
Subj: Recherche Holland, Ary de Waard etc., Oranje lintje 1948 an myn grootvater, Arij de Waard,geb.1884,
Date: 06.06.2015 20:53:07 Westeuropäische Normalzeit
From: sieglinhofslinde@hotmail.com
To: thaimber@aol.com
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Von: Verena Wenk
Datum: 6. Juni 2015 09:07:01 MESZ
An: Rene van Heijningen <r.van.Heijningen@niod.knaw.nl>
Betreff: Re: Recherche Holland, Arij de Waard etc./Oranje lintje 1948 uit de Hand van Konining Wilhelmina an myn grootvader, Arij de
Waard,geb.1884,

Mail ging net te vroeg weg, met vouten! Sorry!
Dit hier is de juiste tekst:

Zeer geachtte Mynheer van Heijningen!

Per post kwam - nog Zonder Reekening!- nu U heel erg interessante Briev en 5 kranten(couranten)-fotokopien van,1942 , - maar de enveloppe was iets
oopen, ik hoop, niks ging kwyt! (beeter alltyd nog met scotch dichtplakken, dank U!)

heel hartelyk dank, dat is geweldig serieuze fundamentaale rechercheer werk, - enorm, wat U alles gevonden heeft!

Grootvader spraak noch vaak van baron Schimmelpennink, hy kennde hem,,en hy kennde in Beekvliet ook professor Huizinga, die het beroumde
boek oover Erasmus van Rotterdam schreev.

Grootvaader kwam 1942 in het camp,,omdat een buur hem verraad heeft en hy ob een "rooden lyst" stond.

Hy was met een falsche naam lid (Mitglied) van een groep in het verzet. Hy kende ook lids van de groep " zwarte duivels".
Darom kreeg hy het orange lintje, 1948.Niet allern omdat hy in sint michiels gestel was.

Grootvader was heel erg getraumatizeerd ( traumatisiert), hy schreewte ( schrie ) en brüllde in slaap (schrie im Schlaf) , dat hoorde ik elke nacht, als ik
hem 1949 met fijv jaaren de eerste keer bezoekte.
Ik was heel erg bang en begreep niet, wat grootvader heeft.

Hy was ook erg bang, da zooiets als de nazis ob een dag terugkoomen, wat ik niet begreep,,an daarom heeft hy ob een dag allen andenken, brieven,
herinnerinern uit het kamp verbrand, 1964, toen ik 20 jaar was. hy bleev bang, dat ob een dag zyn " Akten und Unterlagen" uit zyn verzet-tyd nog ob
een dag weer gevaarlyk worden kann,!!



Ik vondt dat heel ontzettend, dat hy alles verbrandt had, omdat ik toen al heel erg geinteresseert was aan geschiedenis.

Ik weet, dat hy in de holland-america-lyn ongeveer 1905 begon. Toen Jong getrouwd, begon hy in een cantoor en werd laater procuratiehouder.

Ik ben nog menschen ontmoett, die hy geredd( gerettet) had, ook jooden, omdat hy in het verzet mee-organizeerde, dat jooden en andere menschen in
kelders, die niet meer officieel existeeren konden,,voedsel kreegen .

Hy horde by een groep, die in ern krypta van een kapel, buiten van rotterdam varkens en andere dieren geslacht( geschlachtet) hebben, en ik heb nog
met menschen geprasten, die Opa bezochten, die in het verzet meedeeden.

Opa heevt in de oorlog de heele tyd met andere vrienden ook varkens en andere dieren, die de duitsers ' beschlagnahmten bei Bauern'( boeren) - terug
gestolen en naar de kapel gebracht, wasr zy de dieren ',schlachteten' en het vlees verdeelden in bepaalde huizen.
Dat was heel precies georganizeert.

Zy "klopften"an deuren met bepaalde "Klopfzeichen", zoodat een deur heel vlug oopen ging en het vlees afgegeeven werd, en van daar werd et weer
verder verdeelt.

