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‘Ik geef hun in mijn tempel en binnen mijn muren
een gedenkteken en een naam …

Ik geef hun een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is.’
(Jesaja 56: 5)

Vandaag zullen worden geëerd als
‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’

Jan Jacobus van Leeuwen
Elizabeth van Leeuwen-Drost

en hun dochter Elizabeth Jacobson-van Leeuwen

die in de Tweede Wereldoorlog, met gevaar voor eigen leven, het leven van

de zusjes
Renée Hennis-Metzelaar en

Bernarda ‘Betty’ Radema-Metzelaar

hebben beschermd en gered.
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YAD VASHEM
Yad Vashem betekent “een gedenkteken en een naam”. Deze woorden zijn ontleend aan het
bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 56 vers 5 dat luidt: “Ik geef hun in mijn tempel en binnen mijn 
muren een gedenkteken en een naam, ... Ik geef hun een eeuwige naam, een naam die
onvergankelijk is.”

Het instituut Yad Vashem in Jeruzalem is een overheidsinstelling voor oorlogsdocumentatie. Het
werd in 1953 door het Israëlische parlement opgericht om de Shoah (de Holocaust) in al zijn facetten
vast te leggen. Het is een onderzoekscentrum dat studie verricht naar zowel de oorzaken als de
gevolgen van de Jodenvervolging in Europa, voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het instituut is
tevens een educatief centrum. Het omvat een kinderpaviljoen, een historisch museum en een
museum voor kunst die aan de Shoah is gerelateerd. Er worden voor jong en oud cursussen gegeven
over de vele aspecten van de Jodenvervolging. Het educatieve element is één van de belangrijkste
pijlers van Yad Vashem en heeft tot doel de huidige en toekomstige generaties te leren waartoe
rassenhaat en vooroordelen kunnen leiden.

Yad Vashem in Jeruzalem is bovendien een monument ter herinnering aan de Joodse slachtoffers van
de Shoah. Het monument omvat verschillende afdelingen. In de “Hal van de Namen” worden de zes
miljoen Joden herdacht die door de nazi’s en hun handlangers werden vermoord. Het “Dal van de
Verwoeste Gemeenschappen” dient om de vele, ooit bloeiende Joodse gemeenschappen te gedenken,
die in de periode 1939-1945 zijn verwoest.
De staat Israël stelt zich tot taak om niet-Joodse mannen en vrouwen te eren die Joden hebben
gered, met inzet van eigen leven en vaak ook dat van hun huisgenoten. Zij worden namens het hele
Joodse volk geëerd met de hoogste Israëlische onderscheiding, de eretitel

Rechtvaardigen onder de Volkeren
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Aan allen die deze onderscheiding ontvangen, wordt een oorkonde en een medaille uitgereikt. Hun
namen worden bijgeschreven op de “Eremuur” in de “Tuin der Rechtvaardigen” van Yad Vashem in
Jeruzalem. Sinds 1956 zijn ruim 25.700 mensen geëerd, die gedurende de Tweede Wereldoorlog op
velerlei manieren hun verzet tegen onmenselijkheid en wetteloosheid hebben getoond. Hieronder
zijn meer dan 5.425 Nederlanders.

De medaille die aan de “Rechtvaardige” wordt uitgereikt, is speciaal voor Yad Vashem ontworpen. De
uit Jeruzalem afkomstige kunstenaar Nathan Karp heeft op symbolische wijze de woorden uit de
Talmoed uitgebeeld: “hij die één mensenleven redt, redt de gehele mensheid”. De beide handen die
een levenslijn van prikkeldraad vasthouden, schijnen uit het niets te zijn voortgekomen. De lijn die de
aardbol omspant, symboliseert de daden van de Rechtvaardigen; zij waarborgen het voortbestaan
van de wereld en ons geloof in de mensheid.
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De families Van Leeuwen en Metzelaar
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Redding
Perspectief over de onderduik van de meisjes Metzelaar en de verzetsactiviteiten van
Betsie, haar vader en moeder, en haar zusters Riet, Tineke, Paula en Ola.

familie Jacobson-Van Leeuwen (uit Betsie’s
biografie “Herinneringen en terugblik 1940-45”):

