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bestuur stichting sobibor
In 2012 vonden een aantal veranderingen plaats binnen het

hem leren kennen toen hij deelnam aan de Studiereis. Tijdens

bestuur van de Stichting Sobibor. Op 1 juli is ons bestuur aan-

zijn opleiding(en) is hij betrokken geraakt bij verschillende na-

gevuld met drie nieuwe bestuursleden:

tionale en internationale erfgoedprojecten.

Irene Hemels volgde Frank van der Elst op als secretaris. Zij

Alex Bakker, freelance historicus, researcher en schrijver en

is een paar jaar geleden mee geweest met de Studiereis van

woonachtig in Amsterdam en Berlijn (Dld.) is ook toegetreden

de Stichting Sobibor. Deze reis liet een diepe indruk op haar

als bestuurslid. In zijn werk richt hij zich op het overdragen van

achter. Daarnaast deed zij als historicus onderzoek naar hoe

kennis over de Tweede Wereldoorlog naar een breed publiek.

overlevenden van de Jodenvervolging in Nederland omgaan

Wij werkten al eerder met Alex met plezier samen voor het

met hun herinnering. Zij was ook betrokken bij de interviews

educatieve pakket ‘Joodse kinderen in Kamp Vught’ (2007),

met overlevenden en nabestaanden voor het interviewproject

de studiedagen voor docenten hierover, de tentoonstelling Alle

‘Late gevolgen van Sobibor’. Frank blijft als bestuurslid actief

kinderen, ze zijn weg’ van Nationaal Monument Kamp Vught

voor de Stichting Sobibor.

(i.s.m. Stichting Sobibor) en en als medebegeleider van de

Pascal Arts is toegetreden als bestuurslid. In 2011 hebben wij

Herdenkingsreizen.

Vlnr staand: Rozette Kats, Bennie Vlaskamp (penningmeester), Pascal Arts, Irene Hemels (secretaris), Frank van der Elst, Mirjam Huffener, Alex Bakker, Alwin Kapitein,
zittend: Jetje Manheim (voorzitter), Maarten Eddes

-
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HERINRICHTING	 SOBOBOR
Ruim drie jaar geleden, op 23 september 2008, werd door

van wat in het kampjargon de Himmelfahrtstrasse of Schlauch*

het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) be-

werd genoemd, het pad waarover de ter dood veroordeelden

kend gemaakt dat het terrein van het voormalige vernietigings-

naakt naar de gaskamers liepen.

kamp Sobibor met financiële steun van Polen, Israël, Slowakije
en Nederland heringericht zal worden. Tussen de vier landen

Hierna kon met de

kwam een ‘Memorandum of Understanding’ tot stand waarin

volgende fase be-

de belangrijkste uitgangspunten voor de herinrichting zijn vast-

gonnen

gelegd.

het

worden,
herinrichten

van het terrein. In
In januari 2012 werd bekend gemaakt dat Sobibor voor de

de laatste helft van

komende vier tot vijf jaar onder de administratieve en financi-

2012

ële verantwoordelijkheid van het staatsmuseum Majdanek in

aan het uitschrijven

Lublin zal komen te vallen, wat de weg vrijmaakte om de her-

van een internatio-

inrichting uit te voeren door de federale Poolse overheid.

is

gewerkt

nale ontwerpcompetitie, waarvoor begin 2013 in Warschau het startsein is gege-

Medio 2012 is het grootste gedeelte van het archeologische

ven door de Poolse Staatssecretaris van Cultuur en Nationaal

onderzoek op het terrein afgerond. De vondst van een metalen

Erfgoed, de heer Piotr Zuchowski. Namens de Stichting Sobibor

identiteitsplaatje van het zesjarige Joodse meisje Lea Judith de

waren voorzitter Maarten Eddes en bestuurslid Alwin Kapitein

la Penha uit Amsterdam maakte de gruwelen van Sobibor meer

hierbij aanwezig.

dan tastbaar. Het identiteitsplaatje maakt deel uit van een groter aantal vondsten dat de laatste jaren is gedaan in Sobibor.

Lea de la Penha

De betrokken archeologen, de Israëlische Yoram Haimi, vinder van het identiteitsplaatje, en zijn Poolse collega Wojciech
Mazurek hebben veel resten van Joodse eigendommen gevonden, zoals brillen, parfumflesjes, ringen en horloges. Ook
een zilveren medaillon met de naam Hanna erin gegraveerd,
behoort tot de vondsten. Tijdens een bijeenkomst in mei in
Warschau, waarvoor bestuursleden Alwin Kapitein en Frank
van der Elst waren uitgenodigd, werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd.
Aan de hand van de opgravingen werd het mogelijk om de
positie te bepalen van de hekken met het prikkeldraad die om
het kamp heen stonden. Tevens is de exacte locatie gevonden
-
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Rachel Borzykowskipenning
In het winnende ontwerp moet zoals reeds
werd beschreven in het uit 2008 daterende
‘Memorandum of Understanding’ ruimte zijn
voor zowel herdenking als educatie. Het kleine,
houten museum zal plaats maken voor een
modern en ruim ‘Visitor’s Centre’. Daarnaast
moeten bezoekers door middel van een historische wandelroute over het terrein een beeld
krijgen van de omvang en indeling van het
voormalige vernietigingskamp. De asvelden
rondom de symbolische asheuvel moeten zowel
zichtbaar worden gemaakt voor het publiek als
afgeschermd.
De monumenten uit 1965 zullen onderdeel blijven uit-

Herdenking bij de asheuvel; Joop Waterman zegt Kaddiesj

maken van het terrein, evenals de stenen in de in 2003

nele Himmelfahrtstrasse / Schlauch dient in het concept op te

aangelegde Gedenklaan, die de mogelijkheid geven om

worden genomen. Verder moeten de stilte van de plek en de

individueel te herdenken. De in 2012 gelokaliseerde origi-

natuur behouden blijven.

