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Jan	  Vermaning	  ontvangt	  Rachel	  
Borzykowskipenning	  2013	  	  
Op	  30	  november	  reikte	  Jules	  Schelvis	  voor	  de	  negende	  
maal	  de	  Rachel	  Borzykowskipenning	  uit.	  De	  penning	  
ging	  dit	  keer	  naar	  Jan	  Vermaning,	  de	  bevlogen	  
organisator	  van	  het	  concert	  Er	  reed	  een	  trein	  naar	  
Sobibor.	  Met	  de	  uitreiking	  van	  de	  RB-‐penning	  sloot	  de	  
Stichting	  Sobibor	  het	  Herinneringsjaar	  2013	  af.	  

	  

	  



	  

	  

Jan	  Vermaning	  (links)	  ontvangt	  uit	  handen	  van	  Jules	  
Schelvis	  de	  Rachel	  Borzykowskipenning.	  	  
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Het	  was	  voor	  de	  zevende	  maal	  dit	  jaar	  dat	  de	  
uitvoering	  Er	  reed	  een	  trein	  naar	  Sobibor	  plaatsvond.	  
Ditmaal	  in	  een	  uitverkochte	  Oosterkerk	  in	  Elburg.	  
Tijdens	  het	  concert	  verhaalde	  Jules	  Schelvis	  in	  
fragmenten	  over	  zijn	  reis	  naar	  Sobibor,	  afgewisseld	  
door	  muziek	  ten	  gehore	  gebracht	  door	  het	  Nationaal	  
Symfonisch	  Kamerorkest	  onder	  leiding	  van	  Jan	  
Vermaning.	  Dit	  alles	  tegen	  de	  achtergrond	  van	  
historische	  archiefbeelden.	  Het	  is	  de	  verdienste	  van	  
Jan	  Vermaning	  dat	  op	  deze	  geheel	  bijzondere	  wijze	  en	  
in	  zo	  ruime	  mate	  bekendheid	  is	  gegeven	  aan	  Sobibor.	  
Naast	  dank	  aan	  Jan	  Vermaning	  werden	  natuurlijk	  ook	  
de	  veel	  musici,	  de	  soliste	  en	  de	  geluids-‐	  en	  
lichttechnici	  heel	  erg	  bedankt	  voor	  hun	  bijzondere	  
bijdrage.	  

	  

2014	  Een	  nieuw	  jaar	  met	  nieuwe	  plannen	  
	  
Jan	  Vermaning	  en	  Jules	  Schelvis	  zijn	  van	  plan	  het	  
indrukwekkende	  concert	  Er	  reed	  een	  trein	  naar	  
Sobibor	  in	  2014	  nog	  een	  aantal	  	  maal	  op	  te	  voeren.	  
Gedacht	  wordt	  aan	  Amsterdam,	  Berlijn	  en	  in	  de	  buurt	  
van	  Sobibor	  in	  Polen.	  Dit	  zal	  op	  nader	  te	  bepalen	  data	  
plaatsvinden.	  Wij	  zullen	  u	  hier	  uiteraard	  van	  op	  de	  
hoogte	  houden.	  

	  



Nieuwe	  fase	  Herinrichting	  Sobibor	  
Op	  14	  oktober	  maakte	  de	  jury	  tijdens	  de	  
internationale	  70-‐jarige	  herdenking	  van	  de	  opstand	  
in	  Sobibor	  officieel	  het	  winnende	  ontwerp	  bekend.	  
Vijf	  jaar	  na	  de	  ondertekening	  van	  het	  ‘Memorandum	  
of	  Understanding’	  in	  2008	  door	  de	  vier	  landen	  (Polen,	  
Israël,	  Slowakije	  en	  Nederland)	  is	  duidelijk	  hoe	  de	  
herinrichting	  van	  Sobibor	  eruit	  gaat	  zien.	  	  	  

Uit	  een	  totaal	  van	  63	  inzendingen	  koos	  op	  18	  juli	  een	  
jury	  drie	  winnende	  ontwerpen	  uit.	  Dit	  najaar	  
onderhandelde	  een	  aangewezen	  Poolse	  commissie	  
met	  deze	  winnende	  architecten	  over	  de	  drie	  
concepten	  en	  de	  haalbaarheid	  ervan.	  Ook	  kregen	  de	  
winnaars	  de	  mogelijkheid	  om	  hun	  ontwerpen	  aan	  te	  
passen	  en	  te	  herzien	  op	  basis	  van	  vernieuwde	  
inzichten.	  