“In 1938 ging Tineke als au pair naar Berlijn. Zij
genoot van Berlijn maar iets wat haar steeds
meer stoorde en ook boos maakte waren de anti-
Joodse leuzen op de muren en winkelpanden en
de borden met “Verboten für Juden”. Kort daarop
vond er de grootste pogrom plaats, de
“Kristallnacht”. Hoewel Tineke niet de draagwijdte
ervan kon inschatten zag zij de ravage in de stad
en voelde zich diep geschokt. En een paar weken
later zag zij bij toeval in de stad op het grote plein
hoe Hitler de Duitsers toeprak. Tineke verbaasde
zich over Hitler’s demagogische optreden en de
manier waarop hij duizenden mensen in de ban
had. Begin juni 1939 kwam Tineke weer thuis in
Middelburg. Zij vertelde over haar ervaringen en –
voelde zich alleen gelaten en onbegrepen, want
maar heel weinigen hielden haar verhalen voor
waar; de meesten wilden haar niet geloven en
dachten dat ze schromelijk overdreef.

familie Metzelaar:

Hijman, Renée en Betty, 1942
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“Op 14 september 1942 kreeg mijn vriend Paul
Jacobson een aanstelling bij de Joodse Raad. Daar
maakte hij heel wat nieuwe kennissen, o.a. de
familie Metzelaar, een heel hartelijk echtpaar met
twee schattige, pientere meisjes, Renée en Betty. Zij
woonden ook in Zuid en Paul liep vaak met hem
mee, van en naar de Joodse Raad. Hij bleef ook
nogal eens bij hen eten – er was zelfs een plan om
de meisjes onderwijs te gaan geven – maar moest
wel voor achten op zijn kamer op de Minervalaan
zijn.

“Op een avond in februari 1943 kwam ik ’s avonds
bij Paul. Die ochtend was er bij tante Lies (bij wie
Paul zat ondergedoken) iemand van de Polizei
aan de deur geweest: hij zei dat de fam. Jacobson
was afgevoerd maar dat ze een lid van de familie
misten: Paul Siegvried. Tante Lies is toen gaan
briesen als een leeuw: “Ze had nog nooit gehoord
van een Jacobson; kon hij de naambordjes op de
deur niet lezen?” De kerel droop af en tante Lies
zei later: “Een grote bek is het enige waar ze voor
terugdeinzen”. Paul en ik begrepen toen, dat die
nieuwe “Sperre”stempels op zijn persoonsbewijs
niets te betekenen hadden: dat was een farce.
Bovendien was het duidelijk dat de politie op
zoek was naar hem en dat zijn adres bekend was.
Die avond verwijderde Paul de ster van zijn jas 

In het oorlogsjaar 1943 bereikte de vervolging
van Joden in Nederland haar hoogtepunt. De
meeste in Nederland wonende Joden waren
gedeporteerd en degenen die overbleven
maakten bange maanden door. Hijman en Lena
Metzelaar- de Leeuw woonden met hun
dochters Renée en Betty aan de Diezestaat 6 II in
Amsterdam Zuid en waanden zich aanvankelijk
nog relatief veilig omdat zij waren “gesperrt”1.
Sommige familieleden waren al ondergedoken,
anderen waren gedeporteerd. In april bereidden
zij zich voor op onderduiken. Enkele boeken, foto
albums en wat klein meubilair werden heimelijk
via het dak naar bevriende buren gebracht.
Renée en Betty Metzelaar waren toen 12 en 9
jaar oud.

1 uitstel van transport vanwege functie “bis auf weiteres”.
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en ging met mij mee naar mijn kamer. Kort
daarop hoorde hij dat veel Joden probeerden
“onder te duiken”, voor ons een nieuw begrip;
maar hij begreep dat er ook voor hem niets
anders op zat.

“Tineke was inmiddels naar Utrecht verhuisd; zij
kreeg af en toe een adresje van Joodse mensen die
hun kinderen wilden laten onderduiken. Zij zou ze
dan ophalen. Ook werden wel kinderen bij haar
gebracht. De volgende dag ging zij dan met één of
twee kinderen met de trein naar Middelburg. Dat
heeft zij misschien tussen de tien en vijftien keer
gedaan. Toen dit eenmaal goed op gang kwam,
kwamen Paula en ik ook met kinderen op Dam 10.
Moeder deed de rest. Veel later vroeg ik me af hoe
moeder aan de onderduikadressen kwam en ik
vroeg aan de zusjes of zij dit wisten; Paula zei
direct: “Welnee! Dat deden we gewoon op ons
eigen houtje!”

