ACHTERGROND

In beeld

31 maart 1934 - 13 september 2011

Sonia Pressman Fuentes (83) in het Stadspark
In 1933 vluchtte Sonia Pressman Fuentes met haar familie
voor het opkomende nazisme in Duitsland. Ze verbleef toen
enkele maanden in Antwerpen en maakte in 1934 met de
Red Star Line de oversteek naar het veilige Amerika. Na 77
jaar is ze voor het eerst opnieuw in Antwerpen.
Tekst: Tin Vancutsem | Foto: Dries Luyten

“O

p deze foto ben ik vijf
jaar oud. Ik sta naast
mijn broer Herman, die toen
19 was. Herman bracht mijn
ouders en mij naar Antwerpen
omdat hij Berlijn stilaan een
gevaarlijke plaats vond voor Joden. Mijn vader was niet echt
opgezet met het plan. Hij had in
Berlijn een bloeiende kledingszaak. In Antwerpen wou het
niet echt lukken. Omdat mijn

ouders van origine Poolse Joden
waren, kregen we geen verblijfsvergunning. Duitse vluchtelingen werden toegelaten,
maar Poolse Joden konden zogezegd zonder risico terugkeren
naar Polen. Toen zijn we op 20
april 1934 met de Westernland,
een stoomschip van de Red
Star Line, naar Amerika vertrokken. Van die negen maanden in
Antwerpen herinner ik me jam-

mer genoeg zo goed als niets.
Ik heb enkel het dagboek van
mijn broer Herman. En zelfs dat
levert soms tegenstrijdigheden
op. Ik dacht dat ik Frans sprak
op de kleuterschool. Volgens
Herman sprak ik Vlaams. Dat
fascineert me wel. Het was een
sleutelmoment in mijn leven:
als we in Antwerpen waren
gebleven, waren we zo goed
als zeker gedeporteerd. Door
het opzoekwerk van de mensen
van het Red Star Line museum
krijg ik nu een beeld van die tijd
in Antwerpen. Het blijkt dat
de Belgische Veiligheidsdienst
een heel dossier over onze familie had aangelegd. Met maar

liefst 1 100 documenten! Met
die foto’s en die documenten
kan ik nu teruggaan in het verleden. Naar de huizen waar we
verbleven. Blijkbaar hebben we
op drie verschillende plaatsen
gewoond: in de Van den Nestlei, de Terliststraat en de Jacob
Jacobsstraat. En nu sta ik hier
opnieuw in het Stadspark. Heel
bijzonder.”

In 2013 opent het Red Star Line |
People on the Move museum op
het Eilandje. Het museum wil de
verhalen vertellen van mensen
die met de Red Star Line naar
Amerika vertrokken.
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