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GROETEN
VAN LEO

EEN BRIEFJE VAN LEO
In december 1943 schrijft Leo in kamp Westerbork:

‘Li ev e Sin t en Pi et,
Ik be n he el er g bli j me t da t rol
pe pe rm un t en ik ge ef t u nu he t laa ts
te
st uk rog ge br oo d vo or he t pa ar d (… )
mi jn
va de r is zie k en ik vin d he t in We st er
bo rk
er g na ar. We et u no g va n vr oeg er toe
n ik
no g in Zw ijn dr ec ht wo on de en da t u
mi j
toe n ee n loc om oti ef me t wa ge ns en ra
ils
ge ge ve n he ef t en ik we et da t u in
Ba ra k 66 ko mt en da n ko mt ik oo k.’

Samen met zijn vader en moeder woont Leo boven de
apothekerszaak van zijn vader. Leo is zeven jaar. Hij houdt erg
van tekenen. Sinds de Duitsers de baas zijn in Nederland, mag Leo
steeds minder. Hij mag bijvoorbeeld niet meer naar zijn oude school.
Voortaan moet hij naar een school voor Joodse kinderen. Leo is Joods.
En Duitsers hebben een hekel aan Joden. Joodse mensen zijn mensen
die horen bij het Joodse volk of in de Joodse godsdienst geloven.

LEO MOET WEG

HET VERTREK

In november 1942 belt de politie aan. De
familie Meijer moet meekomen. Ze mogen
een tas met kleren meenemen. Leo kan nog
net zijn tekenspullen pakken. Ze stappen
achterin een grote vrachtauto en worden naar
Kamp Westerbork gebracht.

Elke week vertrekt er een trein vanuit een
kamp. Die trein brengt Joodse mensen naar
kampen in Polen en Tsjechië. Sommige Joden
moeten daar zwaar werk doen. Maar de
meeste mensen worden in deze kampen
vermoord. Alleen maar omdat ze Joods zijn.

KAMP WESTERBORK

Op 4 september 1944 moet Leo ook met de
trein mee. Samen met zijn vader en moeder
wordt hij naar Tsjechië gestuurd. Leo overleeft
de oorlog niet. Hij wordt op 4 oktober 1944
vanuit Tsjechië naar Polen gebracht. Daar
wordt hij direct bij aankomst samen met zijn
moeder vermoord. Leo’s vader overleeft de
oorlog. Hij komt na de oorlog als enige van
het gezin terug naar Nederland.

Kamp Westerbork ligt in Drenthe. Het kamp
is afgezet met hekken en prikkeldraad. Op
het terrein staan houten huizen. In het kamp
zijn alleen maar Joodse mensen. Overdag
gaat Leo in het kamp naar school en speelt
hij in de speeltuin. Leo heeft genoeg kinderen
om mee te spelen, maar veel vriendjes
blijven maar kort in Kamp Westerbork. Leo
tekent veel en schrijft briefjes naar Nel. Dat
is de assistent van zijn vader. Leo’s vader is
apotheker en mag soms buiten het kamp
komen om medicijnen te halen. Dan post hij
stiekem de tekeningen en brieven van Leo. Zo
zijn ze bewaard gebleven.
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NE DE RL AND

Kamp Westerbork

Amsterdam

PO LEN

Zwijndrecht

DUITSL AND
Theresienstadt

AuschwitzBirkenau

huis van Leo in Zwijndrecht
gemeentehuis Zwijndrecht
Hollandsche Schouwburg in Amsterdam

TSJ E CHO-SLO WA KIJE

Kamp Westerbork
Theresienstadt
Auschwitz Birkenau

Deze bloem knutselde
Leo op de kampschool.

Dit is de reis die Leo a flegt tussen 9 november 1942 en 6 oktober 1945.
Eerst reist hij door Nederland, daarna naar Tsjechië en Polen.
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FOUTE
OUDERS

MONIQUE
JANSEN

Monique Jansen is twee jaar als de oorlog begint, te jong dus om
er nog van te weten. In 1937 worden haar ouders lid van de NSB.
Dat was een Nederlandse partij die het eens was met de ideeën
van Hitler. Haar ouders houden niet van mensen die anders zijn. Zo
hadden ze een hekel aan Joden. Ze vonden joodse mensen slecht.
HERINNERINGEN VAN MONIQUE

OP DE VLUCHT

Tijdens de oorlog maakt haar vader
reclame voor Hitler. Van de oorlog
herinnert Monique zich nog dat haar
vader in het uniform van de NSB liep. ‘Het
zijn flitsen die ik me herinner: van die
wijde pijpen en zwarte laarzen’.

In september 1944 denkt iedereen dat
Nederland bevrijd zal worden. Daarom
vlucht Monique samen met haar moeder
naar Duitsland. Ze zijn bang voor straf
omdat vader en moeder tijdens de oorlog
de Duitsers hebben geholpen. Monique
vindt het heel spannend in Duitsland,
want ze gaat er naar school en spreekt
helemaal geen Duits.
In september 1945 komen ze terug in
Nederland. Haar moeder wordt meteen
opgepakt. Haar vader is dan al gevangen
genomen. Opa en oma in Den Haag willen
Monique niet in huis nemen. Daarom
woont ze in 1945 een tijdje bij haar tante
Jo. Ze is dan zeven jaar en heeft het daar
erg naar haar zin.

