reprimande gekregen: ‘hij had 

nooit mogen doen wat hij in Litouwen gedaan had, want hij had zich niet aan de regels 

gehouden’. Met andere woorden, het verwijt dat hij duizenden mensen het leven gered had. 

Regels zijn immers belangrijker dan mensenlevens. De Nederlandse overheid ten voeten uit.  

De Nederlandse consul-generaal Stockholm, Adriaan de Jong, kreeg het verwijt mee dat hij 

‘te snel, te onzorgvuldig had gehandeld, en teveel op eigen houtje’. W.g de minister van 

Buitenlandse zaken, Van Kleffens, de man die veilig en zonder enig risico in Engeland 

zetelde. De Jong nam uit woede in reactie op 1 januari 1947 zijn ontslag. In de parlementaire 

enquete van vrijdag 4 maart 1949 – overigens inzake een geheel ander onderwerp - sloot hij af 

met de historische woorden ‘… als je niets doet, maak je ook geen fouten’. 

Het is deze ambtelijke mentaliteit die er mede verantwoordelijk voor geweest is, dat in de 

oorlogsjaren vanuit Nederland verhoudingsgewijs de meeste Joden van geheel West-Europa 

zijn gedeporteerd! En denk slechts aan de zwerftocht van het vluchtelingenschip St.Louis, mei 

1939. Na een omzwerving over de halve wereld kwam een deel uiteindelijk in Amsterdam 

aan. Nederland ving ze ‘liefdevol’ op: na een jaar detentie naar Westerbork en Auschwitz. 

Het is de Nederlandse soldaten in Indië niet anders vergaan. De jaren dat ze in Japanse 

krijgsgevangenschap zaten, kregen ze geen soldij uitbetaald. Ze waren immers niet meer in 

aktieve krijgsdienst. De Molukse KNIL-soldaten werden op het moment dat ze in Nederland 

voet aan wal stapten uit de dienst ontslagen. Wie heeft het verzonnen, wie, wie is schuldig? 

 

Nederland was overigens niet uniek in deze onmenselijke ambtelijke opstelling. Ook Chiune 

Sugihara werd twee jaar na de oorlog, eigenlijk om min of meer dezelfde redenen – 

‘eigenmachtig optreden, en het daarbij zich niet houden aan de consulaire regels’ - ontslagen. 

En ook Ho Feng-shan kreeg het aan de stok met zijn Chinese collega in Berlijn. 



Eerbetoon 
Jan Zwartendijk is door Yad Vashem op 29 oktober 1997 postuum – hij was in 1978 overleden 

- opgenomen in de lijst van ‘Rechtvaardigen onder de volkeren’. Voor zover bekend een van 

de weinige Nederlanders. Bij de uitreiking van de palmares in Amsterdam was op die dag 

geen enkele vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid aanwezig.  

Maar in 1996 had de president van de Verenigde Staten, Bill Clinton, een brief geschreven 

waarin het heette, onder de kop  THE WHITE HOUSE  

‘At a time in human history when too many people turned their heads and looked away, Jan 

Zwartendijk showed the world the power of compassion in the fact of injustice. The courage 

he demonstrated as Dutch Consul in Kovno, Lithuania, during World War II serves as an 

exemple of moral integrity and selflessness that continues to inspire all of us today. He filled 

desperate lives with hope during a period of great darkness, and his actions will remain a 

beacon of decency and righteousness for generations to come. I join you in paying tribute to 

the memory of this great man.   w.g. Bill Clinton. 

 

Jan Zwartendijk is op 14 september 1976 te Eindhoven overleden. Hij ligt begraven op de 

rustplaats van Rotterdam-Hilligersberg. Zijn graf is gedekt met een eenvoudige grijze steen, 

waarin alleen de naam ‘Zwartendijk’ is gegraveerd.  

Vele bezoekers hebben naar oud Joods gebruik steentjes op zijn graf achtergelaten. 

 

 

Het monument voor Jan Zwartendijk te Kaunas. 

Op 15 juni 2018, exact 78 jaar na zijn benoeming als consul, werd in Litouwen voor Jan 

Zwartendijk een gedenkteken onthult.  In aanwezigheid van zijn twee kinderen, de president 

van de republiek Litouwen, Dalia Grybauskaité, en koning Willem-Alexander. 

Het monument is opgericht tegenover het adres Laisvės Aléja 29 (Laan van de Vrijheid, toen-

tertijd nr.17) waar Jan Zwartendijk in 1940 zijn kantoor had. Het zeven meter hoge monument 

is een ontwerp van de Amsterdamse kunstenares Giny Vos. Het is een kunststof ring, 

opgehangen tussen vier masten, vervaardigd uit 2139 stukjes glas – het aantal uitgegeven visa 

- , welke naar gelang het avonddemster vordert in kleuren oplichten. In het midden bevindt 

zich in de bestrating een bronzen tekstplaat met verlichte letters. 

 

    
De onthulling op 15 juni 2018    De bronzen tekstplaat 

 

De tekst in de plaat luidt 

Nyderlandų garbės konsulas ir bendrovės “Philips”atstovas Kaune, 1940 m. vasarą 

tüksyandčiams žydų išdavė vasinamąsias vizas gyventi, taip išgelbėdamas juos nuo 

holokausto. 



- Jan Zwartendijk (1896 – 1976) -  

Honory Consul of the Netherlands and representative of the company Philps in Kaunas, who 

saved thousands of Jewish people from the Holocaust by issuing Visas for Life in the summer 

of 1940. 