Opa konstrueerde een primitiev Radio en hoorde BBC. In de kellder , die begonnen met de beroumde 4 eerste nooten van ern beethoven synfonie.

Dat hoorde de buur en denunzeerde Opa aan de gestapo,

De gestapo wist niet, zoover ik weet, dat hy in het verzet was,!

Ob een dag, toen hy in beekvliet was , werd zyn nummer obgeroepen, wat meestal iets goeds beteekende.
Iedereen keek naar hem en fluisterte : "de waard, mieschien werd je vrygelaaten!"

Opa ging naar het büro, en daar werd hem gezegt, dat een duitsche vriend van hem van een hamburger reedery, met die grootvader voor de oorlog in
zaaken in zyn kantoor in der holland america lyn kontakt had, gevragt had( sich einsetzte für ihn) , dat hy vrygelaaten word.

Grootvater stond ob, heel woudend, en zy, "my heeren, u stoort my by het werk , ik moet asrdappels schillen in den keuken, heb geen tyd, en smette de
deur dicht.!
In dat politische situatie weigerte hy zich, door de hulp van een duitser ( die ern aardige man was) vrygelaaten te worden.

In het kamp in beekvliet organyzeerden de gefangenen ook een theaterstukk - voor het rooden kruis, en omdat het officieel zoo uitzag,dat alles "human"
was in het camp.

Opa , die Regie had, vraagte de " lagerleitung"'of zy een stuk van VONDEL ( de "hollandsche shakespeare") speelen kunden.

Dat stukk heete LUZIFER, wat natuurlyk "duivel" bedoelde, maar Opa ging naar de " lagerleitung en zy, dat het theaterstukk van Vondel DAS
ZÜNDHOLZ , dus "lucifertjes" heette.

De duitsers wissden niet, dat het een hoogpolitisch stukk was!
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Het was voll van " anspielungen"'en de meegefangenen lachden, en de duitsers begreepen niet, warom.

Opa hielt veel "verzweifelte mitgefangenen psychisch en moralisch " aufrecht" en de anderen meegefangenen vonden het geweldig, dat opa zich niet
vrylasten liet.

dat vertelden my ook vaak nog het echtpaar Jaques en Liesbeth de Monchy- kuiper, die in de mathenesserlaan woonden en vrienden van moeder
waren en
die ook in het verzet waaren.

Liesbeth de Monchy- kuiper ist pas nu met haast 100!jaar gestorven, zy was de dochter van de Rotterdamsche Dierentuin- Direkteur Kuiper, en zy was
violiniste - leerares en Jaques was en bekende pianiste.

Een paar weeken laater , naa dat theaterstukk in beekvliet, werd weer opas nummer obgeroupen, deeze keer MOEST,hy het camp verlaaten,

Hy werd gewaarschuwd, dat hy elke dag sich moest melden in een büro van het huis, waar Herr Seyss- Inquart zat,

maar opa is onmiddelyk ondergedooken( untergetaucht) , en oma wist tot 1945 niet, dat hy vrygelaaten en waar hy was, en dat hy in de ondergrond
leevde, met een falsche naam en falsche paspoort.

Ik heb al eens naar Beekvliet geschreeven, maar nooit Antwoord gekreegen.
Er moet tog ergens "eine Begründung" zyn, warom opa her orange lintje kreeg.

Ik wet alleen, dat vrienden "sich bei holländischen Ordensbehörden für ihn einsetzten, weil er Leben gerettet hatte im krieg durch die Nahrungsmittel-
verteilung an untergetauchte Juden und andere Verfolgte".

Hy kreeg het oranje lintje niet alleen, omdat hy in dat lamp was.

Hy vertelde alltyd, dat hy de eenige NIET- Akademiker was, hy was nooit ob een universityd.
Da andere gyzelaars , dat was de taktiek van de duitsers, waaren in der daat als U schreev, heel belangryke Prominenten, ook erzbischöfe van de
kerk, universityts- professooren , en iemand als de beroumde Professor Huizinga.
Opa was de eenige Niet - Prominente.!

