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Een van de beroemdste personen is wel Raoul Gustav Wallenberg. Hij werd geboren op 4 augustus 1912
in Lidingo, Zweden. Van zijn Joodse moeder kreeg hij begrip voor het lot van zijn 
Joodse voorouders, zij drongen er op aan om een veelzijdige opleiding te doen.
Hij studeerde rechten, architectuur en zijn opleiding over het bankwezen en de 
internationale handel hebben hem later veel geholpen in zijn handelswijze. Hij reisde
de hele wereld rond en woonde in 1936 in Haïfa, waar hij werkte bij een bank, hier
kwam hij voor het eerst in aanraking met Joodse vluchtelingen uit Nazi Duitsland.
In 1944 verzocht hij de Zweedse autoriteiten om vrijwillig diplomaat te worden in
Budapest op het Zweedse consulaat om deportaties te rapporteren van Hongaarse
Joden. Op dat moment leefde er 25.000 Joden in die stad. Vanuit de Zwwedse 
ambassade verzamelde hij een staf van helpers om zich heen en hun eerste daad was het huren van 32
flatgebouwen waarin hij 20.000 Joden gehuisvest kreeg onder de bescherming van de neutrale Zweedse vlag.

Hij kwam op het idee om een Schutzpasse te maken
weliswaar onwettig, doch door de vele en goed
gelijkende stempels bewezen 10.000 Joodse
bezitters, Zweeds staatsburger te zijn en zodoende
wachtende op repatriëring naar Zweden. Hij 
onderscheidde zich door zijn enorme werklust, moed
en energie, hij sliep maar zo'n 4 uur per dag. Dit

getuige dat hij en zijn medewerkers zich inzette om voedsel, medicamenten en kleding
te verstrekken aan slachtoffers van de dodenmarsen. Op een dag klom hij op het dak van
een transportwagon en stak Schutzpassen door de openingen en kieren van de wagon.
De Duitse soldaten, onder de indruk van zijn moed, schoten voor de vorm in de lucht. Daarna dwong Raoul
Wallenberg de Nazi's om de Joden die zo'n pas hadden vrij te laten. Zo redde hij tientallen Joden van een
deportatie naar Auszwitch. Wanneer Eichmann voelt dat het einde van de oorlog nadert
plande hij een enorme dodenmars van de resterende Joden in Budapest. Het is de
persoonlijke verdienste van Wallenberg dat dit niet gebeurd is. Hij bedreigde Eichmann
ermee hem na de oorlog als oorlogsmisdadiger te laten vervolgen voor massamoorden.
Hierdoor werden er 100.000 Joden gered. Door deze en andere stoutmoedige daden
verbeelding en zelfopoffering hebben Wallenberg en zijn medewerkers zeker de levens
van ontzettend vele Joden in de periode van 1 juli 1944 en half januari 1945 gered.
Hij is door vele landen geëerd met een postzegel.

In dezelfde maand werden Wallenberg en zijn chauffeur verdacht
van spionage voor de V.S. en werden gevangen genomen. Pas
in 1954 maakte de Russen bekend dat Wallenberg 17 juli 1947
in de Lubyanka gevangenis in Moskou was overleden aan een
hartaanval. Aangenomen werd echter dat hij na gewelddadige
ondervraging of executering was gestorven. Ook werd er beweerd
dat hij na testen met biologisch vergif is gedood. Nog steeds
weet men niet wat er precies gebeurd is, er zijn tegenstrijdige
verhalen over zijn dood. Sommige denken zelfs dat hij verblijft
in een gevangenis of psychiatrische inrichting.
In 1955 werd de Europese Mensenrechtenprijs aan hem opgedragen en op de "Weg der Rechtvaardigen"
van het Yad Veshem is er een boom voor hem geplant.

Charles Bruinvelds Samenstelling
J.J.P van de Vat

9