Bij het schrijven van dit boek stelde ik me de
vraag: “Had Moeder misschien ook in de
Ondergrondse gezeten?” Na vragen in de familie
dacht ik het zeker te weten: Moeder kennende
deed ze dit alles recht uit haar goede hart: Als er
ergens hulp nodig was dan bood je die zo goed
en zo kwaad als dat ging. Maar in de

In mei 1943 bracht de toen 21 jarige Betsie van
Leeuwen, die eveneens in Amsterdam woonde
en daar een opleiding volgde, Renée en Betty van
Amsterdam naar het huis van haar ouders in
Middelburg, aan de Dam nr. 10. In dat statige
huis waren behalve de dochters Van Leeuwen,
onder wie Ola en Riet, meer Joodse onderduik
kinderen. Mevrouw Elizabeth Van Leeuwen-
Drost was een drijvende kracht achter de
georganiseerde hulp aan Joodse kinderen en
haar echtgenoot, ir. Jan Jacobus van Leeuwen,
dekte als hoofdingenieur en directeur Provinciale
Waterstaat Zeeland het verzetswerk van zijn
vrouw. Op 17 juni 1943 vierde Betty op het
onderduikadres haar 10e verjaardag. Betsie
pendelde tussen Amsterdam en Middelburg op
en neer en bracht brieven over, cadeautjes en
rantsoenbonnen. Zij vond een tijdelijke
onderduikplek voor Lena Metzelaar terwijl zij
met veel inzet op zoek was naar een
onderduikplek voor beiden. Lena, die herstellende
was van een ziekte, hield dat niet vol en keerde
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Ondergrondse... Nee! Mijn broer Joris zei wel:
“Moeder bood dus hulp aan Joodse kinderen.
Vader zag natuurlijk wat er gebeurde en moet
het risico onderkend hebben, maar liet het toe,
hij hield zich erbuiten.”

Voor Vader, hoofdingenieur en directeur
Provinciale Waterstaat Zeeland, was sinds het
begin van de oorlog alles anders geworden en het
werd heel moeilijk voor hem. Om te beginnen
was zijn kantoor in de meidagen van 1940 in
vlammen opgegaan, waardoor ze sindsdien vele
malen moesten verhuizen. Later kwam de
Wehrmacht bij Vader op kantoor om inlichtingen
in te winnen over een eventuele inundatie van
hele delen van Zeeland. Zij vroegen Vader wat er
zou gebeuren als ze deze of gene dijk zouden
doorsteken, of als bepaalde sluizen werden
opengezet of bepaalde gemalen werden
stilgelegd. Vader gebruikte dan meestal het K.I.R.
systeem, zoals hij dat noemde, d.w.z. “ze met een
Kluitje In het Riet sturen”. Begin maart 1944
echter slipte zijn door een Duitser bestuurde auto
en gleed door de natte sneeuw in de sloot, even
buiten Middelburg. Vader kreeg veel slootwater
binnen waardoor hij een longontsteking opliep.
Hij overleed zes dagen later.

terug naar haar man, in de hoop dat Betsie zou
slagen in het vinden van een onderduikplek
waarbij zij bij elkaar konden blijven. De grote
razzia van zondag 20 juni 1943, waarbij Hijman
en Lena Metzelaar werden opgehaald, maakten
deze inspanningen vergeefs. Hijman en Lena
kwamen om in Sobibor op 2 juli 1943.

Betsie heeft de meisjes Metzelaar bij terugkomst
in Middelburg verteld dat hun ouders waren
opgepakt2. In juli 1943 werd het verblijf in het
huis aan de Dam nr. 10 te gevaarlijk en werden
zij via contacten van mevrouw Van Leeuwen
eerst gebracht naar een adres in Amsterdam en
vervolgens naar Friesland, waar zij door boer
Bouke van Dijk (Omke) en zijn huishoudster
Sjirkje Vellinga (Muoike) werden opgevangen tot
het eind van de oorlog.

2 Betty heeft hierover verteld op

http://www.andereachterhuizen.nl/#/radema/briefje.
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Veel later, bij het zoeken naar details over
oorlogsgebeurtenissen, kwam ik nog de volgende
passages tegen:

Walcheren werd spoedig de spil van de provinciale
L.O.; vergaderingen vonden in Middelburg plaats,
waaronder Dam 10, een pand gelegen direct naast
het kantoor van Beauftragte Münzer! (Zeeland
1940-45, deel II van G. v.d. Ham, blz. 174)