* De kampgevangenen noemden
het pad waarover de slachtoffers
naakt naar de gaskamers liepen
de ‘Himmelfahrtstrasse’. De nazi’s
noemden het pad ‘Schlauch’.

-
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MULTIMEDIA

In 2012 hebben we met onze website grote sprongen voorwaarts gemaakt. De lay-out is aanzienlijk verbeterd, de indeling aangepast en het zoekgemak vergroot. Onze specialist in deze, Ronald Huffener, heeft zeer geholpen bij alle ontwikkelingen en menig
probleem voor ons opgelost.
We krijgen steeds meer bezoekers op onze website, met name wanneer het vernietigingskamp Sobibor in het nieuws is. Ons streven is dan ook zo actueel en volledig mogelijk te zijn en te blijven. Aangezien er ook interesse van buiten Nederland is voor de
geschiedenis van Sobibor is een deel van de website inmiddels naar het Engels vertaald. De Engelse site zal nog verder worden
uitgebreid. Waar nodig blijven we ook in 2013 ‘sleutelen’ aan de website, onder andere aan een Poolse vertaling.
Daarnaast waren we in 2012 actief op Facebook en Twitter. Op beide sociale media ging de groei snel. In oktober mochten we
onze 100e volger op Facebook verwelkomen, Linda van der Wijst. Zij ontving van ons het boek Ooggetuigen van Sobibor van
Jules Schelvis. Op Twitter stond de teller eind 2012 zelfs op ruim 150 volgers. We bereiken op deze manier een steeds groter
publiek wat onze doelstelling Herinneren door Informatie en Educatie alleen maar ten goede komt.
Website:

www.stichtingsobibor.nl

Facebook: www.facebook.com/stichtingsobibor
Twitter:

www.twitter.com/sticht_sobibor

-
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FINANCIËN
2012 was voor de stichting financieel een bijzonder goed jaar, mede dankzij een aantal
grote giften. Dat was zeer welkom met het oog op het Herdenkingsjaar 2013, waarin
we uitvoerig aandacht gaan besteden aan de negentien transporten die in 1943 van
Westerbork naar Sobibor voerden. Een belangrijk deel van het exploitatie-overschot uit
2012 zullen we aan dit Herdenkingsjaar besteden. Ook wordt een bedrag gestort in het
fonds voor de jaarlijkse Studiereis, dat wij in het vorige jaarverslag in het vooruitzicht
stelden.
We zijn weer zeer dankbaar voor de bijdragen van onze donateurs, die onze kernwerkzaamheden – educatie, publicaties, Herdenkingsreis en Studiereis – mogelijk maken.
Zoals in het jaarverslag van 2011 gemeld hebben wij een tweede stichting in het leven geroepen, Stichting Sobibor Initiatieven. In deze stichting worden projecten ondergebracht,
waarbij grote bedragen gemoeid zijn en die een risico zouden kunnen vormen voor het
uitvoeren van de normale activiteiten van de Stichting Sobibor. In 2012 is er in deze stichting geen activiteit geweest.

in memoriam Sabine Biel
Eind november bereikte ons het droevige bericht dat
Sabine Biel was overleden. Sabine was werkzaam voor
de Duitse organisatie Bildungswerk Stanislaw Hantz. Wij
hebben haar, met name tijdens de jaarlijkse Studiereizen
naar Oost-Polen, leren kennen als een zeer vriendelijke,
betrokken en actieve vrouw met wie het altijd prettig samenwerken was.

-
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HERDENKINGSREIS

De Herdenkingsreis van 2012 mag weer zeer geslaagd genoemd worden. De reis
werd gemaakt met een groep van 30 mensen, inclusief organisatie. Zoals alle jaren
reisden we in Polen per bus met onze vaste chauffeur, op wie wij niet alleen zeer gesteld zijn omdat hij ons veilig en soepeltjes rijdt naar alle locaties die wij in die paar
dagen willen aandoen, maar ook omdat hij in de loop der jaren zeer betrokken bij
onze stichting is geraakt.
Rozette Kats maakte bijgaand verslag:

Getuigenis over Jules Schelvis
door Alex Bakker en Rozette Kats

De groep, hoe verscheiden ook opgebouwd, vormde vanaf het vertrek een
grote eenheid. Eenieder leek zich bewust van het feit dat wij allen een missie
gingen vervullen, of we nu nabestaande of belangstellende waren; iedereen
was even betrokken en liet zich in eenzelfde soort spanning door ons voeren
naar de plaatsen van bezichtiging, rondleiding en herdenking. Het was voor
ons, als organisatie geweldig fijn om zoveel eendracht te ervaren.
De herdenking op de eerste dag in Sobibor was sober en heel mooi. Het is
iedere keer weer ongelooflijk zoveel namen te horen noemen op die plaats
bij de zogenaamde Asheuvel, onder dat heel grote stuk bewolkte hemel,
waar altijd op het goede moment de zon even doorheen komt. Nergens ter
wereld lijkt herdenken meer op zijn plaats dan daar, in die stilte en op deze

Een middelbare school uit Wlodawa organiseerde een
kunstwedstrijd voor scholieren over de verbeelding van de
Holocaust. Hier ziet u de winnaar Sławomir Nowak

manier. Joop Waterman zong het Jizkor gevoelvol en prachtig, de emoties
werden vrijelijk geuit maar weerhielden niemand te doen waarvoor hij daar gekomen was: gezamenlijk te herdenken.
Individueel hadden wij allen al herdacht bij onze stenen in de Gedenklaan, die er die eerste dag prachtig bij lag. Maar ook de
tweede dag, toen het regende, bleef het sobere, indrukwekkende pad met zoveel stenen tussen de bomenrijen een uitnodigende
plaats om te herdenken, met een steentje, een kaarsje en met verhalen. Verhalen aan de jongeren uit Lublin en Wlodawa, die
deze tweede dag weer in twee volle bussen met ons meegereisd waren. Die de kaarsjes opnieuw aanstaken en hier en daar een
narcis legden op of bij een steen, in een ontroerend gebaar van liefdevolle aandacht, dat door de Nederlandse reizigers als zeer
troostrijk en hoopvol werd ervaren. De jongeren hadden zich voor onze komst op school projectmatig beziggehouden met de
geschiedenis van Poolse Joden uit de omgeving en ons een schitterend handgemaakt boek overhandigd met het resultaat van
-
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Gedenksteen aan het einde van de Gedenklaan

De Gedenklaan

hun speurtocht naar de geschiedenis van het

steeds groter wordende samenwerking met de jonge Polen hem was ge-

Joodse jongetje Henio uit Lublin, wiens leven

bleken en hoe hij onder de indruk was van hetgeen hij meegemaakt en

zo gruwelijk tot een vroegtijdig einde werd ge-

gehoord had.

bracht. Ambassadeur van Nederland in Polen,

Ook voor ons is deze tweede dag met zijn nadruk op het educatieve karakter

Marcel Kurpershoek, die deze tweede dag sa-

van onze samenwerking met de plaatselijke jeugd een van de hoogtepunten

men met de jongeren beleefde, liet ons weten

geweest, als altijd.

hoe waardevol deze al vijf jaar durende en
Vlnr Jetje Manheim, mevrouw Gerdi Verbeet,
de heer Marcel Kurpershoek; foto: Eric Bonn

Dat wij deze reis, terug in Warschau, konden afsluiten met een buitengewoon hartelijke ontvangst in de Ambassade door de heer Kurpershoek en
zijn echtgenote, en dat ons daar ook
een ontmoeting wachtte met mevrouw
Gerdi Verbeet (toen nog voorzitter van
de Tweede Kamer), zal de herinnering
aan deze herdenkingsreis alleen maar
dieper in ons geheugen verankeren.

Vlnr mevrouw Gerdi Verbeet, de
heer Marcel Kurpershoek, Jetje
Manheim; foto: Monique Mödl
-
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JAARLIJKSE HERDENKING KINDERTRANSPORTEN
Op zondag 10 juni herdachten wij samen met Nationaal Monument Kamp Vught wederom de Kindertransporten van 6 en 7 juni 1943, waarbij 1296 kinderen naar Westerbork
werden overgebracht. De meesten van hen werden vervolgens in Sobibor vermoord.
Traditiegetrouw las Donald de Marcas de proclamatie voor waarin de deportatie werd
aangekondigd en zei opperrabbijn Benyomin Jacobs het Kaddiesj. Deze keer werd het
verhaal van Sobibor middels muziek verteld door het kamerkoor Ad
Parnassum, dat het eerste deel opvoerde van ‘De trein naar Sobibor’.
Het was voor het eerst dat dit bijzondere muziekstuk in de openlucht werd
opgevoerd.
Door de Openbare Basisschool De Piramide werden 69 ballonnen opgelaten, omdat het dit jaar 69 jaar geleden was dat de Kindertransporten
plaatsvonden. De ballonnen glansden en dansten in het zonlicht omhoog, zodat zij nog minutenlang te volgen waren en onze gedachten
vastklonken aan de kinderen van toen.
Schoolkinderen lezen de namen van de kinderen op het monument

-
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Kamerkoor
Ad Parnassum

RACHEL BORZYKOWSKIPENNING
Op woensdag 13 juni ontving een totaal verraste Doede

dit voormalige vernietigingskamp. Sobibor ligt namelijk in de

Sijtsma, werkzaam op het Bureau Buitenland van de provin-

Poolse provincie Lubelskie. Esmeijer werd een warm pleitbe-

cie Gelderland te Arnhem, uit handen van Jules Schelvis de

zorger voor aandacht en steun voor Sobibor, een houding

Rachel Borzykowskipenning.