Definitief	  ontwerp	  
Op	  14	  oktober	  volgde	  in	  Sobibor	  de	  officiële	  
bekendmaking	  van	  het	  ontwerp	  van	  de	  winnaars	  van	  
de	  eerste	  prijs.	  Het	  ontwerp	  van	  de	  drie	  jonge	  Poolse	  
architecten	  Marcin	  Urbanek,	  Piotr	  Michalewicz	  and	  
Łukasz	  Mieszkowski	  wordt	  daarmee	  definitief	  
uitgevoerd.	  Dankzij	  de	  inbreng	  van	  de	  Stichting	  
Sobibor	  is	  het	  aanvankelijke	  ontwerp	  van	  de	  drie	  
jonge	  Poolse	  architecten	  op	  een	  belangrijk	  punt	  
aangepast.	  Tijdens	  de	  Sobiborconferentie	  op	  1	  en	  2	  



oktober	  in	  Warschau	  spraken	  Maarten	  Eddes	  
(voorzitter	  van	  de	  Stichting	  Sobibor)	  en	  Doede	  Sijtsma	  
(Provincie	  Gelderland)	  uitgebreid	  met	  de	  architecten.	  
Hun	  kritiek	  op	  de	  hoge,	  gesloten,	  ommuring	  van	  de	  
asheuvel	  is	  verwerkt	  in	  het	  uiteindelijke	  ontwerp.	  
Aanvankelijk	  was	  er	  slechts	  een	  dertig	  centimeter	  
kleine	  opening	  in	  de	  gesloten	  muur.	  Dit	  maakte	  
gezamenlijk	  herdenken	  op	  deze	  plek	  onmogelijk.	  In	  
het	  aangepaste,	  definitieve	  ontwerp	  is	  in	  de	  hoge	  
ommuring	  van	  de	  asvelden	  voorzien	  in	  een	  dertig	  
meter	  brede	  opening	  waardoor	  het	  zicht	  op	  de	  
asheuvel	  blijft	  bestaan.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  de	  
herinrichting	  in	  2015	  is	  afgerond.	  

Geschiedenis	  van	  ontwerpcompetitie	  
Op	  18	  januari	  werd	  de	  internationale	  
ontwerpcompetitie	  uitgeschreven.	  Dit	  was	  een	  
belangrijke	  stap	  richting	  de	  definitieve	  herinrichting.	  
Het	  doel	  van	  de	  herinrichting	  is	  om	  allereerst	  het	  
huidige	  verouderde	  en	  houten	  museum	  te	  vervangen	  
door	  een	  nieuw	  bezoekerscentrum.	  Ook	  moeten	  de	  
asvelden	  afgeschermd	  en	  tevens	  zichtbaar	  gemaakt	  
worden.	  De	  huidige	  monumenten	  (asheuvel,	  obelisk,	  
standbeeld	  van	  Vrouw	  met	  Kind,	  de	  stenen	  van	  de	  
Gedenklaan	  en	  de	  plaketten)	  dienen	  onderdeel	  te	  
blijven	  van	  de	  herinrichting.	  Bovendien	  moet	  de	  stilte	  
van	  de	  plek,	  de	  bomen	  en	  de	  natuur	  zoveel	  mogelijk	  

	  



behouden	  blijven.	  Voor	  de	  Stichting	  Sobibor	  was	  
steeds	  de	  Gedenklaan	  –	  met	  de	  gedenkstenen	  -‐	  van	  
groot	  belang.	  De	  continuïteit	  en	  de	  uitbreidbaarheid	  
van	  de	  stenen	  dient	  gewaarborgd.	  

