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Nederland in de 2e Wereldoorlog
Het COC Twente Achterhoek is erg blij dat we samen met de Openbare Bibliotheek Enschede dit jaar
opnieuw aandacht besteden aan gebeurtenissen tijdens de tweede Wereldoorlog.
Deze kleurrijke presentatie zal op 24 april gehouden worden in de Openbare Bibliotheek vanaf 19.30
uur Pijpenstraat 15 te Enschede
Als Spreker hebben wij Judith Schuyf benaderd die veel onderzoek heeft gedaan over het verzet
tijdens de 2e wereldoorlog.
Aan de hand van drie verschillende levensgeschiedenissen vertelt Judith Schuyf over de situatie van
homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Tiemon Hofman uit Groningen werd op 16 jarige leeftijd gearresteerd omdat hij seks had gehad met
een volwassene. Daarmee overtrad hij Verordening 81/40 van de bezetter, waarin ieder
homoseksueel contact tussen mannen strafbaar was gesteld. Tiemon kwam in de gevangenis en later
in een jeugdinrichting. Zijn veroordeling bleef hem zijn hele leven achtervolgen. Pas in 1990 werd hij
de eerste en enige Nederlander die een uitkering kreeg als homoseksueel oorlogsslachtoffer.
Han Stijkel uit Den Haag was een vriend van jhr Schorer, die in 1912 de eerste homoemancipatiebeweging in Nederland oprichtte. Hij zag al vroeg welke bedreiging de nazi’s vormden
en nam nog voor de Duitse inval in mei 1940 maatregelen. Hij maakte contact met de overheid en
vormde een groot verzetsnetwerk met een grote diversiteit aan deelnemers: vrouwen, mannen,
homo’s en hetero’s, alle leeftijden, religies, beroepen en woonplaatsen. Er waren ook drie leden in
Overijssel. Helaas werd het netwerk al zeer spoedig verraden. Stijkel en 32 anderen werden in Berlijn
gefusilleerd.
De schilder Ru Paré en haar vriendin de zangeres Do Versteegh uit Den Haag redden 56 joodse
kinderen van de dood door hen onderduikadressen over het gehele land verspreid te bezorgen. Allen
overleefden de oorlog.
Deze drie verhalen laten zien voor welke keuzes mensen konden komen en wat de consequenties
van die keuzes waren.
Judith Schuyf is historica en archeologe en schreef onder meer uitgebreid over de tweede
wereldoorlog. Voor het Nationaal Comité 4en5 mei maakte ze de website
https://www.tweedewereldoorlog.nl/vervolgdverlangen/
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