die werd overgenomen door zijn medebestuurders, zeker als

Voorzitter Jetje Manheim sprak over de bijzondere band die

zij Sobibor eenmaal bezocht hadden. Er werd een subsidie

Doede Sijtsma al tien jaar met de Stichting Sobibor heeft: “Het

beschikbaar gesteld om het belangrijke verhaal van Sobibor

begon allemaal jaren geleden met het aangaan van een ju-

zowel in Nederland als in Polen meer onder de aandacht te

melage tussen de provincies Gelderland en Lubelskie, waar-

brengen. Zo kwam het dat Doede Sijtsma, werkzaam op het

bij Gelderland, als dank voor de hulp van de Poolse solda-

Bureau Buitenland, in het koude voorjaar van 2003, samen

ten bij de Slag om Arnhem en de bevrijding van Gelderland,

met Marek Bem – de toenmalige directeur van het museum

aanbood Lubelskie bij te staan in het toetredingsproces naar

Sobibor – een Masterplan voor de toekomst schreef. Hij over-

het lidmaatschap van de Europese Unie. Toenmalig Statenlid

nachtte in een zomerhuisje in de omgeving van Sobibor, waar

Hans Esmeijer was eens, voordat hij Statenlid werd, met Jules

hij zich op temperatuur moest houden aan de warmte van

Schelvis in Sobibor geweest en hij vond het bijzonder dat hij

een gasstel.”

nu, in zijn nieuwe rol, daadwerkelijk iets kon betekenen voor

Vanaf dat moment houdt Sijtsma zich bezig met onder andere de inrichting van een Gedenklaan waar nabestaanden
een steen kunnen plaatsen, met de totstandkoming van de
internationale tentoonstelling “From the ashes of Sobibor”,
en met de herinrichting van deze plek, waar niets meer overgebleven is nadat er in oktober 1943 een geslaagde opstand
plaatsvond en de nazi’s het kamp volledig afbraken.
Hierom en vanwege de steun die hij de vrijwilligersorganisatie Stichting Sobibor te allen tijde verleent, ontving Sijtsma in
2012 dikverdiend de Rachel Borzykowskipenning.

Jules Schelvis (links)
en Doede Sijtsma (rechts)
-
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STUDIEREIS

Net als in voorgaande jaren werd er ook in 2012 een Studiereis naar de kampen van de Aktion Reinhard georganiseerd. Tijdens deze reis, die plaatsvond
van vrijdag 28 september tot met zaterdag 6 oktober, hielden de Nederlandse
deelnemers gezamenlijk een blog bij. Dagelijks verscheen op de website van
het online geschiedenismagazine Historiek.net een kort verslag met reiservaringen. Het laatste verslag werd geschreven door Dorothée Kaiser, die mee
was als begeleider en tolk. Hier volgt haar tekst:
Treblinka; foto Eva Kloosterman

Ik begon met schrijven toen de reis nog in volle gang was. Mijn

en ervaar dat mensen in staat zijn om dit elkaar aan te doen,

medereizigers schreven de afgelopen dagen over de plekken,

dat mensen geen enkele moeite leken te hebben anderen door

het programma, de indrukken. Zelf had ik de behoefte om te

onmenselijk handelen onbegrijpelijk en afschuwelijk leed aan

schrijven over hetgeen er met je gebeurt als je deelneemt aan

te doen. Ik leer hier op de gruwelijkste plekken uit onze ge-

deze studiereis:

schiedenis de donkere kanten van de mens kennen. Het gaat

Al die tijd die ik hier ben, die wij hier samen zijn, probeer ik

niet om je nationaliteit, het is vooral de confrontatie met jezelf

op de lange ritten in de bus mijn gevoelens en gedachten on-

als mens.

der woorden te brengen. Wat is het dat deze reis zo bijzonder

Wie ben ik, zit dit kwaad ook in mij? Wat had ik gedaan?

maakt? Waarom wordt je zo geraakt? Uiteraard, het is de ge-

Meegedaan? Weggekeken? Geholpen? Welke keuze had ik

schiedenis op de plekken zelf ervaren, het zijn de getuigenis-

gemaakt in een tijd waarvan ik alleen door informatie kan pro-

sen, die op de plekken die we bezoeken worden voorgelezen

beren mij een beeld te vormen?

waardoor de geschiedenis dicht bij je komt. Maar het is meer

70 jaar later in een leven van vrijheid en alle denkbare mo-

dan alleen feiten en cijfers, het is meer dan de emotie van ver-

gelijkheden stel ik mezelf in eerste instantie gerust dat ik uiter-

schrikking, verbazing en verdriet.

aard de juiste, de goede keuze had gemaakt. Maar is dat zo?

