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BRIEVEN

Sobibor

Petsjerski niet onbekend
Het onderzoek van Selma Leydes-
dorff (21 okt.) over Sobibor en Alexan-
der Petsjerski stopte kennelijk al bij
de naam van de leider van de opstand
in Sobibor. Die is niet Pechersky. Op-
merkelijk is ook de mededeling dat
‘niemand veel over hem wist’.
Alexander Petsjerski kreeg de hoofd-
rol in Escape from Sobibor (1987), die
talloze malen is vertoond. Dan is er
de documentaire van Lily van den
Bergh en Pavel Kogan Opstand in So-
bibor (1989), waarin Petsjerski ook
een hoofdrol speelt. Voorts zijn er
drie boeken van dr. Jules Schelvis,
waarin de opstand in Sobibor en dus
Petsjerski uitvoerig worden bespro-
ken. Leydesdorffs vraag : „Wat is er
werkelijk gebeurd met deze ‘Jo o d s e
h e l d’?” is beledigend voor Schelvis.
De opmerking over de zogenaamde

onbekendheid van Petsjerski heeft
een politiek karakter. Er circuleert
een brief van Yoel Edelstein, een mi-
nister van propaganda in Israël. Ook
hij schrijft ‘Pechersky ’net als Leydes-
dorff. Edelstein wil in Israël en Rus-
land Petsjerski in het zonnetje zetten
als Joodse Held. Opnieuw gaat het
over een ‘almost unknown’ Jood. Ley-
desdorff maakt zich kennelijk tot
spreekbuis van Edelstein.
Verder zou Petsjerski „nooit vrij zijn
geweest om zich uit te spreken”. Dat
is niet de indruk van interviewers Van
den Bergh en Schelvis. Ze schrijft ook
over ‘een mythische rol’van Petsjer-
ski, alsof er getwijfeld kan worden
aan de realiteit van zijn rol in de op-
stand in Sobibor. Aan het einde van
het artikel schrijft Leydesdorff dat er
„in Sobibor ook niet-Joden waren” .
Dat valt helemaal niet te bewijzen,
behalve door de overlevenden als
Schelvis en Petsjerski zelf. Uitgere-
kend in het interview met Petsjerski

heeft Schelvis diens Joodse achter-
grond belicht. Petsjerski heeft zo’n
achtergrond, maar zijn binding met
dat geloof was minimaal. Op een ze-
ker moment merkt Schelvis op: „Ik
ben niet Joods en ik zie het niet aan
u”, waarop Petsjerski een prachtig
antwoord geeft: „Als men naar mij
kijkt, ziet men mij niet voor een Jood
aan. Dat heb ik echter nooit als een
probleem gezien.”Leydesdorffs stuk
eindigt pijnlijk als ze zich onbe-
schaamd op de borst klopt. Ze
schrijft: „dat ik met mijn onderzoek
meehelp de politiek bewust ge-
creëerde stilte over hem te doorbre-
ken. Pechersky is voor mij een Joodse
held.”De ‘politiek bewuste stilte’ is
een creatie van Leydesdorff en Edel-
stein, die een scene in het treurspel
‘Holocaust als buitenlandse politiek
van Israël’hebben opgevoerd.
Hans Derks namens Jules Schelvis, au-
teur, en Lily van den Bergh, filmmaker,
A m s t e rd a m

Z a a k- H e r i n g a

Toch opening door vonnis
Albert Heringa is schuldig bevonden,
zonder strafoplegging. Samen met de
Nederlandse Vereniging voor Vrijwil-
lig Levenseinde heeft Heringa de con-
frontatie gezocht met de ‘euthanasie-
we t ’: dat pakt negatief uit. Rechters
motiveren waarom wél straf opge-
legd had kunnen worden: Heringa
heeft zich onvoldoende rekenschap
gegeven van „de wettelijke regeling
zoals deze er nu ligt”. Deze wet staat
artseneuthanasie onder strikte voor-
waarden toe. Maar wie géén beroep
doet op artseneuthanasie en bewust
kiest voor zelfeuthanasie ontloopt dit
verwijt. Heringa heeft als niet-arts
grote risico’s genomen: „Ook heeft
verdachte de woning van zijn moeder
verlaten voordat de dood was inge-
t re de n”zodat hij het resultaat of com-
plicaties maar moest afwachten (von-

nis p. 18). Bestaande niet-strafbare
hulp maakt het mogelijk te beschik-
ken over middelen als vermeld in de
richtlijn ‘Uitvoering euthanasie en
hulp bij zelfdoding’. Overlijden via
zelfeuthanasie is daarmee net zo ze-
ker als via artseneuthanasie. Omdat
het naasten is toegestaan bij zelf-
euthanasie aanwezig te blijven, ver-
valt ook dit verwijt. De rechters moti-
veren óók waarom er toch géén straf
werd opgelegd: Een innige band;
naastenliefde; zijn wens haar bij te
staan; het onderling vertrouwen (p.
18-19). Ook dit is bij zelfeuthanasie on-
verkort van toepassing. Schuldigver-
klaring is niet zeker en afhankelijk
van de mate van overtreding van arti-
kel 294. De uitspraak verwijst dus wel
degelijk naar een mogelijke uitbrei-
ding van de niet-strafbare hulp bij
zelfeuthanasie door intimi en de ze-
kerheid van het achterwege blijven
van strafoplegging.
Dr. Ton Vink Consulent bij St. de Einder