Maar de duitsers konnden hem niks "nachweisen" , zy wisden oover Opa niet meer, dan dat hy BBC. luisterte,

Ik zou uitvinden willen , wat de naam van opas verzetgroep was, en zyn "falsche naam."

Miesschien hebben die in Beekvliet details, warom Opa her oranje lintje precies kreeg,

Toen hy stierv, stond hy ook in der krant.

Was der ook 1948 een lijst met menschen in de Rotterdamsche krant, die het oranje lintje kreegen?

zouw het eventueel moogelyk zyn, dat U dat vindt? Da kranten schreeven miesschien, warom precies iemand het orange lintje kreeg.
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Ik heb tot nu dus nog gern Reekening gekreegen. Als het kwyt geraskt is, om dat de enveloppe iets oopen was, kunt U het alst U blievt nog mailen?

Hier nogeens myn adres

Verena Wenk
Bahnhofstrasse 48
Ch - 4125- Riehen(Bazel)

U heevt voor my al zoo erg veel gewerkt, ik heb echt een slecht geweeten.

Ik zouw graag nocheens Uw IBAN hebben etc., dat ik betaslen kann!

Het is herl erg aardig,dat U alles gestuurd heeft, nog zonder geld te krygen.
De groote enveloppe was echt iets oopen, ik hoop, niks ging verlooren.

Vriendelyke groetenm- naar het mooie Holland!

Groeten!

Verena wenk

Von meinem iPad gesendet

Am 27.05.2015 um 11:21 schrieb "Rene van Heijningen" <r.van.Heijningen@niod.knaw.nl>:

Geachte mevrouw Wenk,

Helaas is het niet mogelijk met credit card te betalen. Betaling is alleen mogelijk via de bank. Een rekening met onze gegevens zal u
binnenkort worden toegezonden.

Met vriendelijke groet,

René van Heijningen

<image001.gif>

René van Heijningen | Informatie-/Collectiespecialist | Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam | Telefoon +31 (0)20-523 38 00 | E-mail

r.van.heijningen@niod.knaw.nl| www.niod.nl
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Aanwezig op ma, di, wo, do

Het NIOD is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

From: Verena Wenk
Sent: woensdag 20 mei 2015 6:36
To: Rene van Heijningen
Subject: recherche Holland, Ary de Waard etc.//! - Oranje lintje 1948 an myn grootvater, Arij de Waard,geb.1884, -zie: PDF aan ijnd van
briev

Corrigenda!!

Afsender:
Verena Wenk

Zeer geachtte Mynheer van Heijningen,

Net ging het Mail onkorrigeert te vroeg weg.
Ik ben met 71 jaaren een primitiev computer- beginner, - 5 jaarige Kinderen kunnen dat al beeter dan Menschen van myn leeftyd....

Heel hartelyke dank voor U interessante Informatie!
Myn grootvader zy alltyd, dat hy ob een "rooden lyst" was, en dat een Buur hem "denunzierte"'- verraad heeft an de duitsche politie.

Grootvader produceerde een primitiev Radio in der Kelder van zyn wooning in Virulyplein 7a, Rotterdam, - en luisterte BBC.

.DAT hoorde heelas een Buur van Opa.
BBC-News begonnen met het beroemde Beethoven-motief.
Hy stond dus al ob een "rooden lyst"( rote liste) en zulke Menschen, die een belangryke Beroup- positie hadden, als U ook zegt, hebben
duitsers dan vaak als gyzelaars gehaalt " zur Abschreckung" en psychoterror teegen het hollandsche volk.

Grootvater organizeerde in een Verzet- groep, dat Rotterdamer jooden in kelders wat te eeten kreegen, als U weet, maar ik vergat de
naam van de verzet-groep.
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Hy was niet lid van de Rotterdamer verzetgroup "zwarte duivels", die heel erg gevaarlyke Dingen deeden, zoo als bevoorbeeld.
"sprengstoff - Attentate".
Maar hy kende wel Menschen, die daar meedeeden.