	  

Bezoekerscentrum	  
In	  het	  definitieve	  ontwerp	  wordt	  het	  huidige	  museum	  
vervangen	  door	  een	  modern	  bezoekerscentrum	  op	  
ongeveer	  dezelfde	  plek	  als	  het	  huidige	  museum.	  Er	  
komt	  een	  tentoonstellingsruimte	  en	  het	  wordt	  
mogelijk	  om	  conferenties	  te	  houden.	  Het	  museum	  
heeft	  aan	  de	  straatkant	  een	  muur	  die	  is	  afgewerkt	  met	  



hout	  of	  op	  hout	  lijkend	  materiaal.	  Aan	  de	  zijkanten	  
geven	  veel	  ramen	  uitzicht	  op	  het	  bos	  en	  het	  begin	  van	  
de	  echte	  (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	  bezoekerscentrum.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Himmelfahrtstrasse	  
De	  Himmelfahrstrasse,	  het	  gecamoufleerde	  pad	  
tussen	  de	  ontkleedplaats	  en	  de	  gaskamers	  dat	  de	  
slachtoffers	  naakt	  moesten	  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	  gaskamers	  verbeeld	  en	  men	  
neemt	  nu	  aan	  dat	  de	  obelisk	  op	  de	  daadwerkelijke	  
plek	  van	  de	  gaskamers	  staat,	  omdat	  de	  
Himmelfahrtstrasse	  ophoudt	  bij	  het	  asfalt	  rondom	  de	  
obelisk.	  Het	  is	  nog	  niet	  bewezen	  dat	  de	  gaskamers	  
daar	  inderdaad	  stonden.	  Verder	  archeologisch	  
onderzoek	  moet	  dit	  uitwijzen.	  De	  bezoeker	  zal	  langs	  
een	  pad	  de	  muur	  kunnen	  volgen	  naar	  de	  obelisk.	  

Rondom	  de	  obelisk	  wordt	  een	  ommuurde	  en	  hiermee	  
contemplatieve	  ruimte	  gecreëerd,	  die	  de	  gaskamers	  
verbeeld.	  De	  ingang	  bevindt	  zich	  aan	  de	  
Himmelfahrtstrasse	  en	  de	  uitgang	  aan	  de	  kant	  van	  de	  
asheuvel.	  Hoewel	  lopen	  -‐	  ook	  al	  is	  dit	  symbolisch	  -‐	  
over	  de	  plek	  waar	  ooit	  de	  gaskamers	  waren	  innerlijke	  
weerstand	  kan	  oproepen,	  lijkt	  een	  contemplatieve	  
ruimte	  op	  deze	  plek	  waardevol.	  

	  

	  

	  



Herdenkingsplaats	  
Wanneer	  men	  de	  contemplatieve	  ruimte	  verlaat,	  komt	  
de	  bezoeker	  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	  bezoekers	  nu	  nog	  via	  een	  pad	  naar	  de	  asheuvel	  
kunnen	  lopen,	  kan	  dit	  in	  de	  toekomst	  niet	  meer	  omdat	  
dit	  pad	  over	  een	  van	  de	  asvelden	  loopt.	  De	  
massagraven	  worden	  afgeschermd	  met	  een	  muur.	  Het	  
huidige	  grasveld,	  pad	  en	  asheuvel	  wordt	  met	  gravel	  
bedekt	  waarbij	  de	  massagraven	  een	  donkerdere	  kleur	  
krijgen	  dan	  de	  rest	  zodat	  deze	  zichtbaar	  worden	  in	  het	  
landschap.	  

Gedenklaan	  
Vanaf	  de	  herdenkingsplaats	  loopt	  de	  bezoeker	  
vervolgens	  via	  de	  huidige	  geasfalteerde	  hoofdweg	  
terug	  naar	  het	  museum.	  Deze	  hoofdweg	  wordt	  
opnieuw	  ingericht	  en	  wordt	  onze	  nieuwe	  Gedenklaan.	  
De	  ruim	  250	  bestaande	  stenen	  worden	  verplaatst	  naar	  
deze	  prominente	  plek	  langs	  de	  laan,	  die	  ook	  genoeg	  
ruimte	  biedt	  tot	  uitbreiding	  van	  het	  aantal	  stenen.	  Dit	  
laatste	  was	  een	  van	  onze	  eisen	  in	  de	  
herinrichtingsplannen.	  De	  bomen	  in	  de	  huidige	  
Gedenklaan	  blijven	  staan;	  de	  verwachting	  is	  dat	  het	  
pad	  in	  de	  loop	  der	  tijd	  wordt	  overgenomen	  door	  de	  
natuur	  en	  langzaam	  zal	  verdwijnen.	  