Intussen was in Middelburg het contact tot stand
gebracht met de fam. J.J. van Leeuwen,
woonachtig Dam 10. Dit adres groeide uit tot het
belangrijkste adres van Zeeland omdat van
daaruit de andere duikadressen in de regio van
bonkaarten werden voorzien”. (“Omdat hun hart
sprak” door B.J. Flim, blz. 189)

Ook schrijft Betsie over wat er zich afspeelde op
“Leeuwenrode”; dit was het zomerhuis van de
familie in Esch (Brabant) en daar huisden haar
zuster Riet en drie van haar neven:

“Leeuwenrode” bleek buitengewoon geschikt als
een tijdelijk verblijf voor vluchtelingen, temeer
daar het in de buurt van een vluchtroute naar het
buitenland lag. De Joodse vluchtelingen die een
poging durfde te wagen kwamen het eerst. Ze

de zusjes Metzelaar (beiden in het wit) in de tuin in Middelburg
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bleven een paar dagen en begonnen dan aan de
vreselijke en riskante tocht via België en Frankrijk
en Spanje of Portugal naar de vrijheid. Naar de
vrijheid -? zo velen die het niet haalden. Daarna
kwamen de “Engelandvaarders” en soms was
“pilotenhulp” nodig zoals tijdens de operatie
“Market Garden” in 1944.

Mevrouw van Leeuwen met kleinzoon Robert
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Vriendschap en vertrouwen
Perspectief over de relatie Paul/Betsie/familie Metzelaar en het zoeken naar
onderduikplekken

familie Jacobson-Van Leeuwen:

“Ik maakte me erge zorgen over de familie
Metzelaar. Zij woonden nog steeds in

familie Metzelaar:

Betsie was in contact gekomen met het gezin
Metzelaar via haar vriend Paul Jacobson, met wie
zij later zou trouwen. Nadat hij per 1 maart 1941
ontslagen was als ambtenaar bij het Wilhelmina
Gasthuis3 slaagde Hijman er snel in werk te
bemachtigen als administrateur bij de afdeling
Onderwijs van de Joodsche Raad aan de
Jekerstraat 84 te Amsterdam. Daarmee werd zijn
gezin voorlopig gevrijwaard van deportatie. Bij
de afdeling Onderwijs ontmoette hij Paul
Jacobson. In 1943 was Hijman 41 jaar en Paul 23.
Ze liepen vaak met elkaar op van en naar het
werk en konden het goed met elkaar vinden.
Tussen Hijman en Lena enerzijds en Paul en
Betsie anderzijds ontstond een band. Zij namen
elkaar in vertrouwen en zo durfden Hijman en
Lena het aan met Betsie en Paul te spreken over

3 De Duitse bezetter verordonneerde dat alle Joodse

ambtenaren uiterlijk 1 maart 1941 moesten worden

ontslagen.

Paul Jacobson
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Amsterdam-Zuid. Zij voelden wel dat zij er ook
weg moesten, maar met het hele gezin…? en
waarheen…? Paul en ik hadden nog aan hen
voorgesteld dat ik Renée en Betty naar Dam tien
in Middelburg, naar Moeder, zou brengen. Ze
aarzelden – iets wat ik toen niet kon begrijpen.
Paul en ik waren erg blij dat ze er per slot in
toestemden en ik ging dus met de meisjes naar
Middelburg, naar Damtien, het eeuwenoude
grote huis. Er waren nog meer Joodse kinderen,
allen onder de 12 jaar.

Mijn zusje Ola, toen 10 jaar, zei over die tijd met “de
meisjes Metzelaar” in Middelburg: “Ik vond het best
leuk dat die meisjes bij ons “logeerden” want ze
waren meestal van mijn leeftijd. We gingen ons
nogal eens verkleden met de kleren uit de
verkleedkoffer. Dat deden we ook toen Renée een
Betty Metzelaar er waren. We speelden samen in de
tuin en dan gingen we soms met behulp van een
laddertje over de muur kijken. Daar lagen in de tuin
van Dam 8 vaak Duitsers te zonnen. Dan riepen we
wat en dan zeiden ze wat terug; heel spannend,
maar ook leuk! Ik weet eigenlijk niet of moeder
daarvan op de hoogte was. Maar zij heeft mij
absoluut niet met haat t.o.v. de Duitsers opgevoed,
hoor. Haast integendeel: “Duitsers zijn ook
mensen.” Maar Moeder had dus wel tegen me

onderduiken. Paul was bezig valse
persoonsbewijzen te organiseren, mogelijk ook
voor zichzelf; Betsie overtuigde hen de meisjes
alvast te laten onderduiken bij haar ouders. Dat
was een heel moeilijk te aanvaarden voorstel,
maar Hijman en Lena stemden toe omdat zij
beseften dat ze geen keuze hadden. Zij stelden
vertrouwen in Betsie en Paul en de ouders van
Betsie.