Ik vraag nogeens in myn hollandsche familie, wie daar eventueel nog weet, hoe de groep heette.

Grootvaader had een falsche naam, die ik natuurlyk niet meer weet, maar deeze naam is beslisst geregistreerd in Uw Archiev.
Hy had ook een falsche paspoort ob deeze naam.
Miesschien ist oover Grootvaders adres "Virulyplein 7a, Rotterdam" wat te vinden?

Ik denk, dat Uw reekening ook by de postsending is.

Maar ik kan ook met mastercaard betaalen, maar wil U dann de nummer per post senden, ik ben bang weegen hackers jn het internet.
Wie is U preciese adres?

Heel hartelyk dank en groeten!

Verena Wenk
Bahnhofsteasse 48
CH- 4125- Riehen by Bazel

Von meinem iPad gesendet

Am 20.05.2015 um 11:42 schrieb "Rene van Heijningen" <r.van.Heijningen@niod.knaw.nl>:

Geachte mevrouw Wenk,

Op vrijdag 7 augustus 1942, om ongeveer kwart voor zeven in de ochtend, brengt de verzetsorganisatie, de Nederlandse
Volksmilitie, een lading explosieven aan op het spoorwegtraject tussen de stations Beurs en Delftse Poort in Rotterdam. De
bedoeling is een aanslag te plegen op een trein met verlofgangers van de Duitse Wehrmacht die kort daarna zou passeren.
De opzet mislukt. Om tien voor zeven fietst een baanopzichter langs de plek waar de lading ligt. Hij raakt per ongeluk met
zijn wiel of met een trapper de draad die met de explosieven verbonden is. Een klein deel van de lading ontploft, de
opzichter wordt zwaar gewond. De Sicherheitspolizei is snel ter plaatse, verwijdert de rest van de lading en realiseert zich
dat de trein met verlofgangers aan een groot gevaar is ontsnapt.
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Bij die vaststelling laten de Duitsers het niet zitten. Zij gaan over tot het nemen van gijzelaars. Verschillende Rotterdamse
notabelen, politici en leidinggevenden uit verschillende beroepsgroepen worden opgepakt en overgebracht naar het
gijzelaarskamp Beekvliet in het Brabantse Sint Michielsgestel. Uw opa is één van hen. In Beekvliet begint het onzekere
wachten. De gijzelaars verkeren in angst en twijfel. Zij worden door de Duitsers niet geïnformeerd over de reden van hun
arrestatie en vrezen dat zij allen als represaille voor de mislukte aanslag zullen worden doodgeschoten.

In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 8 augustus zetten de Duitsers dit dreigement zwart op wit: als de daders van de
aanslag zich niet voor 14 augustus bij de politie melden, zullen er onder de gijzelaars slachtoffers vallen. Burgemeester,
enkele vooraanstaande burgers en kerkenraden proberen het noodlot te keren door in de krant de aanslag te veroordelen.
Middenstand en arbeidersbevolking sluiten zich hierbij aan door petities te ondertekenen.

Het mag niet baten; de Duitsers laten zich niet van hun voornemen afbrengen. Hans Albin Rauter, baas van de Duitse
politie in Nederland kiest vijf namen uit een lijst van twintig gijzelaars. Een dag na het verlopen van het ultimatum worden
zij gefusilleerd. De overige gijzelaars waaronder uw opa, blijven in Beekvliet geïnterneerd. Bijna een jaar later, op 4 juli
1943, wordt uw opa uit kamp Beekvliet vrijgelaten.

Dat hij in gijzeling is genomen, hing ook samen met zijn maatschappelijke positie. Bij het kiezen van hun gijzelaars,
probeerden de Duitsers hun slachtoffers over de (beroeps)bevolking te spreiden om een zo groot mogelijk effect van
afschrikking te bewerkstelligen.

De namen van uw moeder, haar zuster en echtgenoot komen niet voor in onze archieven.

Een kopie van relevante artikelen over de aanslag en de gijzeling uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant wordt per post
naar u verzonden.