Als Nederlandse met Duitse achtergrond blijft het me intrige-

Hoeveel van het kwaad in de mens komt naar boven op het

ren dat wij deze reis samen met Duitsers en Polen maken. Elke

moment dat je in onvrijheid leeft, als je angst hebt, als het gaat

deelnemer uit een land met een eigen geschiedenis, die toch

om jouw leven, jouw overleven? Waartoe ben je in staat als je

de geschiedenis van ons allen is. Hoe beginnen wij aan deze

er zelf beter van wordt, als het niet om jou maar om een an-

reis, ieder voor zich? Speelt het een rol dat we uit het land van

der gaat, als je je huid kan redden door je mond te houden?

de dader komen, uit het land van de collaborateur of uit het

Hoeveel van onmenselijkheid en egoïsme heb ik in me, hier

land van het slachtoffer?

en nu, in mijn dagelijks leven en in de omgang met anderen?

Persoonlijk ervaar ik hier dat nationaliteit geen rol speelt. Ik zie

Terugblikkend op mijn leven tot dusver kan ik zeggen dat ach-

-
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teraf gezien de keuzes die ik in bepaalde situaties maakte intu-

emoties, de gesprekken, niet het samen ervaren, het samen

ïtief de juiste waren, maar dat is achteraf. Welke keuze zou ik

delen en de openheid voor elkaar en met elkaar. Naast al het

in een situatie als die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben

‘zware’ deelden we ook de ontlading van onze emoties, het

gemaakt, ook intuïtief de juiste?

tranen lachen en grappen maken en zo zijn nu mensen mij

Ik sta met mijn gedachten niet alleen. Uit de diepe en intense

dierbaar die ik niet kende toen ik afgelopen week vrijdag in

gesprekken met de anderen blijkt, dat iedereen zich geconfron-

de trein stapte. Wij zullen hopelijk allen na deze reis milder,

teerd ziet met zichzelf als mens. Deze gesprekken zijn waarde-

oprechter en vaker zonder voorbehoud onze medemens beje-

volle ervaringen die een ieder hier opdoet. Door gedachten

genen en daarbij dicht bij onszelf blijven staan.

met elkaar te delen kom je dieper tot jezelf. We steunen elkaar,

Dit is wat deze reis zo bijzonder maakt en deze ervaring wens

in het verdriet, de emoties, door een hand op je arm, de vraag

ik een ieder toe.

‘gaat het?’, de stille blik ‘je bent niet alleen’. Meer dan dat

Belzec; foto Ewa Bratosiewics

steunen we elkaar ook door open en eerlijk naar elkaar te luisteren, door in staat te zijn onze eigen ‘unzulänglichkeiten’ en
de twijfels over onze goedheid met elkaar te delen. Deze diepte
en openheid maakt dat we leren, geruststellend op onszelf en
onze keuzes te blijven vertrouwen, dat we de hoop in onszelf
en voor een heel klein beetje ook in de mensheid en het leven
niet kwijtraken.
Deze reis is zo veel meer dan geschiedenis, feiten en cijfers, zo
veel meer dan een terugblik naar wat er ‘toen’ is gebeurd. Te
zien hoe de verschillende generaties hier met elkaar en van elkaar leren is een bijzondere ervaring. Je laat het gehoorde niet
in het verleden. Je neemt het bewust en onbewust mee naar
het heden en vooral, je neemt zo ongelofelijk veel mee naar
de toekomst. De indrukken en ervaringen vormen ons, door
het gezamenlijk delen ervan rijpen we, worden we verrijkt. Een
ieder neemt individueel deze ervaringen mee als we afscheid
nemen van elkaar om weer terug te keren in ons ‘alledaagse’
leven.’
En nu zijn we dus weer thuis. Iedereen begon aan deze reis
met verwachtingen, iedereen had een reden om deze reis te
maken. En iedereen zal met veel ervaringen rijker op zijn of
haar eigen weg verdergaan.
Maar niemand zal deze reis ooit vergeten. Niet de plekken, de
-
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Jaarlijkse herdenking Opstand in Sobibor
Ieder jaar op of rond 14 oktober staat de
Stichting Sobibor stil bij de unieke opstand die op
14 oktober 1943 in Sobibor plaatsvond. Dankzij
deze opstand en de vlucht van enkele honderden gevangen werd het vernietigingkamp direct
gesloten. Van de ontsnapten wisten uiteindelijk
47 de Tweede Wereldoorlog te overleven.
Ook in 2012 organiseerde de Stichting Sobibor
in

samenwerking

met

het

Verzetsmuseum

Amsterdam een bijeenkomst, deze keer met de
titel: Religie en Levensovertuiging en de Sjoa. Het
was een drukbezochte zondagmiddag waarin
vragen als ‘hoe beleefden mensen het kwaad’
en ‘hoe combineerden zij dat met een geloof
in God’ aan bod kwamen. Het programma bestond uit drie heel uiteenlopende onderdelen.

