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Redder van talle Jode sterf in Pta
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Mnr. Jaap van Proosdij (89) wat as jong
Nederlandse advokaat honderde Jode in die
Tweede Wêreldoorlog uit die hande van die 
Nazi’s help red het, is in Pretoria oorlede.

Van Proosdij het saam met kollegas onder meer
valse doopseëls vir Jode vervaardig sodat hulle
hul as Christene kon voordoen en vervolging kon
vryspring.

Hy het ook handtekeninge van senior amptenare
vervals om die vrylating van Jode te bewerkstellig.

Kort ná die oorlog, in 1951, het hy na Suid-Afrika
geïmmigreer waar hy as prokureur gepraktiseer
het.

Sy naam verskyn op ’n gedenkmuur in die Yad
Vashem-Jodeslagting-gedenksentrum in
Jerusalem waar hy as een van die “regverdiges
onder die heidennasies” vereer is.

In Nederland het die familie van een van dié wat
hy gered het, hom eergister in ’n advertensie in die NRC Handelsblad geloof vir sy “gedurfde,
inventieve en heldhaftige” optrede.

Een van sy vriende, ds. Danie du Toit van die NG gemeente Waterkloof, sê Van Proosdij was een
van die vrolikste mense wat hy ooit geken het.

Hy het intens omgegee vir ander en het altyd nood raakgesien. Hy kon krities wees, maar “altyd
deur ’n lagbril”.

Frieda, sy weduwee, sê haar man was ’n onkonvensionele mens, ongeduldig met burokrasie, het ’n
geweldige sin vir humor gehad en kon in “terriër-modus” ingaan as hy voel iemand word ’n onreg
aangedoen.

Hy het sowat vyf maande gelede geval en ’n been gebreek en sedertdien het sy gesondheid
agteruitgegaan totdat hy Saterdagoggend dood is.

Sy sê hulle gaan nie rou oor hom nie, maar gaan Vrydag 4 Februarie ’n dankdiens in die NG kerk
Waterkloof hou om te vier dat hulle hom kon geken het.

Sy oorskot gaan veras word.
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