Ik vertrouw erop u met bovenstaande informatie van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

René van Heijningen

<image001.gif>

René van Heijningen | Informatie-/Collectiespecialist | Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam | Telefoon +31 (0)
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20-523 38 00 | E-mail r.van.heijningen@niod.knaw.nl| www.niod.nl

Aanwezig op ma, di, wo, do

Het NIOD is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

From: Verena Wenk
Sent: vrijdag 3 april 2015 12:56
To: Hubert Berkhout
Subject: recherche Holland, Ary de Waard etc.//Betaalen, IBAN stuuren, DANK U! ! - Oranje lintje 1948 an myn grootvater,
Arij de Waard,geb.1884, -zie: PDF aan ijnd van briev

Zeer geachtte Menheer Berhout,

Zouw het eventueel moogelyk zyn, de reekening en, laster ook de kopien, in print EN ook per mail te stuuren? Alleby?,!
Ich moet twee keer eenige daagen naar het ziekenhuis.daar heb ik dann alleenmaar email, en ik will het natuurlyk VLUG.
betaalen per telebanking, umdat Archieven Dingen natuurlyk pas dann stuuren kunnen, wanner het geld ob het konto is.
En ik zouw gelukkig zyn, dann de kopien per papier EN. Email te hebben, dan kan ik het ook an myn broers en zuster
verdermailen.

Dat ist de oorzaak, warom ik alles VLUG, nu direkt, betaalen wouw.
Dat gaat naamelyk dann ook weer een paar daagen.

Ik ben de dochter van een echte Rotterdamer!
Myn moeder zy alltyd: "nu, niet ietsje laater, - NU!!"

Het is heel erg vriendelyk, de kopien te maaken, zonder daarvoor al de kopien te masken. Ik kan het weer alleenmaar
engels zeggen, omdat ik niet alle woorden heb: it is very friendly of you, that you trust me, dooing the job, before you have
the money.

Ik ben heel erg geinteresseert an alle dokumente oover grootvader en andere familylids.
Natuurlyk dokumente en brieven van weegen het "oranje lintje", wat grootvater Ary de Waard kreeg, imdat hy in het verzet
was.Maar my interesseert ook, of er policie.- akten existeeren, en wie Grootvaader toen verraad heft.
Hy zy alltyd, dat het een hollandsche verraader( Denunziant) en NSBer was.
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Waarschynlyk zouwen dat akten weezen van een duitse "Besatzungs-"politie in Rotterdam, onder Seyss Inquart.

Ik weet natuurlyk niet, of zulken akten nog existeeren.

Ik zou natürlyk ook geinteresseert zyn an akten van de andere Menschen van mYn familie, die ik Uw al noemde,

Ik zouw ook graag weeten, of men de Naam van Moeder vindt, Arina Adriaantje de Waard, of ook Arina Adriaantje Wenk de
Waard.

Zy leevde enkele Maanden 1941 in Zwitzerland, en huwelykde myn vaader pas in December 1941.
De zwitsersche politie waaren heel erge Denunzianten( Verräter, Verraaders), en alltyd HEEL onvriendelyk met moeder!
Het is moogelyk, dat zy leelyke Briefen naar Holland over moeder schreeven.

U heevt tog de naamen van de Zoons en Dochters van grootvader?ik heb het tog gemailt, heeft men dat an U
doorgestuurt?

De Zuster van myn Moeder, DIENA DE WAARD, GEBOOREN 1909 , gestorven ongeveer 1972
virulyplein 7a, Rotterdam,laater Soestdyk, en Groenekan, - tantarts, getrouwd met :
Prof.Dr.med.dent.Albert Derksen, Universityd Utrecht

Haar Broer : Dr.med.Piet de Waard, geb. 1907 in Virulyplein 7a, Rotterdam, gestorven ongeveer 1958

Zy waaren allen in het Verzet,
De Gestapo wouw, dat Tante Diena zegt, waar zy hasr Man, oom Albert Derksen verstopt heeft - in een dubbele Muur
oover de toilette, - en zy zeggde niks, en dann sloeg de gestapo haar kind dood.

