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Nieuws - september 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.

Herdenking opstand 1943 in Verzetsmuseum
Voor de veertiende keer herdenkt de Stichting Sobibor, in samenwerking met
Verzetsmuseum Amsterdam, de opstand in vernietigingskamp Sobibor.
Hoofdspreker op donderdag 24 oktober is Petra van den Boomgaard,
bestuurslid van Stichting Sobibor. Ad van Liempt zal vervolgens met Ellen
Swagerman en Philip Veerman als direct betrokkenen in gesprek gaan.
De bijeenkomst begint om 15.30 uur en zal worden afgesloten met een een
drankje om 17.00 uur.

Koop nu tickets



In januari 1941, ruim een half jaar na de Duitse invasie, moest iedereen met
Joodse grootouders zich aanmelden bij het lokale bevolkingsregister. Omdat
terecht gevreesd werd dat de aanmelding zou worden vergeleken met het
bevolkingsregister leek knoeien niet raadzaam. Maar later diende ruim 3% van
de Joodse bevolking bij de bezetter een herzieningsverzoek in. Er betond twijfel
over de Joodse afkomst, zo stelden de verzoekers. Ruim 2500 Joden wisten
vervolgens door deze ontduiking van rassenvoorschriften aan de deportaties te
ontkomen. Samen met de ruim 1200 mensen die het niet hebben overleefd,
kozen ze ervoor om het heft in eigen handen te nemen. Petra van den
Boomgaard zal tijdens haar presentatie in het Verzetsmuseum uitleggen hoe dit
kon gebeuren.

Petra van den Boomgaard
Petra van den Boomgaard (1965) is historicus en jurist. Voor dit onderzoek
gebruikte ze als eerste alle persoonsdossiers van het oorlogsarchief van de
Rijksinspectie voor de bevolkingsregisters, de Collectie Calmeyer.

Koop nu tickets

Oproep

Bij de opgravingen in het voormalig vernietigingskamp Sobibor zijn onlangs een
6-tal naamplaatjes gevonden, die het museum i.o. in Sobibor wil toevoegen aan
hun permanente tentoonstelling.
Stichting Sobibor komt graag in contact met nabestaanden om de mensen
achter de naamplaatjes een gezicht te geven. Vooral foto's, ook van de huizen
waar de naamplaatjes op de deur gezeten hebben en korte biografieën worden
gezocht.
Meer informatie vindt u hier

https://www.sobibor.org/nl?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOTQiLCI3OGYzOGZkNDZhZDEzNTAzOGUyNmFhZTFmYThlMzQxOCIsIjE4IiwiNDhlNTVlNWEzYWFmIixmYWxzZV0
https://www.sobibor.org/nl?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOTQiLCI3OGYzOGZkNDZhZDEzNTAzOGUyNmFhZTFmYThlMzQxOCIsIjE4IiwiNWFkM2E5MmVlMDNiIixmYWxzZV0
https://www.sobibor.org/nl?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOTQiLCI3OGYzOGZkNDZhZDEzNTAzOGUyNmFhZTFmYThlMzQxOCIsIjE4IiwiNWFkM2E5MmVlMDNiIixmYWxzZV0


Wij realiseren ons dat een oproep als deze confronterend kan zijn. Toch zijn wij
van mening dat we met deze oproep recht doen aan de slachtoffers en hun
nabestaanden.
Stuur uw reacties naar info@sobibor.org

Kennismakingsbijeenkomst Verdiepingsreis 2019
Zaterdag 14 september was de kennismaking voor de deelnemers aan onze
jaarlijkse Verdiepingsreis naar de Aktion Reinhard kampen in Polen. Deze
bijeenkomst vond plaats in Utrecht. Alwin Kapitein zal voor de veertien keer
deze reis begeleiden in samenwerking met onze Duitse partnerorganisatie
Bildungswerk Stanioslaw Hantz. Gerben Hoogterp zal namens het bestuur van
Stichting Sobibor Matthijs van der Tang vervangen als begeleider.
Na een welkom door voorzitter Christine Gispen-de Wied volgde een
kennismakingsrondje waar de belangstelling duidelijk naar voren kwam vanuit
de verschillende achtergronden. Het merendeel van de 21 deelnemers is docent
geschiedenis. Daarna kregen we een boeiende rondleiding door Joods Utrecht
met uitleg van twee stadsgidsen.

De groep voor de bronzen sjofar, onderdeel van het Joods monument, het

https://www.sobibor.org/nl?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzOTQiLCI3OGYzOGZkNDZhZDEzNTAzOGUyNmFhZTFmYThlMzQxOCIsIjE4IiwiNzg3ZDRmMTAyZDZmIixmYWxzZV0


gedenkteken voor de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit
Utrecht. Ruim 1600 mensen zijn in 1942 en 1943 gedeporteerd, slechts

vierhonderd van hen keerden terug.

Agenda
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

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Donaties zijn altijd welkom. Heeft u al een
donatie gedaan? Hartelijk dank.

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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