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Nieuws - juli 2019

Nieuws, artikelen, publicaties en impressies, er is best veel te melden over
Sobibor en aanverwante onderwerpen. Wij stellen u daarvan graag op de
hoogte.

Netwerkbijeenkomst Stichting Sobibor
Het afgelopen jaar zijn er veel bestuurswisselingen geweest en is de stichting
bezig haar plannen voor de komende jaren richting en vorm te geven. Reden
genoeg om de ambassadeurs en andere personen uit het netwerk van de
stichting uit te nodigen om ons aan hen voor te stellen en deelgenoot te maken
van de plannen. Dit vond plaats in het gebouw van het NIOD.
Na een korte voorstelronde, vertelde voorzitter Christine Gispen - de Wied
globaal over de plannen van de Stichting, waarbij ˜Herinneren door Informatie
en Educatie” centraal staat. Een aantal plannen van de stichting werd specifiek
uitgelicht. Matthijs van der Tang presenteerde plannen voor een verdere
invulling van het docentenprogramma. Gerben Hoogterp presenteerde zijn
plannen om meer activiteiten in het noorden van Nederland op te zetten om
daar het verhaal van Sobibor te vertellen.



Meer info

Overlijden Max Degen
Begin juni overleed Max Degen. Max Degen is in 1942 op de Nieuwe
Achtergracht in Amsterdam geboren. Zijn ouders brengen hem als baby onder
bij een Joodse oom en een niet-Joods Duitse tante om hem te vrijwaren voor
deportatie. Bij zijn oom en tante wordt hij verraden, weggehaald en naar de
crêche tegenover de Hollandse Schouwburg gebracht. Het verzet weet hem
hieruit te smokkelen in een koffer. Zijn ouders en driejarig broertje worden
weggevoerd en vermoord in Sobibor.

Max was een van de medeaanklagers in het proces tegen Iwan Demjanjuk en
hij was een veelgevraagd gastspreker op scholen.
Samen met zijn vrouw Lutie was Max een trouwe bezoeker van de
bijeenkomsten van Stichting Sobibor.
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Kijk interview

Herdenking Kamp Schoorl
Op 11 juni vond de jaarlijkse herdenking plaats bij het monument van Kamp
Schoorl. Het monument aan de Oorsprongweg te Schoorl (gemeente Bergen)
herinnert aan het voormalig interneringskamp Schoorl dat hier was gevestigd.
Tussen december 1940 en oktober 1941 werden hier joodse en politieke
gevangenen vastgehouden, voordat zij naar andere kampen werden
overgebracht. Op 11 juni 1941 werden 300 joodse jongemannen naar Kamp
Schoorl overgebracht. Een groot deel van hen kwam uit het voormalig werkdorp
in de Wieringermeer en werd opgepakt bij de tweede razzia in Amsterdam.
René Blog legde namens Stichting Sobibor bloemen bij het monument. De
ouders en zusje van René Blog werden vermoord in Sobibor. Sprekers waren
burgemeester Hafkamp, Bauwe van Dijk namens het Comité Kamp Schoorl,
Ruben Vis, secretaris van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap.
Leerlingen van basisschool Teun de Jager hielden voordrachten en rabbijn S.
Spiero sprak het Jizkor uit.
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Bijzonder verhaal Synagoge Wlodawa
Op 13 en 14 juni 2019 bracht de voorzitter van Stichting Sobibor, Christine
Gispen-de Wied, samen met Doede Sijtsma van de Provincie Gelderland een
kort werkbezoek aan Polen (verwijzing naar omroep Gelderland).
Bij hun bezoek aan de synagoge van Wlodawa werden beiden verrast door de
geweldige opknapbeurt van de drie gebouwen die samen het synagoge
complex vormen. Op het grasveld was een prachtige menora gemaakt van
kleine buxus struikjes. Vlak daarnaast is het gras kaal en herinnert aan de
Joodse begraafplaats van weleer; een indrukwekkend geheel!
Binnenin de grote synagoge moet nog heel wat gebeuren, maar daar wachtte
nog verrassing. Op de Bima staat een mooie vitrine met hierin, opengeslagen,
de oorspronkelijke Torah rollen van de synagoge! Bij de vernietiging na afloop
van WOII werden ze gered door de katholieke familie Brzozowski uit Wlodawa.
Onlangs gaf de familie de rollen aan het museum. Het verhaal werd met trots
verteld door de directeur Anita Lewczuk. Wat een aanwinst voor deze mooie
plek en een extra verhaal voor de reizen van Stichting Sobibor.

Agenda
5 september van 14.00-16.00 | workshop interpreteren van het ITS-archief in de
studio van het Nationaal Holocaust Museum, Amsterdam. Aanmelden bij
joyce.poot@jck.nl
14 september | Kennismakingsdag Verdiepingsreis 2019
16 september | Symposium ZIKNA - onderwerp: eenzaamheid.
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16 september | Symposium ZIKNA - onderwerp: eenzaamheid.
Belangstellenden aanmelden bij info@schrover.net
11-15 oktober | Jeugdconferentie - Polen
12-19 oktober | Verdiepingsreis – Stichting Sobibor
24 oktober | Jaarlijkse herdenking van de opstand in 1943 Sobibor –
Verzetsmuseum Amsterdam. Centraal staat de de dissertatie: Voor de nazi's
geen Jood.
3 november | Concert - De Trein naar Sobibor van Mathieu Dijker, Veldhoven -
met lezing van voorzitter Stichting Sobibor.
30 april 2020 | Fietsreis georganiseerd door Terug naar Westerbork. 

Donatie

Heeft u al een donatie gedaan? Hartelijk dank.

Wij wensen u een fijne zomer. Onze volgende nieuwsbrief ontvangt u in
september.

www.sobibor.org
info@sobibor.org

Correspondentieadres:
Stichting Sobibor,
Postbus 51261,

1007 EG Amsterdam.
Inschrijving KvK 11044675 | Bankrekening NL03 INGB 0003 3025 25

Facebook

uitschrijven | abonnement aanpassen
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