Dat heenben my menschen naar haar dood vertelt, zy zelv heeft nooit daroover gesprooken.

Deeze recherche oover meer dan een persoon kost natuurlyk zeeker meer
dan 75 euro.

Heel hartelyk dank!!

Verena Wenk
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Von meinem iPad gesendet

Am 02.04.2015 um 17:41 schrieb "Hubert Berkhout" <h.Berkhout@niod.knaw.nl>:

Geachte mevrouw Wenk,

De factuur wordt u na ons antwoord per gewone post toegezonden. Het bedrag zal niet hoger zijn dan de
geoffreerde 75 euro. Wij zullen ook het antwoord op uw vraag per gewone post (dus uitgeprint) toesturen.

Met vriendelijke groet,

H. Berkhout

<image001.gif>

Hubert Berkhout | Coördinator directe dienstverlening | Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam | Telefoon +31 (0)

20-523 38 00 | E-mail h.berkhout@niod.knaw.nl| www.niod.nl

Het NIOD is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Van: Verena Wenk [mailto:sieglinhofslinde@hotmail.com]
Verzonden: woensdag 1 april 2015 6:52
Aan: Hubert Berkhout
Onderwerp: Betaalen, IBAN stuuren, DANK U! ! - Oranje lintje 1948 an myn grootvater, Arij de
Waard,geb.1884, -zie: PDF aan ijnd van briev

Geachte Menheer Berkhout!

Ik zouw graag de 75 €'direkt nu al betaalen, kunt U my als t U blievt Uw IBAN geeven.
Als het dann noch duurer werd, kan ik nogeens meer betaalen.
Ik moet dan ook de " verwendungszweck", meestal een nummer voor my als kliant,( klient) habben.

Als U het OOK. Uitdrukken kunt - dat zouw ideaal zyn!- dus mailen EN. Stuuren naar zwitzerland, kost het
zeeker 80 € of meer. Zal ik al eens 80'€ stuuren?
Ik heb ook een duits konto met telebanking, - daar gaat dat heel vlug.
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Ik ben nog niet zoo modern, ik kann nog niet drukken( ausdrucken, - I am not yet able to print, I am 71 years
old and a very primitive stupid beginner in computering, - every 6 years old child is better in computering!
sorry!)

Heel hartelyke Dank!

Verena Wenk,
Bahnhofstrasse 48
CH- 4125- Riehen( Bazel)
Zwitserland

Von meinem iPad gesendet

Am 31.03.2015 um 16:44 schrieb "Hubert Berkhout" <h.Berkhout@niod.knaw.nl>:

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw bericht. Graag nemen wij uw verzoek om informatie
in behandeling. Aan de beantwoording van uw verzoek zijn kosten verbonden. Voor onderzoek
in opdracht rekent het NIOD € 25,00 per half uur onderzoek. Zie voor meer informatie onze
Servicenormen.

Om aan uw verzoek om informatie te kunnen voldoen zal naar schatting anderhalf uur
onderzoek nodig zijn. Hiervoor zullen wij € 75,00 in rekening brengen. Hoewel het onderzoek
nauwgezet wordt uitgevoerd door onze medewerkers, kan een garantie dat de door u gezochte
gegevens in onze collecties aanwezig zijn, niet worden gegeven.

Indien u het onderzoek door het NIOD wilt laten verrichten en akkoord gaat met betaling,
ontvangen wij graag uw bevestiging door onderstaande gegevens in te vullen en dit berichtje per
e-mail (reply) aan ons retour te zenden. Afhankelijk van de drukte hopen wij uw verzoek binnen
vier weken te beantwoorden. De factuur zal u na afronding van het onderzoek worden
toegestuurd.
---------------------------------------------------
De heer / mevrouw: VERENA WENK
Adres: Bahnhofstrasse 48
Postcode en woonplaats: CH 4125-RIEHEN by Bazel, Zwitserland
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Telefoon: 0041-61-641 1439
geeft het NIOD hierbij opdracht tot het uitvoeren van archiefonderzoek in verband met
onderstaande vraag/vragen.
De kosten hiervoor bedragen € 75,00
-----------------------------------------------------

Uiteraard is het ook mogelijk om zelf onderzoek te komen doen in de studiezaal van het NIOD. In
de studiezaal (Herengracht 380 te Amsterdam) kunt u kosteloos gebruik maken van de
bibliotheek en openbare archivalia.