 

Het monument voor Chiune Sugihara 

 
Onthulling op 17 oktober 2020 door de president van Litouwen, Gitana Nausėda.  

 

Chiune Sugihara heeft in oktober 2020 zijn monument in Kaunas gekregen. Het vier meter 

hoge sculptuur is een ontwerp van de beeldhouwer Martynas Gaubas, in de vorm van origami 

kraanvogels, welke het leven symboliseren. Een inscriptie in het Litouws, Japans, Engels en 

Jiddisch leest ‘Wie één leven redt, redt een hele wereld’ (Talmoed). 

Het monument is opgesteld nabij het Metropolis Hotel, waar Sugihara nog enige weken 

doorging met visa uitreiken, nadat het Japanse consulaat gesloten was. 

 

      
 Litouwen, 4 september 2015, eerste dag afstempeling, herdenking 75 jaar 

 



Uit de toespraak van president Nausėda op 17 oktober 2020:  

[ … ] Heden onthullen wij een monument voor een persoon wiens menslievendheid en moed  

lang geleden een moreel kompas waren voor ons allen. Sugihara komt nu terug waar hij 80 

jaar geleden visa uitreikte voor het leven van Joodse vluchtelingen, die bescherming zochten 

voor oorlog en lijden [ … ] 

  

Chiune Sugihara overleed op 31 juli 1986 in het ziekenhuis van Kamakura. Ondanks de 

eerdere publiciteit was hij in zijn eigen land onder het gewone volk niet heel bekend. Pas toen 

een grote Joodse delegatie vanuit de gehele wereld, alsmede de ambassadeur van Israel hem 

bij zijn begrafenis de laatste eer bewezen, werd algemeen bekend wat hij gedaan had. 

Toen een Israelische journalist hem ooit vroeg, waarom hij zijn baan geriskeerd had om 

andere mensen te redden, antwoordde hij ‘Ik heb het gedaan omdat ik medelijden had met de 

mensen. Zij wilden weg uit de ellende, en dus heb ik hen de visa gegeven’. 

 

Chiune Sugihara 

In Japan, maar ook elders in de wereld, Israel, Amerika,  zijn er thans talloze monumenten te 

zijner ere, en postuum is hij nog veel malen onderscheiden. Het jaar 2020 werd in Japan 

uitgeroepen tot het Chiune Sugihara-jaar. 

De Japanse televisie zond een documentaire uit welke in Kaunas werd opgenomen. In 1997 

werd een korte film gemaakt ‘Visums en deugd, welke een ’ Academy Award for Live Acction 

Short Film’ won.  

In het jaar 2015 kwam vervolgens de Japanse film ‘Persona non grata’ uit. De film beschrijft 

het leven van Chiune Sugihara ten tijde van zijn consulaat in Litouwen. De wat bescheiden rol 

van Jan Zwartendijk in de film wordt gespeeld door de Litouwse akteur Wenanty Nosul. 

Japan herdenkt zijn stille helden, al duurde het heel lang aleer het besef doordrong!  

 

Ho Feng-shan 

Over Ho Feng-Shan werd recent, januari 2022, een uitgebreide televisiedokumentaire op 

ZDF-Info uitgezonden. 

 

Jan Zwartendijk, Adriaan de Jong, Nicolaas de Voogd, Leendert de Decker 

En Nederland? Laten we het maar op Heinrich Heine’s visie op Nederland houden ‘ … dat in 

Nederland alles 50 jaar later plaats vindt’. 

Uit de brief van Nathan Gutwirth aan het dagblad ‘Vrij Nederland’, van 22 augustus 1992: 

[ … ] Te weinig eer wordt toegekend aan ambassadeur De Decker in Riga en de heer 

J.Zwartendijk in Kaunas. Zonder hun medewerking zou niets gebeurd zijn. [ … ] 

En om af te sluiten met de geruststellende woorden van Adriaan de Jong, 4 maart 1949  …  en 

dan zouden er ook geen fouten zijn gemaakt … 

 

          Herman van Zanten  

              15 januari 2022  
 

 

Bronnen 

Voor de tekst is in eigen woorden gebruik gemaakt van het indrukwekkende boek ‘De Rechtvaardigen’. Jan 

Brokken. ISBN 978 90 450 3664 9. De tekst van de brief van Clinton, alsmede de transitvia van de NKVD  zijn 

uit het boek overgenomen. Het boek is in 2018 ook in het Litouws uitgebracht. 

 

Foto’s en aanvullende gegevens onder andere uit LRT English Newsletter. Van vele foto’s is het echter helaas 

niet mogelijk om de rechthebbende te achterhalen, daar ze op diverse sites zonder verdere vermelding 

gepubliceerd zijn.. 

 



Verslag  van de parlementaire zitting op 4 maart 1949, in de zaak van Adriaan Mattheus de Jong. 

 

Veel algemene en verdere informatie ontleend aan  internet, o.a.: 

Wikipedia. 

Jan Zwartendijk. https://stichting18september.nl/jan-zwartendijk/ 

Ciune Sugihara. https://www.jewishvirtuallibrary.org/chiune-sugihara 

Ho Feng-shan: https://www.yadvashem.org/righteous/stories/ho.html 

https://stichting18september.nl/jan-zwartendijk/
https://www.jewishvirtuallibrary.org/chiune-sugihara