Zij schreven aan Renée en Betty:

“Wat was ik blij met jullie brieven. Ik kan mij
voorstellen dat jullie moe waren, na zo een grote
reis. Maar dat is nu voorbij. Wat hebben mijn
kinderen het fijn getroffen. Dat hebben jullie niet
kunnen denken, he schatten. Wij hebben alles
van Bets vernomen hoe het gegaan is. “

“Bets was hier vanmorgen al om 8 uur en wij
hebben genoten van alles wat zij van jullie
verteld heeft. En wat een fijne brieven. Jullie
moeten rekenen wij hebben het heel erg stil hier,
en dan is het zo fijn al die heerlijke dingen over
jullie te horen. (...) Ik ga nog cadeautjes voor
Betty kopen. Vind je het leuk, het boekje voor
Ola? En het opschrijfboekje ook hoor! Geef haar
een zoen van mij. (...)(I)k moet heel vlug
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gezegd dat ik er op school niet over moest praten,
dat we logeetjes hadden.”

“Maar nu moest ik iets vinden voor de ouders en
op korte termijn. Wie kon ik het vragen? Mijn
vriendinnen? De directrice of docenten van mijn
school? Wie kon ik vertrouwen? Toen herinnerde ik
me Mies Wijers, een schoolvriendinnetje uit
Middelburg die ook in Amsterdam woonde. Ik ging
er heen en het bleek dat zij druk doende was
mensen aan onderduikadressen te helpen. Zij wist
dan ook wel iets, maar voor één persoon. Denkend
aan de meisjes in Middelburg stelde ik Mevrouw
Metzelaar voor dat ik haar ernaar toe zou
brengen en verder alle mogelijke moeite zou doen
om voor hen samen iets te vinden. Met een zucht
van verlichting bracht ik Mevrouw Metzelaar bij
Mies en die zou haar op het onderduikadres
brengen (mij werd dat adres dus niet verteld).
Hierna voelde ik mij doodongelukkig, omdat ik
nog niets voor hém had. Er was geen sprake van
dat zij sámen ergens in Zeeland zouden kunnen
onderduiken, want ieder boven de twaalf had voor
deze provincie een speciale vergunning nodig.

Weer op de Stadionkade besloot ik met een
pannetje eten even bij de heer Metzelaar langs te
gaan om een beetje te praten en te kijken hoe het

opruimen. Bets eet vanavond bij ons. Vinden wij
reuze fijn. Weet jij wat wij eten. Capucijners met
rauwe uien, aardappelen gehakt en pudding.
Hier is geen groente haast. Maar toch ook een
dinee.”

“Want Paul en Bets – ik mag ze zo noemen – zijn
reusachtig druk in de weer voor ons. En ik kan je
nu zeggen dat voor Moeder al in het bijzonder is
gezorgd. (…) Nu dit voor Mammie achter de rug
is, doen P. en B. hun best om ook iets voor mij te
vinden en als je weet, hoe reusachtig die
daarvoor werken, dan is alle reden voor
ongerustheid volkomen overbodig. Jullie
gedachten kunnen zich dan bezighouden met
niets anders dan aangename dingen en dan heb
je meteen een verklaring voor het spreekwoord:
“Uit een kwaad ding kan soms iets goeds
geboren worden.”

“Met hartelijke groeten aan Mevrouw, Mijnheer
en alle andere aanwezigen.”
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ging. Tot mijn grote verbazing en schrik was het
mevrouw Metzelaar, die me open deed. “Echt, ik
hield het niet uit – ik maakte me zo ongerust over
mijn man – ik kan hem toch niet zomaar alleen
laten – en als er wat gebeurt, wat dan? Het kwam
er allemaal half huilend uit. Ik had ontzettend
medelijden met hen en ik schaamde me diep dat
ik niet had aangevoeld, dat dit zeer hechte
echtpaar niet gescheiden ondergebracht had
kunnen worden. Bovendien waren ze beiden nog
intens bezig met het vertrek van de kinderen. Ze
zaten dicht naast elkaar op de bank …. Ik stelde
alle hoop op anderen die mij aan een
onderduikadres konden helpen.

