Joodse scouts

Helga en Klaus Deen

Helga Deen wordt geboren op 6 april 1925 in Stettin
in Duitsland (tegenwoordig in Polen). Ze heeft een
drie jaar jonger broertje, Klaus Gottfried Albert
(geboren 22 juni 1928 Stettin). Omdat hun vader
Nederlands is hebben ze een dubbele nationaliteit.
Het gezin vlucht naar Nederland In 1933 en gaat
wonen in Tilburg. Samen met haar broertje ging ze
naar de Openbare Lagere School aan de Korte
Schijfstraat en naar Scouting. Op 1 juni 1943 moest
ze met haar familie naar Kamp Vught. Een maand later naar Kamp
Westerbork in Drenthe en daarna naar vernietigingskamp Sobibor. Op vrijdag 16 juli 1943
wordt ze, direct na aankomst in vernietigingskamp Sobibor, samen met haar vader, moeder
en broer vergast.
Het dagboek, een schoolschrift waarin ze met potlood schreef, was
gericht aan Kees van den Berg en werd na haar deportatie het
kamp (Vught?) uitgesmokkeld. Kees hield het zijn leven lang
geheim. Van zijn kant stuurde hij tot na de oorlog vele brieven, die
steeds werden teruggestuurd. Het dagboek werd door de zoon van
Kees van den Berg op 19 oktober 2004 aan het Regionaal Archief
Tilburg aangeboden. Op 12 maart 2007 is het dagboek in druk
verschenen (uitgeverij Balans). Het eerste exemplaar is op die dag
in het Regionaal Archief Tilburg door Gerrit Kobes uitgereikt aan
Conrad van den Berg, zoon van Kees.
In de Helga Deentuin (op de hoek van de Willem II straat en de Telegraafstraat)
staat het bronzen beeld 'Verbondenheid' van kunstenares Margot Homan. Het
kunstwerk symboliseert overleven, jeugd en hoop en is geïnspireerd op het
dagboek van Helga Deen. Het beeld is mede een eerbetoon aan de omgekomen
Joodse stadsgenoten. Het initiatief voor een kunstwerk in de Helga Deentuin is
genomen door het bestuur van de bewonersvereniging Willem II straat en de
Liberaal Joodse Gemeente.

Meer informatie
https://wijherdenkenenvieren.nl/wp-content/uploads/2019/02/Klein-bestand-stickerboek-4-en5-mei-_2019_3-druk.pdf
www.vvv.nl/nl/activiteitenkaart/detail/helga-deen-tuin-en-tilburgse-synagoge--ec2dcf4a-1afe4aea-a4f2-08920aae7cd4
https://wikimiddenbrabant.nl/Deen_Helga
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/32624/helga-deen
https://www.tilburgers.nl/de-verbeelding-van-de-tweede-wereldoorlog/
https://www.regionaalarchieftilburg.nl/home/blog-detail/algemeen/2011/10/04/padvinders-omnooit-te-vergeten-/
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https://www.joodsmonument.nl/nl/page/27898/klaus-gottfried-albert-deen
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/122569/helga-deen
Ad van den Oord, Ronald Peeters en Ton Wagemakers; 'Helga Deen 1925-1943. Een
levensverhaal van achttien jaar, drie maanden en zeven dagen', Dit is om nooit meer te
vergeten. Dagboek en brieven van Helga Deen 1943; 2007; Tilburg/Amsterdam. ,
Foto 3e van links is Helga Deen
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