	  



Archeologische	  opgravingen	  
De	  twee	  archeologen	  Wojtech	  Mazurek	  en	  Yoram	  
Haimi	  hebben	  tijdens	  de	  archeologische	  conferentie,	  
die	  op	  1	  november	  in	  Westerbork	  plaatsvond,	  hun	  
plannen	  toegelicht.	  Zij	  hebben	  aangegeven	  dat	  zij	  de	  
locatie	  van	  de	  gaskamers	  willen	  vaststellen	  en	  ook	  het	  
bos	  tussen	  de	  asvelden	  en	  de	  openbare	  weg	  willen	  
onderzoeken.	  De	  latrine	  zou	  zich	  hier	  bijvoorbeeld	  
bevinden.	  

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	  Sobibor	  niet	  in	  de	  
vergetelheid	  verloren	  zal	  raken.	  Daarnaast	  heeft	  onze	  
Gedenklaan	  met	  de	  stenen	  een	  nieuwe	  en	  prominente	  
plek	  gekregen	  waardoor	  de	  continuïteit	  van	  
individuele	  herdenking	  en	  mogelijkheid	  tot	  uitbreiding	  
blijven	  gewaarborgd.	  
	  

	  



Archeologische	  opgravingen	  Sobibor	  -‐	  
najaar	  2013	  
In	  november	  heeft	  een	  team	  van	  ongeveer	  25	  
mensen	  onderzoek	  gedaan	  in	  een	  van	  de	  meest	  
gevoelige	  delen	  van	  het	  kamp,	  de	  zone	  met	  
massagraven	  en	  verbrandingsstapels.	  Voor	  het	  eerst	  
is	  een	  professioneel	  archeoloog	  uit	  Nederland	  aan	  
het	  team	  toegevoegd.	  Een	  persoonlijk	  verslag	  van	  
Ivar	  Schute.	  

Ongeveer	  een	  jaar	  geleden	  heeft	  de	  Israëlische	  
opgravingsleider	  Yoram	  Haimi	  mij	  benaderd	  met	  
enkele	  vragen	  over	  de	  determinatie	  van	  uit	  Nederland	  
afkomstige	  vondsten.	  Ikzelf	  had	  onderzoek	  gedaan	  
naar	  de	  vuilnisbelt	  van	  kamp	  Westerbork	  en	  zag	  tot	  
mijn	  verbazing	  op	  de	  foto’s	  van	  Yoram	  dezelfde	  spullen	  
als	  ik	  net	  zelf	  had	  opgegraven:	  tubes	  tandpasta,	  
jampotjes	  uit	  de	  Betuwe	  en	  servies	  uit	  Maastricht.	  Een	  
en	  ander	  leidde	  ertoe	  dat	  ik	  dit	  jaar	  formeel	  aan	  het	  
team	  werd	  toegevoegd	  na	  eerst	  met	  een	  Brits	  team	  in	  
Treblinka	  te	  hebben	  gegraven.	  

De	  ontvangst	  in	  Polen	  was	  hartelijk.	  Wojtek	  Mazurek,	  
de	  Poolse	  opgravingsleider,	  introduceerde	  me	  bij	  de	  
ongeveer	  25	  mensen	  die	  al	  jaren	  in	  Sobibor	  aan	  het	  
graven	  zijn.	  Tot	  mijn	  verrassing	  bestaat	  de	  groep	  
voornamelijk	  uit	  arbeiders	  uit	  de	  directe	  omgeving,	  
wiens	  motivatie	  na	  hier	  jaren	  gewerkt	  te	  hebben,	  



verder	  reikt	  dan	  alleen	  een	  financiële	  prikkel.	  De	  
tweede	  verrassing	  was	  hoezeer	  de	  groep	  op	  elkaar	  
ingespeeld	  bleek	  te	  zijn.	  Mazurek	  heeft	  de	  opgraving	  
bijzonder	  goed	  onder	  controle:	  de	  rollen	  zijn	  duidelijk,	  
men	  gaat	  aan	  de	  slag	  zonder	  dat	  er	  iets	  gezegd	  hoeft	  
te	  worden.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Opgravingen	  in	  Sobibor,	  najaar	  2013.	  