Om een indruk te krijgen van mogelijk relevante archieven en collecties kunt u via onze website
zoeken in de inventarissen en catalogi.

De bibliotheek kent een open opstelling, zodat u gemakkelijk zelf uw weg kunt vinden. Archivalia
dienen te worden aangevraagd. De studiezaalmedewerkers zijn u hierbij graag van dienst. U
dient er wel rekening mee te houden dat niet al uw vragen beantwoord kunnen worden.

Met vriendelijke groet,
NIOD
Afdeling Collecties & Diensten

<image001.gif>

Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam | Telefoon +31 (0)20-523 38 00 |www.niod.nl

Het NIOD is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

-------------------

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Verena Wenk
Verzonden: vrijdag 27 maart 2015 4:55
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Aan: info NIOD
Onderwerp: Oranje lintje 1948 an myn grootvater, Arij de Waard,geb.1884, -zie: PDF aan ijnd
van briev

Verena Wenk
Bahnhofstrasse 48
CH- 4125- RIEHEN( Bazel)

Zeer geachte Meneer of Mevrouw,

Het grootte archiev van Rotterdam gaf my UW Adres.
Ik ben 1944 geboren hier in Riehen, zwitser, my Moeder , a Arkna Adriaantje Wenk - de Wasrd,
1915-1967, was Hollandsche en trouwde myn Vader Siegfried Wenk ijnd 1941 in Bazel en
woonde in myn huis, waar ik nog woon.
Ik leerde hollandsch leezen en schryven vanaf 1950 van myn Opa Arij de Waard, geb. 1884, Dus
schryv ik een heel ouderwets hollandsch!!!!!

Hy leevde in Virulyplein 7 a, Rotterdam vanaf 1906 tot ongeveer 1970, zyn dood.

Hy was in de oorlog in het verzet en organizeerte Voedsel( Nahrungsmittel) voor jooden en
andere menschen, die verstopt waaren in kelders en niet meer officieel existeeren konnden.

1941 werd hy verraad van een hollandsche NSBer. aan de gestapo en die haalde hem 1941 of
1942 naar BEEKVLIET, SINT MICHIELS GESTEL, ARNHEM.
HY WAS ZOO GENOEMDE"gyzelaar" , onder anderen zaamen met de Erasmus- Biograaf Huizinga.
In het herinneringsboek " BEEKVLIET" is zyn naam.

Ik zouw graag alles weeten, wat Uw over myn grootvater noch finden kunt, Brieven, eventueel
ook politie- akten, hoe het kwam, dat hy verraad werd.

Ik kon van dat heel erg vriendelyke Archiv in Rotterdam dat Dokument in dat PDF. Hier In myn
mail, krygen.
Die konnden veel dingen vinden, maar gaaven my ook Uw adres.

Ik betaal graag al vooruit een honoraar ob Uw Bankkonto, kann Uw ook myn creditcaart
zeggen.!!
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Ich ben met computers HEEL. erg stom en heb dit IPad pas een paar maanden.
6 jaarige kinderen kunnen dat veel beeter!
ik heb al geprobeert , ob Uw website wat te vinden, maar het lukkt my echt niet.

Ik was 40 jaaren pianoleerares jn Berlyn( Berlin), - daar ook 'Musikwissenschaftlerin' aan een
Volkshoogschool, en heb een groote Bibliotheek oover het thema "Holocaust en
Nationalsozialismus".

Ik zouw heel erg bly zyn, wanneer U voor my zoo veel als moogelyk vindt, - wat het ook kost.