Kort daarop, op een zondagmorgen heel vroeg
werd ik met schrik wakker. Er reden Duitse
politiewagens over de Stadionkade en door
luisprekers werd ons toegebruld dat het verboden
was zich op straat te begeven. Ik keek op mijn
wekkerklokje: half vier, het begon juist licht te
worden, het was de langste dag van het jaar, 20
juni. Weer kwamen de luidsprekers langs: wie toch
buiten kwam zou beschoten worden. Ook voor het
venster staan was verboden. Alle Joden echter
moesten zich melden op het Olympiaplein. Ik
voelde me ijzen: Tante Roo, Doc, Tante Lies, de
Metzelaars, andere vrienden van Paul...? Wat kon
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ik doen? Ik ijsbeerde wat heen en weer op onze
kamers. Paula was er niet, was naar Middelburg.
Maar… ik dankte God: nog geen drie weken
geleden was Paul vertrokken naar een
onderduikadres in Jorwerd, de kinderen waren
veilig in Middelburg. De Polizei zou hier op onze
kamers niets verdachts vinden. Later op de
ochtend ging ik naar beneden naar onze hospita.
Ze vertelde dat er een mof aan de deur was
geweest, die gevraagd had of er Joden in huis
waren. Gelukkig kon ze ontkennend antwoorden
en na even aarzelen was hij weer vertrokken.

In de loop van de middag leek het in onze wijk
uitgewoed en ik pakte mijn fiets en reed de
Rivierenbuurt in, naar de Metzelaars. De straten
waren uitgestorven; durfde nog niemand naar
buiten te komen of waren uit zoveel huizen Joden
weggehaald? Het was luguber-stil. Ik belde aan bij
de Metzelaars – belde nog eens – en nog eens. De
vitrage was dicht, ik kon niets zien. Ontredderd en
met tranen stond ik in de kleine portiek – en
fietste toen weer langzaam terug naar de
Stadionkade; radeloos was ik – en WOEDEND.
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Na 70 jaar de cirkel rond
Perspectief over de naoorlogse periode en de plek van de meisjes Metzelaar daarin

familie Jacobson-Van Leeuwen

Betsie: “We trouwden op 1 februari 1945, maar het
werd eigenlijk een ernstige, droeve dag. Voor ons
allen, maar zeker voor Paul was het als een zwarte
schaduw, haast voelbaar, dat er niemand van zijn
familie aanwezig was. Toen Moeder haar
handtekening zette moet zij zich als enige ouder
op eenzame hoogte gevoeld hebben, zich
realiserend dat zij de enige was, die dit huwelijk
bekrachtigde.”

Paul en Betsie hadden een zeer sterke behoefte
om direct na de oorlog Nederland voor lange tijd
te verlaten. Door in dienst te treden bij de Shell
werd dit mogelijk gemaakt en zij verbleven
twintig gelukkige jaren op Curaçao en in
Midden-Amerika. Er kwamen vier gezonde
kinderen, maar over de oorlog en de Joodse
afkomst werd nooit gepraat. Paul overleed al in
1983 maar wel na gezegd te hebben: “Ik moet
toch dankbaar zijn; ik kreeg immers veertig jaar
cadeau”.

familie Metzelaar

In mei 1945 wonnen een oom en tante
inlichtingen in over de verblijfplaats van de
meisjes Metzelaar. Zij vermeldden dat de meisjes
“via een juffrouw Van Leeuwen, wier verloofde in
de crèche werkte, naar Middelburg zijn gegaan,
bij de evacuatie via Amsterdam naar Friesland.
Laatste bericht van mej. Van Leeuwen in
september 1944.”
Zo kwamen Renée en Betty na de oorlog te
wonen bij hun oom en tante in Amsterdam. Na
de zomer kregen zij van het Rode Kruis het
bericht, dat hun ouders de oorlog niet hadden
overleefd. Het Rode Kruis meldde dit afstandelijk
in een brief “naar aanleiding van uw
ongedateerde schrijven”.
De oorlog werd weggestopt; relatief snel
trouwden zij. Betty ging in Canada wonen en
kreeg daar twee kinderen. Later keerde zij met
haar kinderen terug. Renée stichtte een gezin in
Nederland. De oorlog was een onderwerp dat te
groot was om erover te zwijgen maar ook te
groot om erover te praten. Pas vanaf eind jaren
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In de jaren negentig zette Betsie zich aan het
schrijven van een boek over de periode 1940-1945.
Het werd een jarenlange inspanning waarbij
ontelbare bronnen werden geraadpleegd;
belangrijker nog, zij sprak met vrijwel alle directe
betrokkenen die toen nog in leven waren. Hoewel
het haar emotioneel zeer zwaar viel hield zij vol
totdat zij het eindresultaat kon uitdelen aan
kinderen, kleinkinderen en andere familieleden:
een fraai gedrukt boek van 250 bladzijden,
waarvan haar voorwoord luidde:

