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in 2013 hebben verschillende bestuurswisselingen plaatsgevonden. op 1 januari heeft Maarten eddes de voorzittershamer van 

Jetje Manheim overgenomen. Jetje Manheim en rozette Kats namen, zoals gemeld in het jaarverslag van 2012, op 31 december 

2012 na vele jaren tomeloze inzet afscheid van onze stichting. 

gedurende het jaar hebben wij ook afscheid genomen van de bestuursleden Pascal arts, alex bakker en Mirjam huffener. 

Mirjam huffener was vanaf 2006 officieel actief geworden als vrijwilliger binnen het bestuur. als grafisch ontwerper verzorgde 

zij diverse publicaties zoals jaarverslagen, boekjes en de herinneringsbox. tijdens het proces demjanjuk maakte Mirjam deel uit 

van de begeleidingsgroep van de medeaanklagers. daarnaast begeleidde en produceerde zij voor de stichting het project late 

gevolgen van sobibor. 

ook alex bakker, bestuurslid sinds 2012 is uit het bestuur getreden. de combinatie van vrijwilligerswerk en zijn dagelijkse werk 

viel hem zwaar. daarnaast was de afstand amsterdam – berlijn (zijn tweede woonplaats) niet altijd even praktisch.

voor Pascal arts, eveneens in 2012 tot het bestuur toegetreden, bleek de combinatie van een drukke baan, het schrijven van een 

eindscriptie en vrijwilligerswerk helaas niet haalbaar.

in december is Petra van den boomgaard toegetreden tot het bestuur. Wij zijn verheugd over haar enthousiasme en verwachten 

een mooie en vruchtbare samenwerking. Zij brengt veel internationale ervaring met zich mee op het gebied van holocausteducatie 

en overdracht van informatie in nederland en daarbuiten. in het dagelijkse leven doet Petra onderzoek naar ‘arisering’ van Joden 

tijdens de tweede Wereldoorlog. 

bestuur

Het bestuur van de Stichting Sobibor vlnr: Maarten Eddes, Alwin Kapitein, Frank van der Elst, Bennie Vlaskamp en Irene Hemels. 
In december trad Petra van den Boomgaard toe tot het bestuur

voorWoord

beste donateurs en geïnteresseerden, 

de stichting sobibor stond in het herinneringsjaar 2013 stil bij alle negentien transporten die precies 70 jaar daarvoor vanuit 

Westerbork naar sobibor vertrokken. er gingen 34.313 personen mee met deze transporten, van wie er slechts achttien de oorlog 

hebben overleefd. We deden dit door middel van het uitgeven van de herinneringsbox, waarover later meer, en allerlei bijeen-

komsten in het land. daarnaast hadden we natuurlijk nog onze normale jaarlijkse activiteiten. al met al is het een goed en mooi 

herdenkingsjaar geweest waarin we met onze informatie over wat er is gebeurd in het voormalige vernietigingskamp sobibor 

en de velen die daar zijn omgekomen veel mensen hebben bereikt. ook hebben we nieuwe contacten gelegd en ‘oude’ banden 

aangehaald. 

Met trots kan ik u dan ook ons jaarverslag van 2013 overhandigen.

Met vriendelijke groeten,

Maarten eddes

voorzitter
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na de ondertekening in 2008 van het ‘Memorandum of 

understanding’ – een overeenkomst tussen Polen, israël, 

slowakije en nederland over de herinrichting van sobibor – 

heeft het vijf jaar geduurd voordat in januari een internationale 

ontwerpcompetitie werd uitgeschreven. 

Ontwerpcompetitie

het doel van de herinrichting is allereerst het huidige verou-

derde en houten museum te vervangen door een visitor cen-

ter. daarnaast moeten de asvelden afgeschermd en  zichtbaar 

gemaakt worden. de huidige monumenten (asheuvel, obelisk, 

standbeeld van vrouw met Kind, de stenen van de gedenklaan 

en de plaquettes) dienen onder-

deel te blijven uitmaken van het 

nieuwe herinneringscentrum.  

verder moeten de stilte van de 

plek, de bomen en de natuur 

zoveel mogelijk behouden blij-

ven. voor de stichting sobibor 

zijn natuurlijk de gedenklaan 

met de stenen van groot belang, 

waarbij het behoud van de stenen en de uitbreidbaarheid van 

de gedenklaan gewaarborgd moeten blijven.

 

op 14 oktober tijdens de 70-jarige herdenking van de opstand 

in sobibor werd officieel bekend gemaakt dat het ontwerp van 

de winnaars van de eerste prijs, de drie jonge Poolse architecten 

Marcin urbanek, Piotr Michalewicz and Łukasz Mieszkowski, 

daadwerkelijk uitgevoerd wordt. de herinrichting, zo is de be-

doeling, moet in 2015 zijn afgerond. de stichting sobibor is 

zeer verheugd te zien dat de geleverde kritiek, die Maarten 

eddes (voorzitter van de stichting sobibor) en doede sijtsma 

(Provincie gelderland) tijdens de sobibor-conferentie op 1 en 

2 oktober in Warschau op het winnende ontwerp gaven, is ver-

werkt in het uiteindelijke ontwerp. het contact met de architec-

ten is goed en zij staan open voor discussie en meedenken.

Visitor center

het huidige museum wordt vervangen door een modern visitor 

center op ongeveer dezelfde plek als het huidige museum. er 

komen faciliteiten voor conferenties en een tentoonstellings-

ruimte. het museum heeft aan de straatkant een muur die is 

afgewerkt met hout of op hout lijkend materiaal. aan de zijkan-

ten geven veel ramen uitzicht op het bos en het begin van de 

voormalige (recentelijk gevonden) Himmelfahrtstrasse. 

de opgegraven identificatieplaatjes van het meisje lea de la 

Penha en het jongetje david ‘deddie’ Zak krijgen een plek in 

het toekomstige visitor center, evenals hoogstwaarschijnlijk het 

recent gevonden naamplaatje van annie Kapper.

Himmelfahrtstrasse

de Himmelfahrtstrasse, het gecamoufleerde pad tussen de ont-

kleedplaats en de gaskamers, dat de slachtoffers naakt moes-

ten afleggen, wordt verbeeld door een muur dwars door het 

bos. deze muur begint bij het museum en loopt door het bos 

naar de stenen obelisk. de obelisk heeft altijd de gaskamer 

verbeeld en men neemt nu aan dat de obelisk daadwerkelijk 

op de plek van de voormalige gaskamers staat. dit omdat de 

Himmelfahrtstrasse ophoudt bij het asfalt rondom de obelisk. 

het is nog niet bewezen dat de gaskamers daar inderdaad ston-

den. verder archeologisch onderzoek moet dit nog uitwijzen. 

de bezoeker zal via een pad de muur kunnen volgen naar de 

obelisk. rond de obelisk wordt een ommuurde, contemplatieve 

ruimte gecreëerd met de ingang aan de Himmelfahrtstrasse 

en de uitgang aan de asheuvelkant. hoewel het lopen door 

een gaskamer, zij het symbolisch, innerlijke weerstand oproept, 

spreekt deze contemplatieve ruimte, die op de plek van de gas-

kamers gecreëerd wordt, ons aan.