Rob Oudkerk, Shura Lipovsky en Annemiek Schrijver

Bettine Siertsema leidde de middag in met een lezing over het godsgeloof
Rechts vooraan Bettine Siertsema

van mensen die in concentratiekampen zaten. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar het godsgeloof en levensbeschouwelijke aspecten van dagboeken
en memoires van mensen die in kampen
hebben gezeten als Westerbork, Vught
en Bergen-Belsen. Zij sprak over de verschillen en overeenkomsten tussen joden
en christenen in de kampen als het ging
over hun godsgeloof. Zo werd geloof in
de eerste plaats ervaren als bron van
kracht en benadrukte zij dat elke godsdienstuiting in de kampen in principe een
daad van verzet was omdat het tegen het
kampgezag inging. Men kon er zijn eigen persoonlijkheid in terugvinden; iets
wat het kampsysteem juist beoogde te
-
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manier een aantal argumenten neer. Er werd,
zoals Siertsema ook aangaf, een appèl gedaan
op het eigen geloof of ongeloof.
Aansluitend aan de film vond een gesprek plaats
tussen Rob Oudkerk (huisarts en oud-politicus,
wiens Joodse familie in de Tweede Wereldoorlog
voor tal van dilemma’s stond waarmee op heel
uiteenlopende wijzen werd omgegaan) en
Shura Lipovsky (internationaal een van de grote
namen van de Joodse muziek, koorleidster en
vertolkster van het Jiddische lied). Oudkerk en
Lipovsky spraken onder leiding van Annemiek
Schrijver (programmamaakster en presentatrice), die hen op ontwapenende wijze soms
verleidde tot ontboezemingen.
Oudkerk ging openhartig in op zijn opgroeien

Rob Oudkerk, Shura Lipovsky en Annemiek Schrijver

in een familie met het bestaan van een zeer divernietigen.

vers godsbeeld. Hardop vroeg hij zich af of het gevoel van

In de daarna vertoonde film God on Trial (in 2008 door de

Joods-zijn, versterkt is door de Sjoa. Zijn moeder had het bij-

BBC vertoond) stond God als het ware terecht in een poging

voorbeeld niet over de kinderen die dankzij haar overleefd

de vraag op te lossen naar zijn rol in het kwaad. In een barak

hadden, maar over de duizenden die ze niet had kunnen red-

in Auschwitz probeert een groep mannelijke gevangenen, in

den. En heeft zijn grootvader 113.000 mensen laten vermoor-

afwachting van hun afschuwelijke lot, te achterhalen waarom

den of was het een sukkel? Hoewel geen vanzelfsprekende en

God hen verlaten heeft.

eenduidige relatie met het Jodendom zijn dit redenen waarop

In de dialogen tussen de gevangenen komen argumenten en

Oudkerk zich Joods voelt.

oplossingen voorbij die veel, heel veel, standpunten vertegen-

Lipovsky verwees naar de Kabbalah en wees op de verant-

woordigen. Van pogingen om het geloof in God – die de Sjoa

woordelijkheid van ieder mens persoonlijk. Elk mens heeft de

heeft toegelaten – overeind te houden en de visie dat de Sjoa

keuze tussen goed en kwaad in zich. Wat de mens je aandoet

een straf is voor begane zonden tot het standpunt dat de Sjoa

dat kun je God niet aanrekenen. Oudkerk wees erop dat het

een kwaad is dat door mensen bedreven is. En alles daartus-

hebben van een God best behulpzaam kan zijn. Want als je

sen in.

vrouw en kind vermoord zijn dan blijft het misschien wel altijd

De indrukwekkende film was niet voor iedereen even makke-

oorlog in je. Waar moet je dan de veerkracht vandaan halen?

lijk. Het poogde geen realistische weergave te zijn van wat zich
in Auschwitz heeft afgespeeld, maar zette op een dramatische
-
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Er reed een trein naar Sobibor
Op 30 oktober hield Jules Schelvis op uitnodiging van Sjoel
Elburg, zijn lezing Er reed een trein naar Sobibor voor een
groot publiek uit Elburg en omstreken. De speciaal hiervoor
gehuurde Ichthuskerk was met 425 belangstellende toehoorders geheel gevuld. Geboeid en ontroerd en soms vol afgrijzen
luisterde men naar het verhaal van de tocht naar Sobibor die
Jules met zijn vrouw en schoonouders moest afleggen.
Het verhaal is in 2012 door de Stichting Sobibor i.s.m.
Herinneringscentrum Kamp Westerbork uitgegeven in een
prachtig, door Mirjam Huffener vormgegeven boekje, dat
donateurs van de stichting hebben ontvangen. Onder de toehoorders in Elburg ontstond een run op de veel te weinige
exemplaren die Jules ter verkoop aan eventuele liefhebbers
had meegenomen.
Geïnteresseerden kunnen het boekje Er reed een trein naar
Sobibor bestellen bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork
voor € 7,95. ISBN: 978-90-72486-50-9.

“Er reed een trein naar Sobibor. Deze vertrok op 1 juni 1943 vanuit
Westerbork, volgepropt met 3006 Joden in vijftig veewagens. Ik was een van
hen.” Citaat uit Er reed een trein naar Sobibor
Het voormalige stationsgebouwtje van Sobibor

-
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Identiteit als onderwerp van bijeenkomsten in Bieleveld
Op 26 en 27 november 2012 heeft Rozette Kats op verzoek van de Bielefelder
Initiative gegen Ausgrenzung twee spreekbeurten vervuld in Bielefeld (Dld.)
met als hoofdthema ‘Identiteit’.
Voor een zeer geïnteresseerd publiek werd zij in het Theaterlabor Bielefeld
im Tor geïnterviewd door Raphaela Kula. Deze beeldend kunstenaar nam in
2003 deel aan de Studiereis van Bildungswerk Stanislav Hantz en de Stichting
Sobibor. Sindsdien zijn zij en haar partner Fritz Bornemeyer bijzonder betrokken bij de Gedenklaan en onderhouden zij warme contacten met onze
stichting. Het was een mooi gesprek, waarin aan de hand van de vragen van
interviewster en publiek duidelijk werd hoe de Jodenvervolging en de grote
moord het leven van de overlevende Joodse kinderen en vooral hun zoektocht
naar eigen identiteit ingrijpend hebben beïnvloed.

