Scouts in het verzet

Ank Faber-Chabot
Anna Dorothea Henriëtte (Ank) Chabot is geboren op 24 september 1914 te Rotterdam. Ze
is in 1937 getrouwd met Adriaan Faber (geboren 19 juni 1911 te Havelte). Hij was predikant.
In 1940 was ze Districtscommissaresse van district 21 (Brouwershaven, Renesse, Zierikzee,
Nieuwerkerk) van het NPG. Haar man was toen dominee in Renesse. In 1941 vertrokken ze
naar Kampen.
Begin 1943 stuurden leden van de ondergrondse de 17-jarige Gerda Bloch, een vluchtelinge
uit Berlijn, naar dominee Adriaan en Anna (Ank) Faber in Kampen, Overijssel. Gerda had
valse identiteitspapieren en gebruikte de naam Nancy. Hoewel ze haar ware identiteit pas na
de oorlog aan de Fabers onthulde, waren ze zich er volledig van bewust dat de oppas van
hun vier kinderen joods was. “Een paar maanden nadat ik bij de Fabers was komen wonen”,
schreef Gerda Mosse-Bloch in haar getuigenis
aan Yad Vashem, “doorzocht de SD het huis op
zoek naar Joden. Die nacht, uit angst voor een
terugkeer van de SD, verhuisde de hele familie
Faber, inclusief ik, naar een afgelegen huisje van
een vriend, nabij Doornspijk, Gelderland. De
risico's die ze namen waren nu groter dan ooit
omdat de nazi's hen op de hielen zaten.
Desondanks heeft de dominee of mevrouw
Faber me nooit gevraagd te vertrekken. De
volgende twee jaar heb ik bij hen ondergedoken in dit huisje. Hun moedige gedrag kan
alleen worden verklaard door hun sterke humanitaire verlangen om mensen in gevaar te
helpen. "
In de loop van de oorlog hielden de Fabers behalve Gerda ook een aantal andere
vluchtelingen, joods en niet-joods, voor kortere tijd onder.
Zij ontvingen beide op 24 februari 1993 (hij postuum) de Yad Vashem onderscheiding
Rechtvaardige onder de Volkeren.
Ank is overleden op 9 januari 1999 in Driebergen.
Meer informatie
Predikanten die joden hielpen IV (vu.nl)
Faber Adriaan & Henriette (Chabot) (yadvashem.org)
Anna Dorothea Henriette Chabot 1914-1999 - Ancestry®
De Schalmei, januari 1940
Foto: Dominee Faber, zijn vrouw Ank en hun vier kinderen
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