 

Herdenkingsplaats

Wanneer men de contemplatieve ruimte uitkomt, staat de bezoe-

ker op een ruim dertig meter brede open plek in het bos met 

zicht op de asheuvel en asvelden. hier vinden in de toekomst de 

herdenkingen plaats. Waar we nu via een pad naar de asheuvel 

lopen, is dit in de toekomst niet meer mogelijk omdat dit pad over 

een van de asvelden loopt. de massagraven worden ook afge-

schermd met een muur. het huidige grasveld, pad en asheuvel 

worden met gravel bedekt waarbij de massagraven een donker-

der kleur krijgen zodat deze zichtbaar worden in het landschap.

herinrichting sobibor

De drie Poolse ontwerpers van het nieuwe museumterrein Sobibor 

Gedenklaan

vanaf de herdenkingsplaats loopt de bezoeker vervolgens via 

de huidige geasfalteerde hoofdweg terug naar het museum. 

deze hoofdweg zal opnieuw worden ingericht en wordt in het 

concept de nieuwe locatie voor de gedenkstenen. de ruim 250 

stenen worden verplaatst naar deze prominente plek, die ook 

genoeg ruimte biedt voor uitbreiding van het aantal stenen. dit 

alles conform een van onze eisen in de herinrichtingsplannen. 

de bomen in de huidige gedenklaan blijven staan. de ver-

wachting is dat de laan in de loop der tijd wordt overgenomen 

door de natuur en langzaam zal verdwijnen.

al met al zijn wij zeer blij met de herinrichtingsplannen. niet in 

het minst om de internationale aandacht en de verzekering dat 

door een modern museum en monument de herinnering aan 

sobibor niet in de vergetelheid verloren zal gaan. daarnaast 

hebben onze gedenklaan en de stenen een nieuwe en promi-

nente plek gekregen waardoor de continuïteit van individuele 

herdenking en mogelijkheid tot uitbreiding blijven gewaar-

borgd. dit verheugt ons zeer.
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het jaar 2013 was wederom een bijzonder goed jaar. de stich-

ting had vele activiteiten over het hele jaar verspreid en heeft 

een prachtige herinneringsbox uitgegeven. ook zijn we ver-

heugd met de vele donaties die we dit jaar mochten ontvan-

gen. het overschot dat hierdoor is ontstaan, gebruiken we om 

een aantal reserves op te bouwen, bijvoorbeeld voor uitga-

ven zoals het boek Een drukker in het getto van Radom, Jules 

Schelvis’ lange weg van Sobibor naar Amsterdam geschreven 

door Jeannette Klusman, maar ook voor de herdenkingsreis 

en onze overige jaarlijkse activiteiten. Wij zien namelijk dat het 

verkrijgen van subsidies steeds moeilijker wordt.

de stichting sobibor had al de anbi status; echter vanaf 1 

januari 2013 zijn wij ook officieel een culturele anbi. dit is 

voor de donateurs nog aantrekkelijker. Periodieke giften aan 

organisaties met een culturele anbi status mogen voor de be-

lastingaftrek met 25% verhoogd worden, er is daarnaast geen 

drempel zoals bij een normale donatie. 

Stichting Sobibor Initiatieven

de stichting sobibor initiatieven is in 2011 in het leven geroe-

pen om projecten onder te brengen waarbij grote bedragen 

gemoeid zijn en die een risico kunnen vormen voor de uit-

voering van de normale activiteiten van de stichting sobibor. 

in 2013 hebben wij de activiteiten rond de 70 jarige herden-

king en de uitgave van de herinneringsbox via deze stichting 

sobibor initiatieven laten lopen en afgerond. ook hebben wij 

via deze stichting een subsidie aangevraagd en gekregen bij 

de Jewish claims conference in new York voor het project 

Pechersky van prof. dr. selma leydesdorff. 

financiën

maakt ieder jaar opnieuw stil, te zien wat deze mogelijkheid 

om mensen als persoon te herdenken de reisgenoten doet.  

de gezamenlijke, eenvoudige herdenking daarna bij de zoge-

naamde asheuvel is er, ook ieder jaar opnieuw, indringender, 

indrukwekkender en eensgezinder door. voorafgegaan door 

een mooi gedicht en het Jizkor worden de namen genoemd 

van al die vaders, moeders en kinderen, gevolgd door het 

Kaddisj en een paar minuten stilte. ook wie zelf geen familie 

hoeft te herdenken, geeft uiting aan zijn emoties door vrijwillig 

een paar namen te noemen van buurtgenoten, buren, klasge-

noten die hier werden omgebracht, of men noemt een paar 

namen uit de door de organisatie altijd meegebrachte, bijna 

oneindig grote voorraad.

dat zo’n dag wordt afgesloten met een diner dat speciaal voor 

deze groep wordt bereid en in een mooie omgeving wordt 

aangeboden is een gegeven, dat door iedere reisgenoot als 

een geschenk wordt ervaren aan het einde van de indrukwek-

kende eerste dag van onze reis naar sobibor.

Educatieve samenwerking 

de tweede dag staat meer in het teken van de 

educatieve samenwerking met leerlingen en lera-

ren uit de omgeving van sobibor. Wij begroetten 

hen in de voormalige synagoge van Wlodawa, 

waar net als vorig jaar een tentoonstelling van 

door hen gemaakte kunstwerken op het thema 

sobibor stond opgesteld. bij de prijsuitreiking 

bleken de leerlingen verguld met de door ons 

meegenomen kleine prijsjes.

tezamen met de leerlingen zetten we de rond-

leiding, die we de vorige dag begonnen waren, 

voort door het lezen van getuigenverklaringen op 

de plaatsen zelf.

