Sippora Stibbe. Een onderscheiding.
Vandaag, vrijdag 3 november 2017 heb ik een onderscheiding gekregen en dat nog
wel voor 9.00 uur 's morgens.
Wachtend tot het vijf voor negen zou worden, dronk ik een cappucino op een bankje
op het Centraal Station Den Haag. Vijf voor negen mag je namelijk gebruik maken
van de voordeelurenkaart van de NS. Je hebt dan 40% korting op de reis. Je zorgt er
daarom voor op tijd te zijn.
Op het perron liepen twee agenten, die er duidelijk voor de bewaking waren. Veel
lichtgroene strips op de kleding, walkie-talkies, wapenstok e.d.. Alles was aanwezig
op en aan het uniform. Ze kwamen op me af, oh he, mocht ik hier wel zitten, hoorde
het niet bij een eettentje, dat nog niet open was gegaan?
Na het goedemorgen wensen vroeg de een of ik een leuk dagje uitging en ik
antwoordde meteen, nee niks leuks, iets ernstigs, ik ga naar Zwolle, naar de
onthulling van een gedenksteentje, een Stolperstein, voor mijn vriendinnetje dat
indertijd vermoord is. Ik zag er tegenop, want ik zou een kleine toespraak houden en
al stond die op papier, ik was er toch erg zenuwachtig over. De andere agent was
ondertussen doorgelopen en vervolgde zijn route.
Hij vroeg mij hoe of wat en vertelde toen dat hij onlangs naar het
herdenkingscentrum in Westerbork was geweest en dat het hem erg ontroerd had.
En als het beruchte duveltje uit het doosje, was daar de oorlog weer.
Hij vroeg hoe oud ik was toen de oorlog begon, 9 jaar. Hij vond dat je dan alleen
moest kunnen spelen, maar ik vertelde dat je als gezin, dus ook de kinderen, de
zorgen bemerkte en deelde met je ouders.
Hij vroeg of de hongerwinter geleidelijk aan was begonnen, en voor zover ik wist
kwam het door de oproep van Radio Oranje, die de machinisten van de NS had
verzocht niet meer te rijden om zo de bezetters te kunnen treffen. En als vergelding
wam er in het westen van het land geen vrachtauto, geen schip, geen wagon met
voedsel meer binnen en begon de grote hongertrek van de mensen naar het oosten
en noorden van ons land om eten te halen, op hun fietsen met houten banden,
handkarren en kinderwagens. “Aardappelen en rogge”, zei de agent. Dat wist hij wel.
Allerlei oorlogsherinneringen kwamen langs, verteld door zijn ouders, gelezen en
opgedaan bij het recente bezoek aan Westerbork.
Maar wat hij niet kon begrijpen dat het net als hij agenten waren die de joodse
mensen uit hun huizen hebben gehaald. Hij bood er zijn excuses voor aan. “Mensen”

zei hij, “met hetzelfde beroep als ik, onbegrijpelijk voor mij”.
Ik vertelde dat ik voor de scholen, groepen 8, over de oorlog vertelde. Hij vond mij
zo moedig, zoals hij zei, dat hij in zijn binnenzak greep en er een onderscheiding uit
haalde die hij aan mij gaf. “Omdat ik u moedig vind”. Hij gooide mijn koffiebekertje
weg in de afvalbak en droeg mijn tas tot aan de plek waar ik in moest inchecken. Hij
gaf mij een hand en ik vroeg, wat is uw achternaam: “Glorie”, zei hij. En ik
antwoordde: “U had niet anders kunnen heten dan Glorie”.
Sippora Stibbe,
Den Haag, 3-11-2017