Deze foto is gemaakt in december 1943.
Monique is dan 5 jaar oud.
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Foto uit de collectie van
het museon, Den Haag

FOUTE OUDERS
Als Monique terug verhuist naar
Amstelveen wordt ze veel gepest omdat
haar ouders lid waren geweest van de
NSB. Iederéén weet dat ze een kind van
foute ouders is. Een keer ging ze bij een
vriendinnetje spelen en hoorde ze: “O,
dat NSB-kind wil ik niet in huis hebben,
wegwezen!”

SPOTLIEDJE UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG
OP DE HOEK VAN DE STRAAT
STAAT EEN NSB-ER
’T IS GEEN MAN, ’T IS GEEN VROUW
MAAR EEN RASPLEBEJER iemand die zich
onbeschaa fd
MET EEN KRANT
gedraagt
IN ZIJN HAND
STAAT HIJ DAAR TE VENTEN
EN VERKOOPT ZIJN VADERLAND
Veel kinderen van NSB-ers werden met dit liedje gepest.
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Stoere strijder
BOY ECURY

Op zijn vijftiende verlaat Segundo (Boy) Ecury zijn
geboorteland Aruba. In 1937 moet hij van zijn vader naar
een internaat in Brabant om verder te leren. Op school
wordt Boy veel gepest vanwege zijn huidskleur. Hij weet
dus goed hoe het voelt om onrechtvaardig behandeld
te worden. Als de Duitsers Nederland binnenvallen en
mensen discrimineren, maakt dat hem woedend! Hij sluit
zich meteen aan bij het verzet. Mensen in het verzet
proberen het de Duitsers zo moeilijk mogelijk te maken
om in Nederland de baas te zijn.

VERRADEN

EEN MEDAILLE

Samen met zijn vriend Luís de Lannoy pleegt
Boy aanslagen op Duitse vrachtauto’s. Ze
laten treinen ontsporen, helpen onderduikers
en piloten. De twee schrijven met elkaar in
de taal die gesproken wordt op Aruba. Dat
is een taal die de Duitsers niet kennen. Zo
kunnen ze hun verzetsacties geheim houden.
Maar Boy wordt verraden… door de
verzetsstrijder Kees Bitter. Die heeft na zijn
arrestatie van de Duitsers de keus gekregen:
meewerken of doodgeschoten worden.

Op 5 november 1944 wordt Boy in
Rotterdam met wapens op zak gearresteerd.
Hij wordt vastgezet in het ‘Oranjehotel’,
dat is de gevangenis in Scheveningen waar
veel verzetsmensen worden opgesloten.
Boy krijgt de doodstraf. Een dag later, op
6 november 1944, wordt hij in de duinen
doodgeschoten. Hij is dan 22 jaar oud. In
1947 wordt hij met militaire eer op Aruba
herbegraven. In 1984 krijgt Boy een medaille
voor mensen die meededen aan het verzet
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In 2003 werd deze
film gemaakt over
het leven van Boy.

Koningin Wilhelmina schreef deze
brief aan de ouders van Boy.

De laatste nacht voor hun executie
op de Waalsdorpervlakte brachten
gevangenen door in een dodencel. De
volgende dag liepen zij door het poortje,
via deze deur, de dood tegemoet.

een brief van Boy

Dit schreef Boy
in een brief aan
zijn ouders.
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Van 17 september tot 17 oktober 1944
hield Jan Willem een dagboek bij.

Dit is de familie Ploeg. Jan Willem staat
rechts naast de jongen met de pijl.

OP DE BOERDERIJ
Lopend met de kruiwagen vertrekt de
familie Ploeg naar een ander dorp in de
buurt. Ze reizen daarna lopend verder
door om bij familie te gaan wonen. Daar
komen ze 10 oktober aan. Jan Willem
helpt mee op de boerderij van zijn familie.
Hij heeft het er goed naar zijn zin.

JAN WILLEM PLOEG
HET DORP WORDT ONTRUIMD
Het gezin Ploeg slaapt in een school op
een bedje van stro. De school lijkt wel een
gekkenhuis, er zijn een heleboel gezinnen
met kleine kinderen, die geweldig veel lawaai
maken. Maar het wordt nog erger als het
schieten begint. De granaten fluiten over
de school heen. Op 27 september schrijft
Jan Willem in zijn dagboek: ‘Een Duitse
officier zei: “Het hele dorp moet ontruimd
worden.” Om twee uur moesten we weg,
degene die er om vier uur nog was, zou
worden doodgeschoten. Het beetje wat we
nog hadden, hebben we op een kruiwagen
geladen.’
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NAAR HUIS

Jan Willem Ploeg in 1948.

Meer dan 150.000 mensen uit de
omgeving van Arnhem vluchten voor het
oorlogsgeweld. Pas na acht maanden
kunnen de eerste gevluchte mensen
weer naar huis. Als de familie Ploeg weer
thuiskomt, blijkt hun huis zwaar beschadigd
te zijn. Alle ramen zijn gebroken. De muren
zijn beschadigd door de kogels en er zit een
groot gat in het dak.
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