Door Rozette Kats

groter dan ooit was de groep die op 17 april naar sobibor ver-

trok, 32 personen. Zoals ieder jaar bestond hij uit nabestaan-

den die al dan niet een steen aan de gedenklaan hadden laten 

plaatsen, andere belangstellenden en een viertal statenleden 

van de provincie gelderland. hoofddoel van de reis: onze do-

den te gedenken op de plaats waar zij vermoord waren.

dat gebeurde op de eerste dag, toen wij na een historische 

rondleiding lang in de gedenklaan verbleven. ieder jaar weer 

is het een bijzondere ervaring om daar te zijn. hij ligt er prach-

tig bij, met zijn vele, kleine natuurstenen met zwarte naam-

platen, omzoomd door rijen snel groeiende, groene sparren, 

waaraan nu zware sparappels hingen. iedereen zocht zijn of 

haar steen. velen bleven staan bij stenen van bekenden, of bij 

algemeen bekende namen. hier en daar werd een (van thuis 

meegenomen) steentje gelegd, een kaarsje gebrand, overal 

stonden mensen ontroerd stil, armen om elkaars schouders ge-

slagen, in een onuitgesproken behoefte aan morele steun. het 

herdenKingsreis

Periodieke giften

de regels rond periodieke giften zijn vanaf 1 januari 

2014 vereenvoudigd. 

stel, u doneert ons jaarlijks 25 euro. als uw belastingta-

rief 52% is en u geeft ons een donatie van 40 euro via 

een periodieke gift, dan kunt u deze gift voor 50 euro 

bij de belasting aftrekken (40 euro x 125% = 50 euro). 

na belastingaftrek betaalt u netto 24 euro, oftewel bijna 

hetzelfde bedrag als toen u ons gewoon jaarlijks 25 euro 

doneerde. dit terwijl u ons meer geld geeft. voor meer 

informatie kunt u contact met ons opnemen via: 

info@stichtingsobibor.nl
De deelnemers aan de Herdenkingsreis in 2013

aMbassadeurs

hans blom – bestuursvoorzitter verzetsmuseum amsterdam, 

voormalig directeur niod en emeritus hoogleraar nederlandse 

geschiedenis, universiteit van amsterdam

hans esmeijer – oud-gedeputeerde provincie gelderland, 

voormalig waarnemend burgemeester apeldoorn

Jeroen van den eijnde – directeur nationaal Monument Kamp 

vught

Johannes houwink ten cate – hoogleraar holocaust- en 

genocidestudies, universiteit van amsterdam

Puck huitsing – directeur collecties en diensten / plaatsvervan-

gend directeur niod instituut voor oorlogs-, holocaust- en 

genocidestudies

Johan Klunder – officier van Justitie

ad van liempt – publicist en tv-programmamaker

dirk Mulder – directeur herinneringscentrum Kamp Westerbork

harry ruijs – directeur nationaal Monument Kamp amersfoort

gerdi verbeet – oud-tweede Kamervoorzitter

shifra Wurms – psycholoog

Jan van Zanen – als burgemeester van amstelveen was hij tot 

eind 2013 ambassadeur
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in sobibor aangekomen splitsten we ons in twee groepen: de leerlingen die onze historische rondleiding van de vorige dag kregen 

en de nederlandse groep, die zich met de naoorlogse geschiedenis van het kampterrein bezighield.

Wij ontmoetten elkaar weer voor een gezamenlijke herdenking bij de zogenaamde asheuvel, waarbij de leerlingen het resultaat 

van hun op school gedane projectwerk presenteerden en wij allen nog eens in stilte de doden herdachten, gevolgd door het 

Kaddisj. tenslotte gingen we samen door de gedenklaan, alwaar wie dat wilde de vragen van de leerlingen beantwoordde en 

vertelde over de mensen voor wie wij onze lange reis naar deze plek gemaakt hadden. Met dankbare ontroering zagen wij de 

leerlingen een gele bloem bij onze stenen leggen en hier en daar een uitgewaaid kaarsje opnieuw aansteken.

net als vorige jaren bleek ook tijdens deze reis dat de combinatie van herdenken en werken aan de toekomst een vruchtbare 

formule is. het is dan ook zeer verheugend dat het aantal deelnemende jonge mensen en belangstellende scholen, die zich na 

vele jaren eindelijk bewust lijken te zijn geworden van wat er zich in hun directe omgeving heeft afgespeeld, ieder jaar groeit.

op zondag 9 juni werd in nationaal Monument Kamp vught de jaarlijkse herdenking Kindertransporten gehouden. een mooie 

herdenking op een zonovergoten dag in brabant opgeluisterd door muziek van Mir tsvey.

terwijl alle mensen naar het monument liepen, lazen kinderen uit groep 7 van de vughtse basisschool de schalm de namen voor 

van de kinderen die mee zijn gegaan op het zogenaamde Kindertransport. donald de Marcas las de proclamatie voor waarmee 

de transporten van 6 en 7 juni 1943 bekend werden gemaakt. er vertrokken destijds twee treinen met bijna 1300 Joodse kinde-

ren uit kamp vught. alle kinderen onder de zestien moesten weg, hun moeders mochten mee. er werd gezegd dat zij naar een 

speciaal kinderkamp in de buurt zouden gaan. Maar de treinen gingen naar doorgangskamp Westerbork en vervolgens als één 

trein verder naar sobibor. niemand overleefde laatstgenoemd transport.

JaarliJKse herdenKing KindertransPorten

Stilstaan bij de asheuvel voor een eenvoudige, gezamenlijke herdenking 

Zeventig ballonen: voor elk jaar één
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Maarten eddes, voorzitter van de stichting sobibor, kreeg daarna het woord. hij besteedde aandacht aan het recent gevonden 

identificatieplaatje van david ‘deddie’ Zak, een achtjarig jongetje dat samen met zijn ouders in dit vijftiende transport naar 

sobibor zat. bizar en tegelijk prachtig dat een dergelijk plaatje 70 jaar na dato uit de grond komt, een teken naar het heden dat 

zo’n kindertransport nooit meer mag plaatsvinden. ook maakte Maarten eddes de link naar de kindertransporten in het buiten-

land, zoals het kindertransport vanuit het Poolse Wlodawa, waar in de zomer van 1942 700 kinderen zich moesten verzamelen 

op het lokale trapveldje en naar sobibor werden vervoerd om nooit meer terug te komen. in de hal van nationaal Monument 

Kamp vught hingen de winnende tekeningen van scholieren uit Wlodawa, die jaarlijks tijdens onze herdenkingsreis in april met 

onze stichting herdenken in sobibor.

na een muzikaal intermezzo nam opperrabbijn binyomin Jacobs de microfoon voor een woord van herdenking. treffend was 

de anekdote van een sjoa-overlevende die tegen een rebbe zei dat hij niet meer in god geloofde, waarop de rebbe antwoordde 

‘dus u gelooft nu in de mensheid’. dat geeft inderdaad te denken. hij sloot af met Jizkor en Kaddisj.

hoofdspreker Joël cahen, directeur van het Joods historisch Museum en opgegroeid in vught, vertelde over zijn leven in vught, 

zijn vader en ook wat het identificatieplaatje van david Zak bij hem teweeg bracht. een mooie overpeinzing.

na afloop werden 70 ballonnen opgelaten, voor elk jaar een ballon opdat wij niet vergeten.

bestuursleden Mirjam huffener en alex bakker spraken namens de stichting sobibor op 4 en 6 juni in de duitse steden berlijn en 

Maagdenburg. daar stond op die data een trein genaamd Zug der Erinnerung. deze trein bevatte een indringende tentoonstelling 

gewijd aan het gruwelijke Kindertransport waarin ook veel duits-Joodse kinderen zaten, die eerder met of zonder hun ouders in 

veiligheid gebracht dachten te zijn in nederland. de trein deed veel stations in duitsland aan, waar gelijktijdig ook een tijdelijke 

perrontentoonstelling werd opgesteld.