“Geschreven
vanuit een behoefte het mijn kinderen en
kleinkinderen te vertellen
Want het Heden is afhankelijk van het Verleden:
Geschiedenis schrijdt gestaag en eeuwig voort
maar de achtergelaten Invloed laat niemand
onberoerd.
Het is verhelderend die Invloed te onderkennen en
te overwegen

En in grote dankbaarheid en diepe achting voor
Moeder:
Zij was intens medelevend en moedig en
zij gaf gehoor aan haar overtuiging”

negentig van de vorige eeuw werd er meer over
gesproken.
De toen ook aan de oppervlakte komende wens
om te weten hoe het Betsie en haar ouders was
vergaan, hen te ontmoeten en van
erkentelijkheid te getuigen legde het af tegen de
vrees om wonden open te rijten en pijn te doen.
Renée en Betty herinnerden zich immers dat zij
in juli 1943 door de familie Van Leeuwen werden
overgebracht via Amsterdam naar Friesland,
omdat het adres verraden zou zijn. Kort daarvoor
hadden zij een dag buitenshuis moeten
doorbrengen om aan het eind van de dag via de
achtertuin te kijken of de kust weer veilig was.
Het was moeilijk te weten te komen wat er van
de familie Van Leeuwen na het eerder vermelde
verraad terecht was gekomen. Renée en Betty
waren bang dat zij er de oorzaak van waren dat
hun iets was overkomen.
Eerst door het internet konden zij de familie Van
Leeuwen traceren. Omgekeerd weten wij nu ook
dat Betsie en haar kinderen pogingen hebben
gedaan met de meisjes Metzelaar in contact te
komen; het gevoel te kort te hebben geschoten
ten aanzien van de ouders van Renée en Betty en
verdriet in het gezin Jacobson-Van Leeuwen
maakten die pogingen evenzeer beladen.
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familie Jacobson, 1957
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De onbekende onderduik-ouders
“Nooit mogen wij de onderduik-ouders vergeten, hele gezinnen soms, die om verschillende redenen
anoniem zijn gebleven.
De onderduik-ouders, die gepakt werden en naar concentratiekampen werden gestuurd.
Onderduik-ouders, die door ernstige trauma’s uit de bezettingstijd niet in staat zijn zich met ons in
verbinding te stellen.
Zelfs zijn er onderduik-ouders die nooit de echte naam hebben geweten van hun onderduikers en
omgekeerd, onderduikers die de namen van hun onderduik-ouders zo grondig wisten te vergeten dat
ze naderhand niet meer in staat waren om hun onderduikplaats terug te vinden.
Dat mag echter niet verhinderen door te gaan met het opsporen van deze ‘Rechtvaardigen onder de
Volkeren’ en hen uit de anonimiteit te halen.

WIJ WILLEN HEN NOOIT VERGETEN!”
-Mosje Keny

In de tuin der Rechtvaardigen onder de Volkeren bij Yad Vashem staat aan het begin van de Laan der
Rechtvaardigen een monument ter ere van al deze onbekende onderduik-ouders.