	  

	  



Het	  werken	  in	  kamp	  3	  heeft	  iets	  paradoxaals:	  de	  
massagraven	  in	  kaart	  brengen	  zonder	  deze	  op	  te	  
graven.	  Omdat	  de	  toplaag	  zwaar	  verstoord	  is	  door	  
eerdere	  vergravingen	  is	  het	  niet	  altijd	  even	  duidelijk	  
waar	  precies	  de	  grens	  van	  de	  massagraven	  ligt.	  Prettig	  
om	  te	  merken	  was	  dat	  de	  samenwerking	  goed	  
verloopt	  met	  Aleksander	  Schwarz,	  de	  
vertegenwoordiger	  van	  de	  Opperrabbijn	  van	  Polen.	  De	  
spelregels	  ten	  aanzien	  van	  de	  omgang	  met	  bot	  en	  
crematieresten	  zijn	  duidelijk;	  bij	  twijfel	  trekt	  Schwarz	  
de	  grens,	  iets	  wat	  door	  Mazurek	  en	  Haimi	  
gerespecteerd	  wordt.	  Het	  graven	  in	  kamp	  3	  heb	  ik	  
ervaren	  als	  emotioneel	  zwaar	  werk.	  Niet	  op	  elk	  
moment,	  maar	  het	  trekt	  zijn	  sporen.	  

In	  de	  noordelijke	  zone	  van	  kamp	  3	  werden	  relatief	  veel	  
onverbrande	  skeletdelen	  aangetroffen,	  vaak	  van	  
kinderen.	  Hoe	  dat	  komt	  is	  niet	  geheel	  duidelijk.	  
Opvallend	  is	  dat	  de	  skeletten	  niet	  verbrand	  zijn	  en	  
kleren	  aan	  hebben.	  Dat	  zijn	  twee	  dingen	  die	  afwijken.	  
Alles	  was	  destijds	  gericht	  op	  het	  verbergen	  en	  het	  niet	  
achterlaten	  van	  sporen.	  Mogelijk	  gaat	  het	  om	  
naoorlogse	  skeletten,	  maar	  dat	  moet	  goed	  worden	  
onderzocht.	  

Bij	  het	  graafwerk	  werden	  de	  archeologische	  sporen	  
van	  het	  hek	  gevolgd,	  ooit	  een	  dubbele	  rij	  palen	  met	  
prikkeldraad.	  Met	  name	  aan	  de	  oostzijde	  werden	  
structuren	  verwacht,	  zoals	  bijvoorbeeld	  een	  dieseltank	  



en	  een	  tweede	  barak	  van	  het	  Sonderkommando.	  Deze	  
zijn	  vooralsnog	  niet	  teruggevonden.	  Wel	  werden	  in	  de	  
noordoosthoek	  van	  kamp	  3	  de	  sporen	  van	  een	  houten	  
barak	  aangetroffen	  waarvan	  de	  functie	  onduidelijk	  is.	  
Ook	  is	  hier	  het	  spoor	  van	  een	  schutting	  zichtbaar,	  
waarmee	  het	  zicht	  vanaf	  de	  spoorlijn	  naar	  kamp	  3	  
werd	  afgeschermd.	  

Vondsten	  werden	  er	  in	  deze	  hoek	  niet	  veel	  gedaan.	  
Wat	  werd	  gevonden,	  was	  regelmatig	  van	  Nederlandse	  
afkomst:	  munten,	  glaswerk	  en	  fragmenten	  servies.	  Het	  
is	  onduidelijk	  hoe	  dit	  in	  kamp	  3	  terechtgekomen	  is.	  
Wel	  volgens	  verwachting	  waren	  de	  sieraden	  die	  met	  
enige	  regelmaat	  werden	  aangetroffen;	  waarschijnlijk	  
zijn	  deze	  door	  het	  Sonderkommando	  verborgen.	  

	  

Oktober	  –	  november	  2013	  
Archeologische	  conferentie	  ‘Competing	  
Memories’	  
	  
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	  gebeurtenissen	  
plaatsvonden?	  

	  
Een	  uitgelezen	  gezelschap	  van	  wetenschappers,	  
archeologen,	  museummedewerkers	  en	  kunstenaars	  
wisselde	  van	  gedachten	  over	  onze	  omgang	  met	  
erfgoedplekken	  die	  we	  kunnen	  rekenen	  onder	  de	  
zogenaamde	  'terrorscapes'.	  Terrorscapes	  zijn	  plaatsen	  
waar	  in	  het	  verleden	  dusdanig	  traumatische	  
gebeurtenissen	  hebben	  plaatsgevonden	  dat	  de	  
topografische	  plek	  zelf	  voorgoed	  verbonden	  blijft	  met	  
deze	  geschiedenis.	  	  
	  