op 4 juni werd de tentoonstelling op station friedrichstrasse in berlijn 

officieel geopend door de ministers andré schmitz (cultuur) en Mark 

rackles (educatie) van de berlijnse senaat (de regering van de stad-

staat berlijn). na de opening getuigde Mirjam over haar tante, het toen 

vijftienjarige zusje carla van haar moeder, die in de trein zat. alex las 

fragmenten uit Jules schelvis’ publicatie Er reed een trein naar Sobibor. 

op 6 juni namen Mirjam en alex deel aan een gelijksoortige herden-

kingsactiviteit op bahnhof Magdeburg, waar de burgemeester de offici-

ele openingsspeech hield. de stichting sobibor ondersteunde actief dit 

belangrijke project uit sympathie en betrokkenheid.

de Zug der Erinnerung reisde langs verschillende 

duitse stations wat leidde tot enkele duizenden 

bezoekers en veel publiciteit. het betrof een acti-

viteit van de organisatie Zug der erinnerung e.v., 

onder de gedreven leiding van hans-rüdiger 

Minow en werd onder meer gesteund door de 

duitse afdeling child survivors, een verbond van 

Joodse kinderen die de oorlog hebben overleefd.

Zug DER ERinnERung

- 12 -
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“Sobibor must never be forgotten”

Door Martijn Pellis, deelnemer

op 11 oktober stapten, onder leiding van dorothée Kaiser en 

alwin Kapitein, tien elkaar onbekende mensen op de nacht-

trein richting Polen. na een lange rit stapten ze als één groep in 

lublin uit. doel van de reis was het bezoeken van de kampen 

van de Aktion Reinhard, en de plaatsen die hiermee in verbin-

ding stonden. Maar hoe een reis onder woorden te brengen 

waarin zoveel beelden, verhalen, informatie, gesprekken, en 

momenten voorbij komen?

Beelden 

er is veel weg van wat er ooit is geweest. dan sta je opeens op 

een stuk asfalt, een eindje buiten izbica. onkruid probeert het 

laatste stukje herinnering weg te duwen. Want dit, zo hoor je, 

is de plek vanwaar duizenden Joden, doorgevoerd via izbica, 

op de treinen werden geduwd en geschopt, op weg naar de 

vernietiging. of je loopt door een bos op hele harde grond, tot 

je beseft dat de grond is bezaaid met grafstenen, en het bos de 

herinnering aan een Joodse begraafplaats heeft weggevaagd.

studiereis

de hele groep aanwezig. Jules schelvis kreeg, evenals Philip 

bialowitz en thomas blatt, een hoge Poolse onderscheiding. 

thomas blatt begon zijn verhaal om 16.00 uur. de opstand 

begon ook om vier uur ’s middags; een bijzonder historisch 

moment.

staatssecretaris van rijn sprak als slot van zijn toespraak bij 

die herdenking de woorden “sobibor must never be forgotten”. 

daar heeft deze reis zeker aan bijgedragen!

Verhalen 

niet alleen de honderdduizenden slachtoffers krijgen een ge-

zicht door foto’s, dagboekfragmenten en brieven, maar ook 

de ‘ordinary men’ die de kampen bestuurden, de gevange-

nen bewaakten en de Aktion leidden, krijgen een naam, een 

leven; het waren geen monsters, het waren mensen, en wat 

door mensen is gedaan, kan opnieuw door mensen worden 

gedaan. Wat doen wij?

Informatie 

Want dit verhaal is een stuk onbekender dan de vernietiging in 

bijvoorbeeld auschwitz, maar daardoor niet minder belangrijk, 

integendeel. het mag niet vergeten worden. en daarbij zijn het 

niet alleen de kampen, maar zien we de huizen waar de slacht-

offers woonden, de plaatsen waar ze werden weggevoerd. de 

opbouw van de reis is goed; vanuit het getto in lublin, waar 

daders, omstanders en slachtoffers bijna naast elkaar woon-

den, via de dorpen, langs prachtige synagogen, verlaten stati-

ons naar de kampen. de nazi’s hebben - na de opstanden in 

de verschillende kampen - deze met de grond gelijk gemaakt, 

er bomen geplant en zelfs boerderijtjes gebouwd. als je de 

monumenten bezoekt die er nu staan, valt alle informatie weg.

Gesprekken 

dit verwerken kun je niet alleen. in de bus, bij het ontbijt, op de 

plaatsen zelf werd veel gepraat; gesprekken die vaak serieus 

waren, maar ook op goede momenten gezellig. ook het samen 

reizen met de duitse en Poolse deelnemers van bildungswerk 

stanislaw hantz en studia Pamieci was een verrijking.

Momenten 

een bijzondere bijkomstigheid was dat de herdenking van de 

opstand in sobibor, dit jaar 70 jaar geleden, tijdens deze week 

plaatsvond. op maandag 14 oktober waren we hierbij met 
de foto’s bij dit verslag zijn van fotografiestudent ad van der Koog, 
eveneens deelnemer aan de studiereis 2013
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de jaarlijkse herdenking van de opstand van 14 oktober 1943 

in sobibor vond dit jaar plaats op zondagmiddag 20 okto-

ber in nationaal Monument Kamp amersfoort. er waren bijna 

honderd donateurs en geïnteresseerden naar deze middag ge-

komen. naast een lezing over aleksander Pechersky, de leider 

van de opstand, werd een film vertoond over het getto van 

Warschau.

Aleksander Pechersky

Prof. dr. selma leydesdorff (universiteit 

van amsterdam), onder andere bekend 

van haar interviews met nabestaanden 

en overlevenden van sobibor, sprak 

over haar onderzoek naar een van de 

leiders van de opstand, aleksander 

Pechersky. aan de hand van door haar 

gevonden nieuwe bronnen ging zij die-

per in op zijn leven zowel voor als na de opstand. Zij vatte het 

zelf samen als “een triest verhaal van een bijzondere man”. 

aleksander Pechersky heeft nooit erkenning gekregen van 

de russische overheid voor zijn bijdrage aan de opstand. er 

is echter hoop. afgelopen 14 oktober is in een synagoge in 

Moskou aleksander Pechersky herdacht in bijzijn van leden van 

de russische regering. een stap in de goede richting. 

A film unfinished

na een korte pauze werd de documentaire A film unfinished 

over het getto van Warschau vertoond. deze documentaire uit 

2010 is gebaseerd op originele archiefbeelden gemaakt door 

de nazi’s in mei 1942, twee maanden voor de start van de 

deportaties naar treblinka. regisseur Yael hersonski plaatst 

de archiefbeelden in hun context en ontmaskert het achterlig-

gende doel van deze vergeten nazipropagandafilm. in de do-

cumentaire geven overlevenden van de sjoa commentaar op 

de confronterende beelden en wordt een van de duitse film-

makers gevraagd naar de bedoelingen van het filmen. ook 

werpen de beschrijvingen uit het dagboek van de voorzitter van 

de Joodse raad van het getto van Warschau een ander licht op 

de beelden. al met al een heftige film op deze zondagmiddag.

de middag sloten we af met een borrel op het leven, die kon-

den we na deze documentaire wel gebruiken.