“Tuin der Rechtvaardigen”
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Jizkor
Zeer barmhartige G’d Die in de hemel woont, 
schenk ongestoorde rust onder de vleugels van Uw Majesteit, 
te midden van de heiligen en reinen, 
waar zij schitteren als de stralen van het firmament, 
aan de zielen van de zes miljoen Joden, slachtoffers van de Sjoa. 
Ze werden gedood en als martelaren om het leven gebracht 
in Nederland en daarbuiten door de Duitse beulen 
en hun trawanten van andere nationaliteiten. 
Maar ook aan de zielen van alle Rechtvaardigen onder de Volkeren 
die Joodse levens hebben gered met heldenmoed en met gevaar voor eigen leven. 
De hele hier verzamelde gemeenschap bidt voor hun zielenrust. 
Beschut hen daarom, 
Oorsprong van alle barmhartigheid, 
in de schaduw van Uw vleugelen, 
voor altijd en bind hun zielen in de bundel van het eeuwige leven. 
De Eeuwige is hun erfdeel; 
moge Hij hun binding tot offer voor ons beschouwen; 
moge hun verdienste ons en heel Israël tot blijvende voorspraak zijn. 
Mogen zij in vrede rusten in het Paradijs, 
om weer te herleven volgens hun lot aan het einde der tijden. 
Laat toch zegen en succes rusten op al wat de Rechtvaardigen onder de Volkeren 
die zich in ons midden bevinden ondernemen. 
Laat ons antwoorden: Amen.
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Summary of facts
In 1943 the persecution of Jews in the Netherlands reached its peak. Most Jews living in the
Netherlands were deported and those who remained lived in constant fear. The Jewish family Hijman
and Lena Metzelaar- de Leeuw lived with their daughters, Renée and Betty (respectively 12 and 9 years
old) in South Amsterdam, at Diezestraat 6-II. Because of the fact that Hijman, after being forced out of
his job at the Wilhelmina Hospital, managed to have a position at the Jewish Council, the family was
“gesperrt”, that is exempt from deportation until further notice. A few relatives of the family were in
hiding. Others had been deported. As of April 1943 the family Metzelaar-de Leeuw was preparing to go
into hiding – books, photo albums and small furniture were secretly brought to friendly neighbours.

In 1941 Hijman Metzelaar was dismissed as a civil servant at the City of Amsterdam1 and found work
soon after at the Jewish Council education department. At this department Hijman Metzelaar met
young Paul Jacobson, also Jewish. In 1943 Hijman was 41 years old, Paul 21 years. There was a good
relationship between the two men, as well as between their partners Lena Metzelaar- De Leeuw and
Paul’s girlfriend Betsie van Leeuwen. In 1943, 21-year-old Betsie van Leeuwen was a student in
Amsterdam. She was active in the resistance, especially in acquiring hiding places and transferring
Jewish children to shelters. Paul was also active in the resistance. He organized false identities, even
for himself.

The mother of Betsie, Mrs. Elizabeth van Leeuwen-Drost, lived with her husband Jan Jacobus van
Leeuwen in Zeeland. They hid several Jewish children in their home.
The contact between Hijman, Lena, Paul and Betsie led to Betsie’s proposal to bring their two
daughters, Renée and Betty to her mother in Zeeland, to hide them. It was difficult for Hijman and
Lena to accept this proposal, but they gave in, knowing that they had no choice. They trusted Paul,
Betsie and Betsie’s mother Elizabeth.

1 The Germans ordered that all Jewish civil servants had to leave service ultimately March 1, 1941
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In May 1943 Betsie brought Renée and Betty to her mother in Middelburg. In their stately home at
Dam 10 more Jewish children were in hiding. Mrs. Elizabeth van Leeuwen-Drost was the driving force
behind organized assistance to Jewish children. Her husband Jan Jacobus van Leeuwen covered his
wife’s resistance work; he was chief engineer and director of the Water Management Authority for
the Province of Zeeland.
Betsie shuttled back and forth between Amsterdam and Middelburg, with letters, gifts and ration
coupons. She also found a temporary hiding place for Lena Metzelaar while she was busy finding a
hiding place for Hijman and Lena together. Lena, however, could not bear to be in hiding without her
husband and returned to him. During a major raid on June 20, 1943 Hijman and Lena were caught.
They were murdered in Sobibor on July 2, 1943.
Renée and Betty were informed by Betsie that their parents had been arrested. When in July 1943, Van
Leeuwen’s home in Middelburg was considered too dangerous for the girls, Mrs. Van Leeuwen
arranged through her contacts, a new hiding place. After five weeks with the Van Leeuwen family,
Renée and Betty were taken to Friesland. Here they were welcomed by farmer Bouke van Dijk (Omke)
and his housekeeper Sjirkje Vellinga (Muoike). The two sisters stayed here until after the liberation,
they left in the summer of 1945.

Mr. Jan Jacobus van Leeuwen, Mrs. Elizabeth van Leeuwen-Drost and Mrs. Elizabeth Jacobson-Van
Leeuwen are being honoured with the title “Righteous among the Nations.” Their names will forever
be engraved in the Yad Vashem Wall of Honour in Jerusalem. The awards will be accepted by
respectively Robert Jacobson, Nicoline Berkhemer-Van Leeuwen and Jan van Leeuwen.
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Blijvend 
Herinneren

De Eeuwige Vlam in De Crypte van Herinnering, Yad Vashem Jeruzalem
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