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9 september in Den Haag 

Sobibor-overlevende Philip Bialowitz 
 

Op uitnodiging van de Stichting Sobibor brengt Philip Bialowitz (84) begin 
september een bezoek aan Nederland. Philip Bialowitz overleefde als tiener 
Sobibor. 

Bialowitz was 13 jaar toen hij werd gedeporteerd naar Sobibor. Hij was betrokken bij de 
gevangenenopstand die op 14 oktober 1943 in Sobibor plaatsvond en wist na de 
opstand met zijn broer Simcha te vluchten. Na de oorlog emigreerde hij naar de 
Verenigde Staten en tekende zijn levensverhaal op in ‘A Promise at Sobibor: A Jewish 
Boy’s Story of Revolt and Survival in Nazi-Occupid Poland’. Na de lezing is er 
gelegenheid tot stellen van vragen. Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst 
op 9 september, georganiseerd door de Stichting Sobibor i.s.m. De Haagse Hogeschool. 

Aanvang: 19:00 uur – einde 20:30 uur. (zaal open vanaf 18:30 uur) 

Locatie: De Haagse Hogeschool in Den Haag (zaal Auditorium), Johanna Westerdijkplein 
75, 2521 EN DEN HAAG (3 min. lopen van Station Hollandspoor, Achteruitg. zuid 
richting Laakhaven) 

Entree: Gratis 

Reserveren: Aanbevolen via: aanmelden@stichtingsobibor.nl 

De komst van Philip Bialowitz is mede mogelijk gemaakt door 
de Provincie Gelderland 

 
 

Studiereis oktober 2014 

Van vrijdag 17 t/m zaterdag 25 oktober vindt de internationale studiereis naar 

de voormalige kampen van de Aktion Reinhard plaats. Onder de codenaam Aktion 

Reinhard werden 1,5 miljoen Joden gedurende 1942 en 1943 vermoord in de 

vernietigingskampen Belzec, Sobibor en Treblinka. Tijdens deze studiereis worden 

vele historische plaatsen bezocht. Opgeven voor de studiereis is mogelijk 

via: info@stichtingsobibor.nl 
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Aandacht voor Sobibor tijdens 
staatsbezoek Willem-Alexander en 

Máxima 
 

 

 

Tijdens het staatsbezoek op 24 en 25 juni van Koning Willem-Alexander en 
Koningin Máxima aan Polen was er bijzondere aandacht voor Sobibor. 

 

In het Museum van de Opstand in Warschau werd uitgebreid stilgestaan bij de 
herinrichting van het voormalig kampterrein in Sobibor. De Poolse minister van Cultuur 
en Erfgoed, de heer Zuchowski, informeerde het koningspaar over de laatste 
ontwikkelingen rond de herinrichting van Sobibor en de internationale samenwerking. 
Namens de Stichting Sobibor was voorzitter Maarten Eddes aanwezig. “Ik ben erg 
verheugd dat er tijdens dit staatsbezoek naast aandacht voor economie en handel ook 
aandacht was voor de Tweede Wereldoorlog en het feit dat er zoveel Joden uit 
Nederland in Sobibor zijn omgebracht”, aldus Maarten. 
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Vooraankondiging 

Herdenking Opstand 

19 oktober Verzetsmuseum Amsterdam 
 

Dit jaar vindt de jaarlijkse herdenking van de opstand plaats op zondagmiddag 19 

oktober in het Verzetsmuseum Amsterdam. Wij nodigen u van harte uit voor de 

themabijeenkomst rond de vraag: Wat doen we als overlevenden van de Sjoa er 

niet meer zijn om over de oorlog te vertellen? 

De middag staat onder leiding van presentatrice en journaliste Clairy Polak. Twee sprekers 

houden een korte lezing rond het thema: Wie vertelt het verhaal als er geen 

overlevenden meer zijn? Hoe brengen we de boodschap over? Welke vorm van 

overdracht willen we? Waarmee kan de jonge generatie zich identificeren? Susanne 

Knittel (UU) gaat in op de betekenis en representatie van ooggetuigenverslagen. Wat 

vertellen getuigenissen ons? Hoe kunnen we er op een betekenisvolle manier gebruik 

van maken? Historicus Erik Somers, lid expertgroep herinrichting Sobibor, constateert 

een toenemende behoefte aan authenticiteitsbeleving en zal ingaan op de museale 

verbeelding van oorlog en vervolging. Na de lezingen is er gelegenheid voor discussie. 

Voorafgaand aan het programma bestaat de mogelijkheid om Verzetsmuseum Junior, de 

uitbreiding van het Verzetsmuseum voor iedereen vanaf negen jaar, te bezoeken. 

Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt later. 
 

 
Overlijden Robert Kuwalek 

 

GELDINZAMELING NABESTAANDEN ROBERT KUWALEK 

Het onverwachte overlijden van Robert Kuwalek laat diepe sporen na. Als vaste begeleider 

van onze jaarlijkse studiereis is hij onvervangbaar. Voor zijn vrouw en dochter is het 

verdriet en gemis nog vele malen groter. Er is daarom een speciaal rekeningnummer 

geopend om zijn gezin in deze moeilijke tijd bij te staan. Uw gift kunt u storten op IBAN: 

PL69 1020 3147 0000 8402 0101 9249 t.n.v. Joanna Krauze, o.v.v. ‘Donation to Anna 

Kuwalek via the Committee’. Zie voor meer informatie de website van de Stichting Sobibor. 
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Overlijden Robert Kuwalek 

(1966-2014) 

 

Met ontsteltenis hebben we kennis genomen van het overlijden van onze goede en 

onvervangbare vriend en vaste begeleider van onze studiereizen Robert Kuwalek. 

Robert werd internationaal gerespecteerd vanwege zijn uitgebreide specialistische 

kennis van de geschiedenis en de cultuur van het Jodendom in Polen, in het bijzonder de 

regio Lublin. Hij was wetenschappelijk medewerker in het staatsmuseum van Majdanek. 

Van 2004 tot 2008 was hij directeur van het herinneringscentrum in Belzec. Hij ontving  

Poolse onderscheidingen voor zijn bijdrage aan het bevorderen van de Joodse cultuur en 

geschiedenis en schreef talrijke wetenschappelijke publicaties waaronder de in 2010 

verschenen monografie over vernietigingskamp Belzec. De laatste jaren besteedde 

Robert vooral aandacht aan de geschiedenis van Sobibor. Hij schreef onder andere 

teksten voor de tentoonstelling in het nieuw te openen museum in Sobibor. Robert was 

een aimabele persoonlijkheid met een encyclopedische kennis die briljant kon vertellen. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, in het bijzonder zijn vrouw en dochter. 
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