JaarliJKse herdenKing oPstand

van der laarse (vu, uva) en ihab saloul (uva) brachten een 

internationaal gerenommeerd gezelschap bijeen.

Culturele en politieke verschillen

de conferentie werd een groot succes met ruim tachtig spre-

kers en 250 deelnemers uit europa, de vs en israël. het werd 

duidelijk hoe uiteenlopend er in de loop der tijd op verschil-

lende plekken is omgegaan met de erfenis en musealisering 

van het verleden van ‘terrorscapes’. culturele en politieke ver-

schillen hebben hier aan bijgedragen en doen dat nog steeds. 

des te interessanter was het daardoor om op de vierde con-

ferentiedag in Westerbork de presentatie bij te wonen van het 

winnende - Poolse - team van ontwerpers dat de herinrichting 

van het voormalige kampterrein in sobibor mag realiseren. in 

Polen lijkt men tot dusverre nooit erg veel op te hebben gehad 

met het idee van individueel herdenken. toch is in het nieuwe 

ontwerp voor sobibor een prominente plaats ingeruimd voor 

de gedenklaan, al zal deze binnen het terrein wel worden ver-

plaatst.

van 29 oktober t/m 1 november vond in de Keizersgrachtkerk 

in amsterdam en in herinneringscentrum Kamp Westerbork de 

vierdaagse conferentie Competing Memories plaats. tijdens 

deze conferentie, mede georganiseerd door de stichting 

sobibor, stond de vraag centraal: hoe moeten we omgaan met 

erfgoedplekken waar in het verleden traumatische gebeurte-

nissen plaatsvonden? 

een gezelschap van wetenschappers, archeologen, museum-

medewerkers en kunstenaars wisselde van gedachten over 

onze omgang met erfgoedplekken die we kunnen rekenen on-

der de zogenaamde ‘terrorscapes’. terrorscapes zijn plaatsen 

waar in het verleden dusdanig traumatische gebeurtenissen 

hebben plaatsgevonden dat de topografische plek zelf voor-

goed verbonden blijft met deze geschiedenis.

Internationaal gezelschap

de stichting sobibor had oorspronkelijk het plan 

om dit jaar een tweedaagse conferentie te orga-

niseren rondom de recente archeologische opgra-

vingen in sobibor en de geplande herinrichting van 

het voormalige kampterrein. hiertoe werd onder 

andere contact gezocht met herinneringscentrum 

Kamp Westerbork, de provincie gelderland en het 

vfonds. Zij waren onmiddellijk enthousiast over dit 

initiatief. in de loop van het organisatieproces bleek 

al gauw dat door de amsterdamse universiteiten 

uva en vu tezelfdertijd een congres werd gepland 

dat qua onderwerp nauw aansloot bij wat ons voor 

ogen stond. een samenwerking tussen de univer-

siteiten, herinneringscentrum Kamp Westerbork, 

de stichting sobibor en enkele andere organisaties 

maakte het mogelijk om een zeer groots opgezette 

conferentie te realiseren. hoofdorganisatoren rob 

archeologische conferentie COMPETing MEMORiES
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Een jaar vol activiteiten – Namen van gedeporteerden 

aan de vergetelheid ontrukt

de start op 4 maart van het speciale sobibor herinneringsjaar 

2013 in de aula van de universiteit van amsterdam zal weini-

gen zijn ontgaan. het persoonlijke verhaal van Jules schelvis 

over zijn gedwongen reis van Westerbork naar sobibor in 

juni 1943 genereerde veel media-aandacht. het enthousi-

asme was groot voor de herinneringsbox negentien treinen. 

Eindbestemming Sobibor - om niet te vergeten, die we deze 

middag ten doop hielden.

de uitreiking door dirk Mulder, directeur van 

herinneringscentrum Kamp Westerbork, van het eerste exem-

plaar van de herinneringsbox aan onze oud-voorzitter Jules 

schelvis vervulde ons met trots. niet minder gold dat voor het 

sfeervolle optreden van Kamerkoor ad Parnassum waarvan 

honderden mensen getuige waren. Met overgave en in stijl 

bracht ad Parnassum het muziekstuk De trein naar Sobibor van 

Mathieu dijker ten gehore. dit muziekstuk is een werk voor 

een vierstemmig gemengd a capellakoor en alt solo en is ge-

baseerd op het indringende gedicht De Trein van bert voeten. 

de uitvoering in de stijlvolle aula liet weinigen onberoerd. tot 

ieders verrassing was de componist Mathieu dijker aanwezig, 

waardoor de uitvoering - met recht - een hommage aan hem 

werd.

ook de lezing van Jules schelvis, gelardeerd met foto’s die 

werden geprojecteerd op een groot scherm, maakte indruk. 

Zijn verhaal over zijn gedwongen treinreis is gebaseerd op zijn 

meest recente boek Er reed een trein naar Sobibor. de lezing 

bleek een voorproefje van een concertreeks van Jules schelvis 

herinneringsJaar 2013

dit resulteerde na vijf maanden in een duurzame documen-

tatiebox gevuld met negentien publicaties. op deze manier 

hebben we van enkelen van de ruim 34.000 Joodse kinderen, 

vrouwen en mannen die uit nederland naar sobibor werden 

getransporteerd hun naam aan de vergetelheid willen ontruk-

ken. in het kader van het speciale herinneringsjaar had de 

stichting sobibor een eigen pagina op de community Joods 

Monument.

later in het jaar, die grote populariteit genoot. Mogelijk krijgen 

zijn lezingen samen met het nationaal symfonisch Kamerorkest 

(nasKa) in 2014 zelfs navolging in het buitenland.

Herinneringsbox

vanaf maart vond ook de uitgifte plaats van de herinneringsbox, 

een documentatiebox met negentien uitgaves die gedurende 

het sobibor herinneringsjaar verschenen. Met de opening van 

het herinneringsjaar op 4 maart stonden we voor de eerste 

maal stil bij een van de transporten die zeventig jaar eerder, 

op 2 maart 1943, vertrok naar sobibor. in totaal negentien 

keer vroegen we in 2013 op of rond een transportdatum uw 

aandacht, we stuurden een publicatie toe of organiseerden een 

evenement.
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Vier jongeren, vier verschillende verhalen

een maand later, op dinsdagavond 9 april, vond in het Joods 

historisch Museum in amsterdam een gespreksavond over de 

erfenis van de sjoa plaats. het thema luidde: hoe vormt de sjoa 

het leven van de derde en vierde generatie? onmiskenbaar 

bleek uit de gesprekken en discussies dat de erfenis van de sjoa 

van grote invloed is op de derde (en vierde) generatie. Zestig 

mensen, van jong tot oud, waren op deze avond afgekomen.

de bijeenkomst werd geopend door denise citroen, schrijfster 

van het boek Eén verhaal uit duizenden. Kleinkinderen over de 

erfenis van de Sjoa. denise citroen vertelde dat er na decen-

nialang zwijgen nu beduidend meer over de Jodenvervolging 

wordt gesproken binnen families. veel overlevenden waren na 

de oorlog niet in staat om over hun ervaringen te praten of wil-

den hun kinderen niet ‘belasten’ met hun trauma’s. het verstrij-

ken van de jaren, maar zeker ook de komst van kleinkinderen, 

heeft binnen veel Joodse gezinnen tot meer openheid geleid. 