Ook in het verzet waaren :
de Zuster van Moeder, Diena Derksen - de Waard, tantarts, en haar Man Prof.Albert Derksen,
universityd Utrecht, die in Utrecht, Soestdyk en Groenekan leevden.
Moeder studeerte Rechte in Leiden, waar ze personlyk kontakt met prinses Juliana had.

Myn Moeder Adriaantje Arina wenk - deWaard, verstopte tussen 1942 en 1945 in myn hus in
Riehen, - waar zy sjnt dez.1941 getrouwd was met vaader, - een joodsche hollander, die oover
de "groene grens" by Riehen/ Bazel illegaal naar Zwitzerland kwam.
Deeze man, van die ik heelas de naam niet heb,( moeder stierv al 1967, wanneer ik noch niet zoo
geinteresseert was an geschiedenis) - wouw naar een paar weeken verder naar GENF, geneva,
om van daar met een vliegtuig europa te verlaaten.

Als hy myn huis verlaaten had, werd hy nog in Riehen van onse vreeselyke switser politie
gepakt , om de arme man naar D- Lörrach an den grens te brengen, wat 5 minuten van Riehen
is.

8. mei 1945 hoorden wy, dat Opa noch leevde, maar deeze aardige joodsche Hollander
vermoord was.

Moeder kwam voor weeken toen in het Gefangenis Bazel ingeslooten en iedere dag van den
politsie " verhört im Kreuzverhör" .
U weet zeeker, dat de switser ongeveer 30' ooo joden an de duitse grens terugbrachten, en de
regeerjng jn Bern WIST, dat de Menschen dan allemaal vermoord werden.
Het was illegal, Jooden jn zwitserland de verstoppen.
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Er is oover myn moeder jn het Staatsarchiev Bazel nix meer te vinden

De zwitser verbrandten naar 1945 heek veel Akten uit deeze viese tyd en heel leelyke szwitser
politiek, waar zy zooveel onschuldige menschen naar duitsland terug stuurden.

De zwitser politie , die inofficieel heel erg met de Nazis coopereerden(!!), wist 1941, als moeder
in Bazel aankwam, dat haar vaader in het verzet was en waaren heel onvriendelyk teegen myn
moeder,

Het ist moogelyk, dat der zwitser politie wat aan de duitse politie in Rotterdam schreeven.
De zwitser politie was alltyd groot in het DENUNZIEREN.

HET ZOUW DUS EVENTUEEL MOOGELYK ZYN, DAt de Naam van myn moeder , die als Hollander ,
tot haar huwelyk, een paar maanden in Zwitserland leevde en geobserveert werd door der
politie tot 1945, - miesschien ook ergens in Uw Akten te vinden is.

Zoo lang zy nog in Rotterdam was, was de duitse MENHEER SEYSS INQUART. de " duitse Boss" in
holland.
De jonge meisjes waaren toen in groepen ingedeelt en moesten voor menschen, die uitgebombt
waaren in Rotterdam, kaamers organiseeren, waar ze onderkoomen konnden De sogenoemde
"obdachlosen - hilfe"

De mesjes-groeps moesten reegelmaatig naar een duitse politie koomen "zum rapport", en zoo
leerde myn moeder ook Seyss Inquart kennen.

Zy zeggde my vaak, " ze heefd de duivel in het gesicht gekeeken".

Het zouw my dus zeer jnteresseeren, of deeze Persoonen by Uw in het Archiev voorkoomen;

Arina Adriaantje wenk de waard, of Arina Adriaantje de waard, geb.1915 in Rotterdam Haar
zuster Djena derksen- de Waard. Gebooren 1909 in Rotterdam, en haar Man, Prof. dr. Albert
Derksen- deWaard En Dr. Pieter de Waard, geb. 1907 in Rotterdam,

Hier het PDF. Oover her "oranje lintje" van H.M.Konining Wilhelmina, 1948,aan myn grootvader
Arij deWaard.

Page 15 of 16

Montag, 6. Juli 2015 AOL: Thaimber



Hartelyk dank!!
Met vriendelyke groeten!Verena Wenk
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