Rozette Kats temidden van jongeren

Identiteit was ook een van de belangrijkste speerpunten van de gastles die Rozette de volgende dag gaf aan twee groepen van
16- tot 18-jarigen in de Schildescher Gesamtschule. De leerlingen volgden haar met grote aandacht en dachten actief mee tijdens
de levendige les, waarin vaak sprake was van vraag en antwoord. Dat het gestelde doel van de gastles behaald werd bleek uit
een van de positieve opmerkingen van de leerlingen achteraf: “dit is veel interessanter dan welke tekst ook over het nationaalsocialisme”.

Diversen
Kranslegging op 4 mei
Op 4 mei legde bestuurslid Rozette Kats samen met de heer Max
Léons, die gedurende de oorlog een belangrijke rol speelde in
de illegaliteit en honderden onderduikers het leven redde, een
krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Zij deden dit
namens de eerste generatie oorlogsgetroffenen en voor alle burgers die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog in Europa
zijn omgebracht of omgekomen.

-
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vervolg Diversen
Werkbezoek aan Westerbork

Post uit de Vergetelheid
Tijdens dezelfde bijeenkomst in juni waarbij Doede Sijtsma

In juni bracht een

de Rachel Borzykowskipenning kreeg uitgereikt, opende

delegatie

de

Annemieke Traag, gedeputeerde bij de provincie Gelderland,

Sobibor

de tentoonstelling Post uit de Vergetelheid. Deze zou een

een werkbezoek aan

maand lang in het Huis der Provincie Gelderland voor publiek

Herinneringscentrum

blijven staan. De tentoonstelling was in 2012 verder nog te zien

Kamp

rond 4 mei op het Stadhuis van Almere en tijdens Holocaust

van

Stichting

Westerbork.

Memorial Day in het Raadhuis van Amstelveen.

Doel van dit bezoek
was

het

aanhalen

Bij deze laatste gelegen-

van

de

onderlin-

heid schonk Jules Schelvis

ge banden met de

een bijzondere brief die

mensen

en

hij in juli 1943 vanuit het

het uitwisselen van

getto van Radom aan

ervaringen en ont-

familie

aldaar

wikkelingen.
goede

Naast

gesprekken,

nieuwe afspraken en

in

Amsterdam

stuurde. Schelvis kan niet

Dirk Mulder, directeur Herinneringscentrum Kamp
Westerbork, en Jetje Manheim, voorzitter
Stichting Sobibor

schrijven dat hij daar via
Sobibor terecht is geko-

een heerlijke maaltijd stond er ook een rondleiding door de

men en dat vrijwel ieder-

voormalige commandantswoning op het programma. Al met

een na aankomst in Sobibor is vermoord, want een brief met

al een nuttig en aangenaam bezoek.

die inhoud zou nooit de censuur passeren en zou de geadresseerde in grote moeilijkheden brengen. Hij besluit zich voor te
doen als een ‘gewone’ arbeider. “Met mij gaat het nog altijd

Bezoek aan de commandantswoning

-
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vervolg Diversen

goed. Ik ben nieuwsgierig hoe het gaat met Hella, Herman, Chel en jullie ouders. (…) Is er misschien iets met deze mensen gebeurd?” Met het noemen van deze namen van zijn vrouw en schoon-familie geeft hij aan dat de familie uiteen is gevallen en dat
het contact met hen verloren is gegaan.
[In 2010 verscheen bij Uitgeverij Compaan het boek Post uit de vergetelheid, ISBN: 978-94-903740-8-2]

Jules Schelvis in Toomler
Op zondag 21 oktober stond Jules Schelvis in Theatercafé Toomler in Amsterdam. In het kader van het thema ‘Echt gebeurd:
Post’ vertelde hij het wonderlijke verhaal van een brief die hij als gevangene tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Polen naar
Nederland wist te versturen.

Lopende onderzoeken
In 2012 zijn twee belangrijke onderzoeksprojecten van start gegaan.
Selma Leydesdorff, professor Oral History and Culture aan de Universiteit van Amsterdam, werkt aan een publicatie over Alexander
Petsjerksi, de in 1990 overleden leider van de opstand in Sobibor. Leydesdorff zal zich met name richten op het leven van Petsjerski
na de Tweede Wereldoorlog en de manier waarop hij decennialang door de Sovjetautoriteiten is bejegend.
Bestuurslid Frank van der Elst doet onderzoek naar de naoorlogse geschiedenis van Sobibor. Hij probeert
antwoord te vinden op de vraag wat er sinds de sluiting van het kamp in oktober 1943 allemaal is gebeurd
op, rond en met terrein van Sobibor. Sluitstuk van zijn onderzoek vormt de huidige herinrichting van het
terrein. Wanneer de herinrichting is afgerond, naar verwachting in de loop van 2014, zal het onderzoek in
boekvorm worden uitgebracht. Gedurende zijn onderzoek is Frank als Geassocieerd Onderzoeker verbonden aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