Internationaal	  gezelschap	  
De	  Stichting	  Sobibor	  had	  oorspronkelijk	  het	  plan	  om	  
dit	  jaar	  een	  tweedaagse	  conferentie	  te	  organiseren	  
rondom	  de	  recente	  archeologische	  opgravingen	  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	  universiteiten,	  



Herinneringscentrum	  Kamp	  Westerbork,	  de	  Stichting	  
Sobibor	  en	  enkele	  andere	  organisaties	  maakte	  het	  
mogelijk	  om	  een	  zeer	  groots	  opgezette	  conferentie	  te	  
realiseren.	  Hoofdorganisatoren	  Rob	  van	  der	  Laarse	  
(VU,	  UvA)	  en	  Ihab	  Saloul	  UvA)	  brachten	  een	  
internationaal	  gerenommeerd	  gezelschap	  bijeen.	  

	  
Culturele	  en	  politieke	  verschillen	  
De	  conferentie,	  waarvan	  het	  programma	  en	  de	  foto's	  
te	  vinden	  zijn	  op	  
www.competingmemories.tumblr.com,	  werd	  een	  
groot	  succes	  met	  ruim	  tachtig	  sprekers	  en	  250	  
deelnemers	  uit	  Europa,	  de	  VS	  en	  Israël.	  Het	  werd	  
duidelijk	  hoe	  uiteenlopend	  er	  in	  de	  loop	  der	  tijd	  op	  
verschillende	  plekken	  is	  omgegaan	  met	  de	  erfenis	  en	  
musealisering	  van	  het	  verleden	  van	  zogenaamde	  
'terrorscapes'.	  Culturele	  en	  politieke	  verschillen	  
hebben	  hier	  aan	  bijgedragen	  en	  doen	  dat	  nog	  steeds.	  
	  
Des	  te	  interessanter	  was	  het	  daardoor	  om	  op	  de	  
vierde	  conferentiedag	  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	  verplaatst.	  

	  

Nieuw	  bestuurslid	  
Petra	  van	  den	  Boomgaard	  stelt	  zich	  aan	  u	  voor	  
	  
Op	  1	  december	  ben	  ik	  toegetreden	  tot	  het	  bestuur	  van	  
de	  Stichting	  Sobibor.	  Met	  deze	  stap	  hoop	  ik	  op	  mijn	  
manier	  bij	  te	  dragen	  aan	  het	  levend	  houden	  van	  de	  
herinnering	  aan	  het	  vernietigingskamp	  Sobibor.	  Met	  
veel	  plezier	  stel	  ik	  mijzelf	  aan	  u	  voor.	  Ik	  ben	  getrouwd,	  
moeder	  van	  twee	  kinderen	  en	  woon	  in	  Den	  Haag.	  In	  
het	  dagelijks	  leven	  doe	  ik	  promotieonderzoek	  over	  het	  
zogenaamde	  ‘aryseren’	  van	  Joden	  tijdens	  de	  Tweede	  
Wereldoorlog.	  Dit	  onderzoek	  wordt	  begeleid	  vanuit	  
het	  NIOD.	  
	  
De	  afgelopen	  jaren	  heb	  ik	  me	  in	  meer	  algemene	  zin	  
ingezet	  voor	  de	  herinnering	  aan	  de	  holocaust.	  Op	  een	  
middelbare	  school	  in	  een	  achterstandswijk	  van	  
Washington	  DC	  maar	  ook	  als	  ‘docent’	  in	  USHMM,	  het	  
holocaustmuseum	  van	  de	  Verenigde	  Staten.	  Terwijl	  de	  
kinderen	  op	  de	  Anacostia	  Highschool	  Nederland	  niet	  

	  



konden	  plaatsen,	  maar	  wel	  van	  Anne	  Frank	  hadden	  
gehoord,	  ben	  ik	  in	  het	  museum	  verschillende	  
Amerikanen	  tegen	  gekomen	  die	  zelfs	  nog	  nooit	  van	  de	  
Holocaust	  hadden	  gehoord.	  Gelukkig	  is	  de	  Sjoa	  in	  
Nederland	  wel	  een	  verplicht	  onderdeel	  van	  het	  
geschiedeniscurriculum	  in	  het	  voortgezet	  onderwijs.	  	  
	  