“er zijn weer drie generaties. de cirkel is rond.”

dat de toenemende openheid niet zonder meer voor iedereen 

geldt, bewezen de verschillende ervaringen van de vier uitge-

nodigde jongeren: rosanne hertzberger, david Kwa, natascha 

van Weezel en tomer Pawlicki. onder leiding van tv-maker en 

historicus ad van liempt vertelden zij over de rol die de sjoa in 

hun leven speelt.

Maus

de niet lang geleden overleden oma van natascha sprak bij-

voorbeeld altijd en overal over de oorlog – “anderen werden er 

wel eens gek van, ik vond het juist interessant” –, terwijl bij de opa 

van david tot op de dag van vandaag het zwijgen overheerst. 

ondanks de stilte van zijn opa speelde de tweede Wereldoorlog 

wel al vroeg een rol in het leven van david, doordat zijn moeder 

veel bezig was met het onderwerp. hij las al op jonge leeftijd de 

strip Maus en wist onbedoeld de juffrouw op de basisschool te 

shockeren met een wel erg gedetailleerd opstel over auschwitz. 

dit leidde in de zaal tot de vraag vanaf welke leeftijd kinderen 

met de geschiedenis van de Jodenvervolging in aanraking moe-

ten, of mogen, worden gebracht. 

de jonge filmmaakster natascha bouwde een sterke band op 

met haar grootmoeder. terwijl haar ouders probeerden de oor-

log enigszins bij hun dochter weg te houden, zocht natascha 

haar oma juist op om naar haar verhalen te luisteren. hoewel ze 

op emotioneel vlak soms grote moeite heeft met haar beladen 

familiegeschiedenis, put zij er ook inspiratie uit. Zo heeft ze het 

thema van de aan- of afwezigheid van een Joodse identiteit ver-

werkt in haar afstudeerfilm Lost and Found. op dit moment werkt 

ze aan een boek en een documentaire over Joodse jongeren, 

hun Joodse identiteit en de plek die de sjoa inneemt in hun leven.

de verfilming van de opstand van 14 oktober 1943 in sobibor is ge-

baseerd op het boek Escape from Sobibor van richard rashke. thomas 

blatt, een overlevende van het kamp, hielp rashke bij zijn boek en was 

technisch consultant bij het maken van de film. rutger hauer werd voor 

zijn rol in de film onderscheiden met een golden globe.

Binnen de Poorten

op zondag 2 juni trad verhalenverteller eric borrias op in de grote syna-

goge van enschede. voorafgaand werd een historische rondleiding gege-

ven door de synagoge, die als een van de mooiste van West-europa wordt 

gerekend. de voorstelling Binnen de Poorten van eric borrias is gebaseerd 

op het verhaal van Jules schelvis, die op 1 juni 1943 samen met zijn vrouw 

rachel en haar familie vanuit Westerbork naar sobibor werd gedepor-

teerd. de twee jaar die hierop volgen zwerft schelvis als dwangarbeider 

van kamp naar kamp tot zijn bevrijding in april 1945. eric borrias ont-

ving in 2007 de rachel 

borzykowskipenning 

voor deze indrukwek-

kende solovoorstelling. 

de stichting is hem onge-

looflijk dankbaar dat hij 

in dit herinneringsjaar 

nog eenmaal wilde op-

treden met de voorstel-

ling Binnen de Poorten. 

het was een intense 

ontmoeting met het 

verleden die menigeen 

–wederom- in stilte ach-

terliet. 

bij de in israël geboren tomer was de oorlog thuis 

zelden onderwerp van gesprek. hij is zich pas op 

latere leeftijd gaan verdiepen in zijn Joodse achter-

grond. toen hij enkele jaren terug ter voorbereiding 

op een solovoorstelling voor de toneelschool ging 

nadenken over zijn afkomst, realiseerde hij zich dat 

het juist dankzij de tweede Wereldoorlog is dat hij 

bestaat. Zonder de oorlog hadden zijn grootouders 

elkaar namelijk hoogstwaarschijnlijk nooit ontmoet 

en daardoor zijn ouders ook niet. een constatering 

waarover hij zich nog weleens schuldig voelt.

het was bijzonder dat alle vier sprekers zo persoon-

lijk spraken over hun eigen opvoeding. bij allen leeft 

sterk de behoefte om de geschiedenis van de sjoa 

en de ervaringen van hun eigen grootouders door 

te vertellen aan volgende generaties. de herdenking 

op 4 mei wordt hierbij door sommigen als zeer be-

langrijk ervaren. rosanne: “laatst moest er een da-

tum worden geprikt voor een vrijgezellenfeest van 

een vriendin. toen stond 4 mei er gewoon tussen. 

dat vond ik echt niet kunnen. die avond is voor mij 

dodenherdenking.”

Film na de Dam

het was beslist geen toeval dat de stichting sobibor 

op 4 mei een filmavond voor jongeren organiseerde. 

Welbewust hielden we deze filmavond op de avond 

van dodenherdenking. deze nationale herden-

kingsavond grepen we aan om af te sluiten met een 

thema-avond rond de film Escape from Sobibor in 

de balie te amsterdam. de film werd voorafgegaan 

door een korte inleiding van alwin Kapitein.
Vlnr David Kwa, Rosanne Hertzberger, Ad van Liempt, Natascha van Weezel, 
Tomer Pawlicki en Denise Citroen

Verhalenverteller Eric Borrias 
ontroert telkens weer
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Zondag 13 oktober is de stichting sobibor met een kleine de-

legatie naar Polen afgereisd voor de internationale en groots 

opgezette herdenking van 70 jaar opstand in sobibor.

onder ons bevonden zich onder andere staatssecretaris Martin 

van rijn, ambassadeur Paul bekkers, Jules schelvis en afge-

vaardigden van nationaal comité 4 & 5 mei en vfonds.

