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Een gedenkwaardige plaat(s)

Dit is ook zo’n stille, weliswaar warme 
avond. Ik loop achteloos over de boule-
vard en ineens loop ik over iets heen. Mijn 
benen zijn er net overheen en mijn brein 
laat me stoppen, mijn aandacht is getrok-
ken door een verlichte naam: “Jan…..”. 
Toch maar een paar stappen terug om 
de rest ook te lezen, kijken wat er staat. Ik 
neem een foto met het idee later eens de 
achtergrond van dit monument te ach-
terhalen. Tijdens mijn zoektocht op het 
internet kom ik snel achter de heldendaad 
van deze Jan Zwartendijk. 

Neerlands onbekende held
Jan Zwartendijk was een Nederlandse 
vestigingsdirecteur van Philips én di-
plomaat. Aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog verstrekte hij in Litouwen, 
vanuit Kaunas, aan duizenden Joden valse 
papieren, waardoor ze uit handen van de 
Duitse vervolging konden blijven. Vreemd 
dat ondanks zijn heldendaad veel men-

sen, onder wie ikzelf, nog nooit hebben 
gehoord van Jan Zwartendijk. 
Na de oorlog werd hij door het ministerie 
van Buitenlandse Zaken niet bedankt, 
maar kreeg hij een berisping: hij zou in 
strijd met de consulaire richtlijnen de visa 
hebben verstrekt.
Vele jaren later - in 1997 - krijgt hij pos-
tuum, voor zijn heldendaad dan toch 
eindelijk erkenning van het Israëlische 
herdenkingsinstituut Yad Vashem. Dit 
dankzij het doorzettingsvermogen van 
zijn kinderen. 
Inmiddels is ook de Nederlandse regering 
tot inkeer gekomen en heeft ruimhartige 
excuses aangeboden. Ter herinnering en 
als eerbetoon aan de heldendaad van 
Jan Zwartendijk ligt in de Litouwse stad 
Kaunas deze gedenkplaat die op 15 juni 
2018 officieel onthuld is in aanwezigheid 
van onze Koning Willem-Alexander.
 
Wel jammer dat pas zoveel jaren na het 

verstrijken van de oorlog dit verhaal naar 
boven is gekomen en dat Jan Zwartendijk 
dit allemaal niet persoonlijk heeft mogen 
meemaken. Het was hem van harte 
gegund. Een bijzonder verhaal waar zelfs 
een boek over is geschreven “De recht-
vaardigen” door Jan Brokken. Ook deze 
maar eens op de e-reader gedownload en 
gaan lezen.

Bijzondere vlucht
Een paar weken later vlieg ik in een 
‘blauwe vogel’ vanuit Warschau terug 
naar Amsterdam en leg mijn e-reader 
op de stoel naast mij, waarop de andere 
passagier daarnaast mij aanspreekt en 
vraagt waarom ik dit boek lees. Verbaasd 
als ik ben over deze vraag raken we aan 
de praat en ik vertel hem het hoe en wat. 
Dan steekt de man van wal dat hij het wel 
bijzonder vindt dat ik dit boek aan het le-
zen ben, omdat het toch een zeer onder-
belicht stukje geschiedenis is. Vervolgens 
komt hij met zijn verhaal. Zijn opa en oma 
alsmede zijn vader en moeder hebben 
gebruik gemaakt van de door consul Jan 
Zwartendijk verstrekte papieren, waarmee 
zij vanuit Litouwen, via Rusland naar Japan 
zijn gevlucht en van daaruit naar Amerika. 
Uiteindelijk zijn zijn vader en moeder na 
de oorlog in Nederland aangekomen. De 
twee vlieguren vlogen voorbij en voordat 
we het in de gaten hadden klonk er vanuit 
de cockpit: “cabincrew take your seats”.
Heel bijzonder hoe zo’n gedenkplaat 
ineens een gezicht krijgt. 

Tekst | Beeld | Jan Hagen

Mijn werk bracht mij een paar dagen naar Litouwen en ik liep ’s avonds door de stad Kaunas op weg 

naar een plek om iets te eten. Wanneer je ’s avonds alleen door zo’n stille stad loopt, dan komt het lied 

“Brabant” van Guus Meeuwis wel eens naar boven:

“Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog 

Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog 

De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg 

De mensen zijn stug en er is maar één kroeg 

Als ik naar mijn hotel loop, na een donkere dag 

Dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak 

En ik loop hier alleen in een té stille stad 

Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad”
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