Nieuwsbrief Stichting Sobibor september 2017

Documentaire over Sobibor zocht en vond
sponsoring!!!
Met grote trots en vreugde konden we op 9 juli om 12:00 uur officieel vaststellen dat de
crowdfunding campagne voor 'Sobibor Excavated' was geslaagd. Filmmaker Mark Limburg zocht
via crowdfunding financiële ondersteuning voor de documentaire Sobibor Excavated, the 4 stages
of deceit. De film volgt verschillende mensen die familieleden in het kamp hebben verloren. Ze
worstelen nog dagelijks met de gevolgen van de verschrikkingen van toen. Ze blijven een
hardnekkig 'lijntje' met het kamp houden, dat maar niet wil los laten. Ook laat de film zien hoe de
archeologen sporen van het kamp blootleggen.
Veertig dagen was er van alles uit de kast gehaald om het streefbedrag van €25.000 bij elkaar te
krijgen. Er zijn misschien wel 5000 mailtjes uitgewisseld om dit project zoveel mogelijk te
verspreiden. Uiteindelijk zijn de juiste mensen, waaronder de donateurs van de Stichting Sobibor,
bereikt. Onze donateurs hebben voor een belangrijk deel bijgedragen aan het bijeenbrengen van
het streefbedrag. Langs deze weg bedanken Cinecrowd en Mark Limburg, de filmmaker, de
achterban van de Stichting Sobibor.
Er wordt voor de achterban van de Stichting Sobibor in het najaar een voorpremière
georganiseerd. We hopen u hierover op de korte termijn nader te informeren.

College over Sasha
Pechersky
Op 28 september 2017 neemt Selma Leydesdorff afscheid als
hoogleraar Oral History en Cultuur. De afdeling Geschiedenis,
Europese Studies en Religiestudies heeft het genoegen u uit te
nodigen voor haar afscheidscollege getiteld:
Het verhaal, trauma en herinnering in het leven van de
leider van de opstand van Sobibor Aleksandr Pechersky
Tevens zal Selma Leydesdorff in het kader van haar college de
Stichting Sobibor een exemplaar van haar recente boek:
Sasha Pechersky, Holocaust Hero, Sobibor Resistance Leader,
and Hostage of History aanbieden.
Datum: 28 september
Tijd: 15 uur, de zaal is open vanaf 14.30 uur
Locatie: Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411, hoek Spui
Entrée: gratis

Het Engelstalige boek Sasha Pechersky, Holocaust Hero, Sobibor Resistance Leader, and
Hostage of History is online of bij uw boekhandel te koop. Het boek is verkrijgbaar als e-book en in
hard cover. Volgend jaar komt er ook een Nederlandse vertaling en een goedkopere paperback
versie.

Nebenkläger,
een terugblik….
[Foto: Alle Nederlandse betrokkenen
bij proces Demjanjuk. Foto gemaakt
door Carlo Huffener]
Nederlandse nabestaanden namen
deel aan het proces dat van 2009 tot 2011 werd gevoerd tegen John (Iwan) Demjanjuk.
Sommigen hadden zich zelf aangemeld terwijl anderen de rol van mede-aanklager
of Nebenkläger hadden aanvaard op verzoek van de Duitse justitie.
In het Duitse rechtssysteem hebben eerstegraads familieleden van de slachtoffers van een
misdrijf met dodelijke afloop het recht naast de openbare aanklager op te treden als medeaanklager. Drieëntwintig Nederlandse nabestaanden van de in vernietigingskamp Sobibor
vermoorde familieleden traden tijdens het proces in deze hoedanigheid op. Negentien van hen
hielden een requisitoir tijdens het proces in München. Ze spraken niet alleen namens hun
vermoorde familieleden, maar ook namens alle anderen die in Sobibor zijn vermoord.
Op 27 oktober 2017, ruim 6 jaar na de schuldigverklaring van de rechtbank in München, blikken
we in het Verzetsmuseum terug op de bijdragen van de medeaanklagers. Wat heeft
de Nebenkläger rol destijds met hen gedaan en hoe is het hen nadien vergaan.

Het Verzetsmuseum en de Stichting Sobibor nodigen
u uit op:
27 oktober 2017, Verzetsmuseum Amsterdam,
Plantage Kerklaan 61A
15.00-17.00 uur, afgesloten door een borrel
Aanmelden 27 september via deze link Entree: € 12,50 (€ 7,50 voor donateurs Stichting Sobibor
en vrienden Verzetsmuseum).

Liesbeth van der Horst, directeur Verzetsmuseum
Jetje Manheim, voorzitter van de Stichting Sobibor tijdens het Demjanjuk-proces 2009-2011
Discussieleider: Harmen van der Wilt, Professor Internationaal Strafrecht, Universiteit van
Amsterdam
Discussiedeelnemers:
Mede-aanklagers: Paul Hellmann, Mary-Richheimer-Leijden van Amstel, Marco de Groot, Rudi
Westerveld en David van Huiden
Johannes Houwink ten Cate, Professor Holocaust en Genocide Studies, Universiteit van
Amsterdam

Hans Bevers, Juridisch adviseur Openbare aanklager Internationaal Strafhof Den Haag.

Stand van zaken
herinrichting
Sinds de laatste nieuwsbrief in januari
2017 zijn er veel vorderingen
gemaakt met de herinrichting van
voormalig vernietingskamp Sobibor.
Wij kunnen het volgende melden:
• Het afschermen van de asvelden is
van de zomer afgerond. De asheuvel
en -velden zijn nu geheel bedekt met
witte stenen. Het kwam regelmatig voor dat bezoekers kleine botscherven in het gras van de
asvelden vonden, het was daarom belangrijk dat deze velden werden beschermd en afgedekt.
Men kan nu niet meer over de asvelden lopen of naar de asheuvel gaan. Wij zijn zeer tevreden
met het resultaat.
• In juni 2017 is er tijdens de Stuurgroepvergadering door de deelnemende landen een keuze
gemaakt voor het uiteindelijke ontwerp van het museum en de ligging van de muren die de
Himmelfahrtstrasse aangeven
• De bouw van het nieuwe museum is in augustus 2017 gestart. Het casco zal eind dit jaar worden
opgeleverd. De opening staat gepland voor 2019.
• Auto’s en bussen zullen vooralsnog langs de openbare weg parkeren. Op termijn zal er een
oplossing worden gezocht buiten het voormalige kampterrein
• In oktober 2017 wordt er in Polen een bijeenkomst georganiseerd om over de inrichting van de
permanente tentoonstelling te spreken. De Stichting Sobibor maakt deel uit van de Nederlandse
delegatie
De Stichting Sobibor is verheugd dat er voortgang zit in het project.

Sobibor Bezoeken
Let op: Wilt u Sobibor bezoeken neem dan vooraf contact op met de directie van het museum per
telefoon (+48 82 571 98 67) of per email (muzeumsobibor@wp.pl). Officieel is het voormalige
kampterrein sinds 1 maart 2017 gesloten voor bezoekers in verband met de veiligheid rond de
herinrichtingswerkzaamheden. Onze ervaring is dat aangekondigd bezoek altijd wel mogelijk is.
Zie ook de bezoekerspagina van het museum voor de laatste informatie.

www.sobibor.org
info@sobibor.org
Correspondentieadres: Stichting Sobibor, Postbus 51261, 1007 EG Amsterdam.
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Internationaal betalingsnummer NL03INGB0003302525
Eenvoudig, snel en veilig uw donatie doen?

Dat kan op onze website met een paar klikken met de muis.
Zie de 'doneren'knop op deze pagina

