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Chiune Sugihara - De Japanse Schindler

Bekend als de “Japanse Schindler”, heeft Chi-
une Sugihara ongeveer 6.000 Poolse Joden 
in minder dan één maand in 1940 van 
de nazi-vernietigingsmachine hel-
pen te ontsnappen. De heldendaad 
van Sugihara werd door één van de 
Joden die hij gered heeft bekend 
gemaakt. Samuel Iwry een geleerde 
van de Johns Hopkins Universiteit 
schreef hierover een boek “To Wear the 
Dust of War” van Bialystok via Shanghai 
naar het Beloofde Land. Als Japanse consul 
in Litouwen, tekende Sugihara transitdocumenten. 
Op die manier konden de Joden door Rusland reizen. 
Hij deed dit vanuit zijn geweten en tegen de uitdruk-
kelijke schriftelijke opdrachten van het Japanse mini-
sterie van Buitenlandse Zaken. Siguhara overleed in 
1986. De Sugihara Memorial Museum bevindt zich 
in zijn geboorteplaats, Yaotsu in Gifu Prefecture, ver 
van de felle lichten van Tokyo.

Lord George Weidenfeld sticht een 
fonds om 2000 Christenen uit Syrië 
te helpen ISIS te ontvluchten

Een Joods edelman George Weidenfeld kon 
als kind bezet Oostenrijk vluchten dankzij 
Christenen, “Quakers” en “Plymouth Breth-
ern”. Zo kon hij Groot-Brittannië 
bereiken. De Christenen hebben 
hem ook gevoed en gekleed.
Om zijn dankbaarheid te 
tonen is hij nu bezig een 
fonds te stichten om 2000 
Christenen uit Syrië te hel-
pen ISIS te ontvluchten.
95-jarige Lord George 
Weidenfeld, wil zo zijn 
schuld terug betalen. De fonds 
biedt een financiële hulp aan de 
vluchtelingen voor een periode 12 tot 
18 maanden.

Nicholas Winton, de “Britse Schindler”

Toen Rabbi Sacks het trieste overlijden van Sir Nicho-
las Winton vernam, deed hij de volgende verklaring:
“Sir Nicholas Winton was één van de helden van onze 
tijd, een man die 669 voornamelijk Joodse kinderen 

uit Nazi-bezet Tsjecho-Slowakije op de voora-
vond van de Tweede Wereldoorlog gered 

heeft.”
Hij was “de Britse Schindler” des te meer 
indrukwekkend dat hij beschouwde 
dat wat hij gedaan had niets bijzonders 
was. Hij zocht noch eer, noch erken-
ning. Onze wijzen zeggen dat als men 

één leven redt het hetzefde is als een heel 
universum te redden. Sir Nicholas heeft 

honderden mensenlevens gered. Hij was een 
reus van morele moed en vastberadenheid, en hij 

zal door Joodse mensen over de hele wereld betreurd 
worden.
Nicholas Winton overleed enkele weken geleden op 
106-jarige leeftijd.
Winton heeft in 1939 669 Tsjechische kinderen van 
de Naziterreur gered, door ze in acht treinen via Duit-
sland naar Engeland over te brengen.
250 kinderen die op de negende trein moesten vertrek-
ken konden Praag niet verlaten omdat de oorlog uit-
brak. Geen enkele van de 250 kinderen die aan boord 
waren hebben de oorlog overleefd. Winton werkte als 
“stockbroker”. In 1938 was hij vrijwilliger bij een wel-
zijnsorganisatie voor Tsjechische vluchtelingen.
Hij was 29 jaar toen hij als “meesterbrein” (master-
mind) de redding van de kinderen bedacht.
Hij wordt vaak de “Britse Schindler” genoemd. 
Oskar Schindler was een Duitse industrieel die 1200 
Joden gered heeft door ze in een lijst te zetten als 
werknemers in zijn fabriek. Steven Spielberg maakte 
in 1993 de bekende film “Schindler’s list” die meerdere 
Oscars won.
Winton’s heldendaad, bleef echter een geheim tot dat 
zijn echtgenote in 1988 een map met alle details in 
hun zolder vond. Hij had er nooit over gesproken.
“Je kunt toch niet aan mensen zeggen: à propos wil 
je weten wat ik in 1939 heb gedaan? Mensen spreken 
niet over wat zij tijdens de oorlog hebben verricht.”
Toch kreeg hij over de jaren heen een belangrijke erken-
ning. Tsjechische astronauten hebben een kleine pla-
neet ontdekt en het naar hem genoemd. In 1939 had 
Winton geschreven “Er is een verschil tussen passieve 
en actieve weldaad. Voor mij is actieve weldaad, zijn 
tijd en energie geven om mensen in nood te helpen. 
Niet enkel een voorbeeldig leven passief te leiden door 
geen kwaad te doen.”

Drie personen met 
éénzelfde doel…
door Carlo Schreiber