	  
Petra	  van	  den	  Boomgaard	  

	  

	  



	  

Mijns	  inziens	  is	  de	  uitdaging	  in	  Nederland	  veeleer	  om	  
met	  meer	  lesuren	  en	  met	  geactualiseerde	  lesmethoden	  
de	  aandacht	  voor	  de	  Holocaust	  vast	  te	  blijven	  houden.	  
Temeer	  omdat	  de	  huidige	  generatie	  scholieren	  
nauwelijks	  meer	  een	  grootouder	  heeft	  die	  de	  oorlog	  
heeft	  meegemaakt.	  Via	  de	  Stichting	  Sobibor	  hoop	  ik	  
een	  kleine	  bijdrage	  te	  kunnen	  leveren	  aan	  nog	  betere	  
Holocausteducatie	  en	  overdracht	  van	  informatie	  -‐op	  
alle	  niveaus-‐	  in	  Nederland	  maar	  ook	  daarbuiten.	  De	  
herinnering	  aan	  Sobibor	  biedt	  wat	  mij	  betreft	  een	  
uiterst	  belangrijk	  aanknopingspunt.	  De	  gebeurtenissen	  
in	  Sobibor	  zijn	  immers	  exemplarisch	  voor	  datgene	  wat	  
we	  willen	  herinneren	  en	  overbrengen.	  
	  	  	  	  	  	  	  

Penningmeester	  gezocht	  
Ons	  zeer	  gewaardeerde	  bestuurslid	  en	  
penningmeester	  Bennie	  Vlaskamp	  heeft	  aangegeven	  
binnenkort	  met	  zijn	  werkzaamheden	  voor	  de	  Stichting	  
Sobibor	  te	  willen	  stoppen.	  Wij	  zullen	  Bennie	  erg	  gaan	  
missen,	  maar	  respecteren	  zijn	  keuze.	  	  
	  
Met	  ingang	  van	  heden	  zijn	  wij	  derhalve	  op	  zoek	  naar	  
een	  nieuwe	  penningmeester.	  Wij	  zoeken	  iemand	  die	  
affiniteit	  heeft	  met	  de	  geschiedenis	  van	  het	  
vernietigingskamp	  Sobibor	  en	  zich	  graag	  actief	  wil	  



inzetten	  voor	  onze	  doelstelling:	  Herinneren	  door	  
informatie	  en	  educatie.	  De	  Stichting	  Sobibor	  is	  een	  
niet-‐religieuze	  stichting	  met	  zowel	  Joodse	  als	  niet-‐
Joodse	  bestuursleden.	  Gezien	  de	  samenstelling	  van	  
ons	  huidige	  bestuur	  gaat	  onze	  voorkeur	  uit	  naar	  
iemand	  met	  een	  Joodse	  achtergrond.	  	  

Het	  werken	  voor	  de	  Stichting	  Sobibor	  geschiedt	  op	  
vrijwillige	  basis.	  De	  vergaderingen	  vinden	  over	  het	  
algemeen	  1	  maal	  per	  maand	  plaats	  in	  Amsterdam.	  
Reis-‐	  en	  eventuele	  onkosten	  zullen	  worden	  vergoed.	  
Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  
via	  info@stichtingsobibor.nl	  o.v.v.	  ‘bestuur’.	  

	  

	  

	  



Herdenkingsreis	  2014	  

Van	  woensdag	  9	  tot	  en	  met	  zaterdag	  12	  april	  2014	  
organiseert	  de	  Stichting	  Sobibor	  voor	  de	  8e	  maal	  een	  
herdenkingsreis	  naar	  Sobibor	  De	  terugreis	  van	  Polen	  
naar	  Nederland	  valt	  op	  een	  zaterdag	  (de	  Sjabbat).	  Dit	  
zal	  voor	  sommigen	  een	  reden	  zijn	  om	  niet	  met	  de	  reis	  
mee	  te	  kunnen.	  Alternatieve	  reisdata	  bleken	  echter	  
helaas	  niet	  mogelijk.	  	  