Majdanek

na de vlieg- en busreis kwamen we in lublin aan waar we de 

nacht doorbrachten. de volgende ochtend, maandag 14 okto-

ber, werden we al vroeg opgehaald met de bus om een bezoek 

te brengen aan het voormalige concentratiekamp Majdanek, 

dat onder de rook van lublin ligt. hier werden we verwelkomd 

door de directeur tomasz Kranz. de verantwoordelijkheid 

over sobibor valt tegenwoordig, net als het museum en mo-

nument belzec, onder Majdanek. het was juist daarom goed 

om Majdanek te bezoeken en de banden aan te halen. het 

terrein van Majdanek beslaat een groot oppervlak en er staan 

nog barakken waaronder ook de gaskamers en het cremato-

rium. het bezoek was indrukwekkend, zeker ook vanwege de 

nieuwe tentoonstellingsruimte waar filmpjes werden getoond 

van inwoners van Zamosc, die hun familie en vrienden in dit 

kamp hebben verloren. in totaal zaten in Majdanek 150.000 

mensen gevangen, van wie er 80.000, merendeels Joden, zijn 

omgebracht.

Herdenking

in de ochtend zijn we weer in de bus gestapt en naar sobibor 

gereden waar de internationale herdenking plaatsvond. het 

was een drukte van jewelste. in het weekend ervoor had er 

een jeugdconferentie plaatsgevonden in het nabij gelegen 

Wlodawa. er waren studenten uit vele landen vertegenwoor-

digd, waaronder een aantal leerlingen met hun docenten uit 

het gelderse elburg, die waren meegereisd met een delegatie 

van de Provincie gelderland. ook waren de deelnemers van 

de studiereis aanwezig, deze wordt mede georganiseerd door 

de stichting sobibor. Zij waren de vrijdag ervoor al vertrok-

ken met de trein vanuit amsterdam. al met al waren zo’n 60 

nederlanders bij de herdenking aanwezig.

internationale herdenKing in sobibor

het plaatje vervaardigd en haar als cadeau gegeven. het ori-

ginele plaatje zal op termijn in het nieuwe museum in sobibor 

een plek krijgen.

na de vele toespraken werden lichten bij de asheuvel neerge-

zet. ook in de gedenklaan plaatsten mensen kaarsen bij de 

verschillende stenen.

Waanzin

na de herdenking had staatssecretaris Martin van rijn alle 

nederlanders bij de herdenking uitgenodigd voor een diner 

in lublin waar we de gebeurtenissen van de dag doornamen. 

tijdens het diner bood robert croll, voorzitter van de raad van 

bestuur van het vfonds, aan zich in te spannen om het vfonds 

te bewegen voor de herinrichting 1 miljoen euro bij te dragen. 

dat zou natuurlijk fantastisch zijn, aangezien de financiering 

van de herinrichting nog niet rond is. de staatssecretaris con-

cludeerde dat hij die dag was geconfronteerd met de waanzin 

van de mens en hoe belangrijk het was dat we dit blijven her-

denken en doorgeven aan de jeugd.

de ceremonie zelf begon laat in de middag onder het wa-

kend oog van een Poolse erehaag. na een oecumenisch gebed 

kwamen vele vertegenwoordigers van de aan de herinrichting 

participerende landen aan het woord (Polen, slowakije, israël 

en nederland). staatssecretaris Martin van rijn sprak mooie 

woorden en refereerde aan het goede en belangrijke werk 

van de stichting sobibor. ook vertelde Martin van rijn dat in 

sobibor een jonge nederlandse vrouw, selma Wijnberg, ver-

liefd werd op een Pool, chaim engel– hij noemde het “a mo-

nument in itself”.

Jules schelvis kreeg samen met de twee andere overlevenden 

(thomas blatt en Philip bialowitz) een Poolse onderscheiding. 

uiteraard waren zij daar alle drie erg blij mee.  en dat was nog 

niet alles. ook lies caransa reisde met haar zoon mee met 

ons. eerder dat jaar werd in de grond van sobibor het iden-

tificatieplaatje van haar neefje david ‘deddie’ Zak gevonden. 

het was een zeer emotioneel en bijzonder moment toen zij het 

plaatje te zien kregen. de Poolse overheid had een kopie van 

Majdanek, onder de rook van Lublin

Overlevenden Philip Bialowitz, Thomas Blatt en Jules Schelvis werden geëerd 

Voorafgaand aan de internationale herdenking bracht de Nederlandse 
delegatie een bezoek aan Majdanek
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na de aangrijpende en prachtige uitvoering van Er reed een 

trein naar Sobibor is op 30 november voor de negende maal 

de rachel borzykowskipenning uitgereikt. de penning, ver-

noemd naar de in 1943 in sobibor vermoorde vrouw van Jules 

schelvis, ging dit keer naar Jan vermaning.

de rachel borzykowskipenning, een onderscheiding waar-

aan een geldbedrag van 500 euro gekoppeld is, wordt bijna 

jaarlijks toegekend aan een persoon door wiens werk en per-

soonlijke inzet op bijzondere wijze aan de doelstelling van de 

stichting sobibor is bijgedragen, te weten het vergroten van 

de bekendheid met het voormalige vernietigingskamp sobibor 

en alles wat zich daar tijdens de tweede Wereldoorlog heeft 

afgespeeld.

Er reed een trein naar Sobibor

Jan vermaning is de inspirerende en bevlogen organisator 

van het concert Er reed een trein naar Sobibor. tijdens dit con-

cert verhaalt Jules schelvis in fragmenten over zijn gedwon-

gen treinreis naar sobibor. Zijn persoonlijke verhaal wordt 

afgewisseld met live muziek van het nationaal symfonisch 

Kamerorkest (nasKa) en ondersteund door unieke historische 

beelden uit het archief van het nederlands instituut voor beeld 

en geluid. verhaal, beeld en geluid versterken elkaar in een 

meeslepend ritme. Jan vermaning is naast organisator van het 

concert ook de dirigent van nasKa, dat de muziek zo schit-

terend ten gehore brengt.

op 30 november, in een uitverkochte oosterkerk te elburg, 

vond voor de zevende maal de uitvoering van Er reed een 

trein naar Sobibor plaats. een groot publiek afkomstig uit 

heel nederland heeft inmiddels op diverse locaties deze uit-

voering live kunnen bijwonen. bovendien hebben meer dan 

honderdduizend mensen door de inspanning van dirigent 

Jan vermaning in samenwerking met de omroep Max het werk 

op 4 mei 2013 op radio-1 kunnen horen. naast dank aan Jan 

vermaning worden natuurlijk ook de vele musici, de soliste, en 

de geluids- en lichttechnici, die deze unieke uitvoeringen mo-

gelijk hebben gemaakt, heel erg bedankt. het is de verdienste 

van Jan vermaning dat op deze heel bijzondere wijze en in zo 

ruime mate bekendheid is gegeven aan hetgeen in het nazi-

duitse vernietigingskamp sobibor heeft plaatsgevonden.