-
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Dank EN Subsidies
Ook in 2012 waren velen weer bereid ons een helpende hand

bereid is eventuele extra klussen uit te voeren.

toe te steken. Naast de zeer welkome hulp die ons daarmee

- Arie van Dalen, voor zijn vele werk rondom de tentoonstelling

geboden werd, was er ook steevast sprake van een prettige

Post uit de vergetelheid en zijn immer kritische blik ten aanzien

samenwerking. Wij noemen in het bijzonder:

van onze publicaties en de hulp bij het opmaken van het financiële jaaroverzicht en opstellen van het begrotingsvoorstel.

- Dick Schrama, van de Grafische Groep Dubbel G, die de

- Carlo Huffener, die ook in 2012 weer regelmatig optrad als

opmaak van ons Jaarverslag 2011 belangeloos verzorgde.

onze ‘huisfotograaf’.

- Jos Soppe, die samen met Bennie Vlaskamp het opbouwen

- Kjell Stelling, notaris bij het kantoor Warendorf, voor het mee-

en afbreken van de tentoonstelling Post uit de Vergetelheid op

denken en het vrijwillig passeren van enkele aktes van schen-

zich nam.

king betreffende notariële giften.

- Paul de Goed van Stighter en Partners, onze accountant, die

- Bram Klein, voor zijn hulp bij het vertalen van onze website

positief met ons meedenkt, ons adviseert en een deel van zijn

naar het Engels.

werkzaamheden niet in rekening brengt.

- Bettine Siertsema, Rob Oudkerk en Shura Lipovsky, die be-

- Ronald Huffener, voor het onderhouden, verbeteren en, waar

langeloos meewerkten op 14 oktober 2012 aan de jaarlijkse

nodig, beveiligen van onze website, en die daarnaast ook altijd

herdenking van de Opstand in Sobibor in het Verzetsmuseum.

Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland heeft ons gesteund met bijdragen
voor de Herdenkingsreis.
Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg steunde ons met
bijdragen voor de Herdenkingsreis en de Studiereis.

In 2012 hebben wij ook reeds bijdragen ontvangen voor toekomstige activiteiten in
2013.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft ons gesteund met een bijdrage voor de
Jubileumbox die in 2013 herdenkt dat er 70 jaar geleden, in 1943, negentien transporten vanuit Nederland naar Sobibor vertrokken.
De Provincie Gelderland heeft ons gesteund met een bijdrage voor een archeologische
conferentie die gepland staat in 2013.
-
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2013

Eind december namen Jetje Manheim en Rozette Kats, na vele jaren tomeloze inzet, afscheid van onze stichting. Op het afscheidsfeestje op 26 januari 2013 ontvingen zij vanwege hun verdiensten voor de samenleving en in het bijzonder voor hun niet aflatende inzet ten behoeve van de Stichting Sobibor, een welverdiende Koninklijke onderscheiding. Jetje Manheim werd bevorderd
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Rozette Kats kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau toegekend.
Maarten Eddes nam per 1 januari 2013 de voorzittershamer van Jetje Manheim over.

-
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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 reizen, lezingen, tentoonstellingen, publicaties, et cetera. Een donateur
van de stichting krijgt extra aandacht, want wij zijn dankbaar voor alle steun, klein of groot, die we krijgen. Met vreugde zouden
wij u daarom als donateur verwelkomen.
De Stichting Sobibor geniet de ANBI status. Giften aan een ANBI mag u aftrekken van de belasting. Voor eenmalige giften geldt
een drempelinkomen en een maximum voor het aftrekbare bedrag, deze gelden niet voor notariële giften.
Er zijn verschillende manieren om de Stichting Sobibor financieel te steunen:
1. Donatie tot € 25 per jaar
U komt op onze e-mailinglijst te staan en wordt zo op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
2. Donatie vanaf € 25 per jaar
U komt op onze e-mailinglijst 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. Notariële gift
Indien u ons met een notariële gift wilt steunen is dit voor u fiscaal aantrekkelijk. Uw volledige gift is aftrekbaar voor de belasting
zonder drempel. Wanneer uw notariële gift meer dan € 100 per jaar neemt de Stichting Sobibor de kosten van de notaris op zich.
Neem contact op met ons via info@stichtingsobibor.nl.
4. Legaat
Wanneer u ons met een legaat wilt steunen kunt u ons laten opnemen in uw testament. Over dit bedrag hoeven dan geen successierechten te worden betaald, waardoor het te schenken bedrag voor 100% aan de stichting toekomt.
Rekeningnummers:
ING: 3302525
IBAN: 	NL03INGB0003302525

Ook in 2013 doen wij weer wat in ons vermogen ligt om met de inkomsten

BIC: 	INGBNL2A

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

HERINNEREN DOOR INFORMATIE EN EDUCATIE

WWW.STICHtingsobibor.nl
-
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