De	  reis	  is	  bedoeld	  voor	  al	  degenen	  die	  daar	  
familieleden	  of	  vrienden	  willen	  herdenken.	  In	  de	  
eerste	  plaats	  	  zijn	  dit	  mensen	  die	  een	  steen	  lieten	  
plaatsen	  aan	  de	  Gedenklaan,	  maar	  ook	  	  mensen	  die	  
om	  andere	  redenen	  geïnteresseerd	  zijn	  in	  de	  
geschiedenis	  van	  Sobibor	  zijn	  van	  harte	  uitgenodigd.	  

De	  kosten	  voor	  deelname	  bedragen	  over	  het	  
algemeen	  zo’n	  550	  euro	  per	  persoon.	  Hierin	  is	  
inbegrepen:	  de	  vliegreis	  (inclusief	  vliegtax),	  het	  
busvervoer,	  de	  overnachtingen	  met	  ontbijt	  en	  voor	  
drie	  avonden	  de	  avondmaaltijd.	  Het	  exacte	  reisbedrag	  
wordt	  z.s.m.	  bekend	  gemaakt.	  

Belangstellenden	  kunnen	  zich	  melden	  via	  
info@stichtingsobibor.nl.	  U	  ontvangt	  dan	  alle	  
informatie.	  
	  

	  



Stichting	  Sobibor	  digitaal	  

Zoals	  u	  weet	  is	  de	  Stichting	  Sobibor	  actief	  op	  Facebook	  
en	  Twitter.	  De	  Facebook-‐pagina	  van	  de	  Stichting	  
Sobibor	  is	  al	  ruim	  250	  maal	  geliked!	  De	  250e	  liker	  
ontvangt	  binnenkort	  van	  ons	  een	  boek	  van	  Jules	  
Schelvis.	  

Traditiegetrouw	  ontvangt	  u	  tweemaal	  per	  jaar	  de	  
nieuwsbrief	  in	  uw	  brievenbus	  en	  in	  het	  voorjaar	  ons	  
jaarverslag.	  Steeds	  vaker	  krijgt	  u	  daarnaast	  berichten	  
van	  de	  Stichting	  Sobibor	  via	  de	  e-‐mail.	  En	  op	  
www.stichtingsobibor.nl	  vindt	  u	  het	  laatste	  nieuws.	  

Het	  jaarverslag	  blijft	  u	  zoals	  u	  van	  ons	  gewend	  bent	  op	  
papier	  ontvangen.	  	  Daarvan	  kunt	  u	  op	  aan.	  U	  vindt	  dan	  
alle	  informatie	  bij	  elkaar	  over	  bijeenkomsten	  die	  zijn	  
geweest	  en	  ontwikkelingen	  die	  gaande	  zijn	  rond	  
Sobibor,	  waar	  de	  stichting	  bij	  betrokken	  is.	  Daarnaast	  
overwegen	  we	  om	  de	  papieren	  nieuwsbrieven	  voor	  
degenen	  die	  dat	  willen	  via	  e-‐mail	  te	  verzenden.	  Zo	  
gaan	  we	  met	  onze	  tijd	  mee	  en	  houden	  we	  de	  stijgende	  
kosten	  van	  drukwerk	  en	  verzending	  in	  de	  hand.	  	  

Graag	  horen	  we	  uw	  mening	  over	  dit	  voornemen.	  Voor	  
degenen	  die	  papieren	  nieuwsbrieven	  op	  prijs	  stellen	  
(laat	  u	  het	  ons	  weten?)	  blijft	  een	  papieren	  versie	  
bestaan.	  Uw	  reactie	  kunt	  u	  sturen	  aan	  
info@stichtingsobibor.nl.	  



	  

Ambassadeurs	  Stichting	  Sobibor	  
	  
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/plaatsvervangend	  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	  
	  

	  



	  

Wij	  danken	  iedereen	  hartelijk	  voor	  alle	  steun	  
die	  we	  het	  afgelopen	  jaar	  van	  u	  mochten	  

ontvangen.	  2013	  was	  een	  bijzonder	  
herdenkingsjaar	  waar	  wij	  met	  veel	  voldoening	  

op	  terugkijken.	  

Namens	  alle	  bestuursleden	  van	  de	  Stichting	  
Sobibor	  mooie	  feestdagen	  en	  een	  gezond	  en	  

gelukkig	  2014	  gewenst.	  

Wij	  hopen	  u	  graag	  snel	  weer	  te	  zien!	  
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