Jan vermaning en Jules schelvis zijn van plan dit indruk-

wekkende concert nog op te voeren in amsterdam, berlijn 

en lublin. het concert in amsterdam vindt plaats op 30 juni 

2014 in de Westerkerk. Wij zullen u hiervan uiteraard op 

de hoogte houden. Meer informatie kunt u ook vinden op 

www.erreedeentreinnaarsobibor.nl. 

rachel borZYKoWsKiPenning voor Jan verManing

ook dit jaar boden veel mensen ons een helpende hand. het was weer hartverwarmend om zoveel hulp te ontvangen. 

Wij noemen in het bijzonder:

alle leden van Kamerkoor ad Parnassum, speciale dank gaat naar hen uit omdat zij op 4 maart geheel belangeloos een prachtig 

concert verzorgden tijdens de opening van het herinneringsjaar 2013. ad Parnassum bracht voor een groot gehoor het muziek-

stuk De trein naar Sobibor van Mathieu dijker ten gehore. 

dirk Mulder, directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, voor de uitreiking van het eerste exemplaar van de 

herinneringsbox aan Jules schelvis.

voor de bijeenkomst van 9 april over jongeren en de erfenis van de sjoa danken we denise citroen, rosanne hertzberger, david 

Kwa, tomer Pawlicki, natascha van Weezel en ad van liempt. Zonder hun inbreng was deze bijeenkomst simpelweg niet mogelijk 

geweest.

eric borrias voor zijn opvoering van Binnen de Poorten op 2 juni in de synagoge van enschede en ook irene berg van de synagoge 

enschede voor het beschikbaar stellen van deze prachtige locatie.

nationaal Monument Kamp vught, omdat het altijd prettig samenwerken is bij de organisatie van de herdenking van de 

Kindertransporten.

selma leydesdorff voor haar lezing over aleksander Pechersky die zij hield op 20 oktober in nationaal Monument Kamp 

amersfoort. harry ruijs, directeur Kamp amersfoort, voor zijn gastvrijheid om dit jaar de 14 oktoberherdenking mogelijk te ma-

ken.

rob van der laarse (uva, vu) en ihab saloul (uva), vanwege de goede samenwerking bij de organisatie van de vierdaagse in-

ternationale conferentie Competing Memories.

alle mensen die op enigerlei wijze belangeloos hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de herinneringsbox. speciaal 

die mensen die hun persoonlijke ervaringen, verhalen, foto’s, schilderijen en kennis met ons deelden. Met in het bijzonder dank 

aan alle auteurs van het boekje Kilometers spoor en andere verhalen over Sobibor die voor ons hun persoonlijke ervaringen aan 

het papier toevertrouwden of die ons toestonden hun verhaal opnieuw te gebruiken.

danK

Een oprecht verraste Jan Vermaning ontvangt de Rachel 
Borzykowskipenning uit handen van Jules Schelvis 
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dick schrama, van de grafische groep dubbel g, die klaarstaat als we een beroep op hem doen.

ronald huffener, voor het onderhouden van onze website.

carlo huffener, voor het fotograferen van verschillende activiteiten die we in 2013 organiseerden.

dorothée Kaiser, voor haar belangeloze inzet tijdens de studiereis.

Paul de goed van stighter en Partners, onze accountant, die ons adviseert en meedenkt.

bram Klein, die altijd voor ons klaarstaat voor het vertalen van teksten in het engels.

arie van dalen voor zijn meedenken op financieel gebied.

rozette Kats en Jetje Manheim, oud-bestuursleden die nog altijd klaarstaan als we een beroep op hen doen.

van alle anderen die de stichting sobibor en haar doelstelling een warm hart toedragen  noemen we in het bijzonder de oprichter 

van de stichting sobibor Jules schelvis, nationaal symfonisch Kamerorkest, sjoel elburg en onze ambassadeurs. ten slotte danken 

we onze donateurs die ons ook dit jaar weer ruimhartig steunden.

danK

stichting collectieve Maror-gelden nederland heeft ons in 2013 wederom gesteund met 

een subsidie voor de herdenkingsreis. 

het nationaal fonds voor vrijheid en veteranenzorg heeft ons in 2013 gesteund met bij-

dragen voor de herdenkingsreis, de studiereis en de conferentie Competing Memories.

de Provincie gelderland voor hun financiële bijdrage aan de conferentie Competing 

Memories.

vorig jaar al genoemd, doch wederom het nationaal comité 4 en 5 mei voor hun bijdrage 

aan de verwezenlijking van de herinneringsbox.

de Jewish claims conference in new York voor het steunen van het project over het leven 

van aleksander Pechersky  onder leiding van selma leydesdorff. dit project is onderge-

bracht bij de stichting sobibor initiatieven. 

subsidies
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WWW.stichtingsobibor.nl

DONATIES

stichting sobibor is een vrijwilligersorganisatie. Wij kunnen onze activiteiten organiseren met behulp van subsidies en uw giften. 

de stichting sobibor organiseert regelmatig activiteiten als lezingen, reizen, tentoonstellingen, publicaties, et cetera. een donateur 

van de stichting krijgt extra aandacht, want wij zijn dankbaar voor alle steun, klein of groot, die wij krijgen. Met vreugde zouden 

wij u daarom als donateur verwelkomen.

de stichting sobibor geniet sinds 2013 de culturele anbi status. giften aan een culturele anbi mag u aftrekken van de belasting. voor 

eenmalige giften geldt een drempelinkomen en een maximum voor het aftrekbare bedrag, deze gelden niet voor periodieke giften.

er zijn verschillende manieren om de stichting sobibor financieel te steunen:

1. Donatie tot € 25 per jaar

u komt op onze e-mail distributielijst te staan en wordt zo op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

2. Donatie vanaf € 25 per jaar

u komt op onze e-mail distributielijst te staan en wordt zo op de hoogte gehouden van onze activiteiten. tevens ontvangt u onze 

papieren uitgaven, waaronder jaarlijks een boekje uit de serie getuigenissen

3. Periodieke Gift

een periodieke gift is een jaarlijkse gift voor een periode van minimaal 5 jaar en is financieel zeer aantrekkelijk. uw volledige 

gift mag u voor de belastingaangifte met 25% verhogen en aftrekken van uw belastingaangifte, er is geen drempel zoals bij een 

normale donatie. in het verleden moest een periodieke gift via de notaris afgehandeld worden, nu kan dit direct met de desbetref-

fende stichting. neem contact op met ons via: info@stichtingsobibor.nl  

4. Legaat

Wanneer u ons met een legaat wilt steunen kunt u ons opnemen in uw testament. over dit bedrag hoeven dan geen successie-

rechten betaald te worden, waardoor het te schenken bedrag voor 100% aan de stichting toekomt.

Rekeningnummers:

ing:  3302525

iban:  nl03ingb0003302525

bic:  ingbnl2a

ook in 2014 doen wij weer wat in ons vermogen ligt om met de inkomsten die 

wij ontvangen zo goed mogelijk inhoud te geven aan onze doelstelling: 

herinneren door inforMatie en educatie


