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Nieuws - juni 2019

Nieuws, artikelen, publicaties en impressies, er is best veel te melden over
Sobibor en aanverwante onderwerpen. Wij willen u daarvan graag op de hoogte
brengen door een hogere frequentie van nieuwsbrieven dan u van ons gewend
bent.

Herdenking Kindertransporten Nationaal Monument Kamp Vught
Op zondag 2 juni werd op het buitenterrein van Nationaal Monument Kamp
Vught de jaarlijkse herdenking van de kindertransporten van juni 1943
gehouden. Nationaal Monument Kamp Vught organiseert dit jaarlijks in
samenwerking met Stichting Sobibor. Het is dit jaar 76 jaar geleden dat bijna
1300 Joodse kinderen op transport moesten naar vernietigingskamp Sobibor,
waarbij zij vrijwel allen direct bij aankomst werden vermoord. Deze gebeurtenis
wordt jaarlijks herdacht bij het kindergedenkteken. Op dit monument zijn de
namen verwerkt van de weggevoerde kinderen met hun naam en leeftijd.

Christine Gispen-de Wied, de nieuwe voorzitter Stichting Sobibor, gaf tijdens de
jaarlijkse herdenking een persoonlijke speech waarin zij vertelde over haar
grootvader die in Amsterdam was opgepakt als ‘ondergedoken Jood’ en als
strafgevangene in Vught kwam en uiteindelijk op transport ging naar Sobibor
waar hij werd vermoord.



Lees toespraak

Herdenkingsreis 2019
De reis naar Sobibor is weer achter de rug. Petra van den Boomgaard
(bestuurslid) schreef een mooie impressie van de reis. Ook is er een video-
compilatie gemaakt van de reis. 

Kijk video

Laatste overlevende opstand overleden
Semyon Rosenfeld (96) was de laatste overlevende van Sobibor. Hij is geboren
in Oekraïne in 1922 en overleden in Israël.
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in Oekraïne in 1922 en overleden in Israël.

Lees nieuwsartikelen

Sasha Pechersky - een avond in Leeuwarden
Op 7 mei organiseerden wij een lezing-avond in Leeuwarden met Selma
Leydesdorff over Sasha Pechersky.

Lees verslag

Interessante nieuwe publicaties
Gemmeker - Ad van Liempt Recentelijk promoveerde Ad van Liempt op een
onderzoek over Gemmeker, de kampcommandant van Westerbork.

Agenda
11 juni | Herdenking Kamp Schoorl, 14.00 uur
16 september | Symposium ZIKNA - onderwerp: eenzaamheid.
Belangstellenden aanmelden bij info@schrover.net
12-19 oktober | Verdiepingsreis – Stichting Sobibor
24 oktober | Bijeenkomst van de herdenking van de opstand in 1943 Sobibor –
Verzetsmuseum Amsterdam.
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