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VOORWOORD / INTRODUCTION

Beste donateurs en geïnteresseerden,

Bij deze ontvangt u het digitale jaarverslag van Stichting Sobibor. Het verschijnt in een tijd die verwarrend is voor ons allemaal. 

Niet eerder heb ik zelf ervaren hoe bedreigend het kan zijn als van overheidswege de bewegingsvrijheid wordt ingeperkt. Voor 

velen van u zal dat nare herinneringen oproepen. Laten we toch proberen met z’n allen het verschil te blijven zien en solidair te 

blijven met elkaar, zonder iemand uit te zonderen. Dat is ook wat Stichting Sobibor wil uitdragen: betrokken blijven met elkaar en 

verhalen vertellen zodat we niet vergeten en vooral ook verder kunnen!

Ondanks bovenstaande, wil ik u zeggen dat we een goed jaar achter de rug hebben. De bouw van het herinneringscentrum werd 

in 2019 afgerond en aan de inrichting van de permanente tentoonstelling wordt hard gewerkt. In 2020 gaan de deuren open.

In de internationale stuurgroep die besluit over de herinrichting van het terrein werd besloten dat de gedenkstenen mogen blijven 

en ook mogen groeien in aantal. Dit biedt perspectief voor de nabije toekomst en de lange wachtlijst die we inmiddels hebben 

voor het leggen van nieuwe stenen.

Onze reizen waren ook dit jaar goed bezet en bijzonder voor een ieder die ze meemaakte. We kregen een aantal verhalen terug 

en delen die graag met u in dit jaarverslag. Het docentenprogramma liep goed en het enthousiasme van de docenten om mee 

te denken met ons over hoe we de jeugd kunnen bereiken is heel inspirerend. 

Voor het eerst dit jaar hielden we een netwerkbijeenkomst bij het NIOD. Hierover kunt u verderop in dit jaarverslag meer lezen. 

Tijdens het bezoek van de Poolse delegatie van het State Museum at Majdanek mochten wij onszelf presenteren. Zij waren op 

uitnodiging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  naar Nederland gekomen. Hun bezoek bracht ook 

een extra stimulans voor samenwerking.

Afgelopen jaar brachten we negen nieuwsbrieven uit. Uit de reacties maken we op dat dit door onze achterban zeer gewaardeerd 

wordt. Het aantal donateurs is gestegen en daar zijn we heel blij mee.

Rest mij hier mijn medebestuursleden en iedereen die zich voor ons heeft ingespannen nog eens te bedanken en u veel leesplezier 

te wensen.

Met hartelijke groet,

Christine Gispen-de Wied

Voorzitter



 - 5 -

Dear international friends and supporters,

You just received the digital annual report of the Sobibor Foundation. It is published at a time that is confusing to all of us. Never before 

have I experienced how threatening it can be when the governments restrict freedom of movement. For many of you, that will trigger 

memories from the past. Let’s try to keep seeing the difference and stay connected to each other, without exception. That is also what 

the Sobibor Foundation wants to propagate: stay connected with each other and share stories so that we don’t forget, and can also go 

forward!

Having said this, I want to share with you that we all feel good when looking back at the past year. The construction of the memorial 

center was completed in 2019 and a lot of work is being done to set up the permanent exhibition. The doors will open in 2020. In the 

international steering committee that decides on the redesign of the site, it was decided that the memorial stones remain and may also 

increase in number. This offers prospects for the near future and the long waiting list that we now have for laying new stones in the 

Remembrance Lane.

Our trips were also well occupied this year and special for everyone who traveled with us. Some of their experiences we will share with 

you in this annual report. The Field Trip for teachers went well and the enthusiasm of the teachers to think along with us about how we 

can reach the youth is very inspiring.

For the first time this year, we held a network meeting at NIOD. You can read more about this later in this annual report. 

During the visit of the Polish delegation from the State Museum at Majdanek, who came to the Netherlands at the invitation of the Ministry 

of Health, Welfare and Sport (VWS), we presented ourselves with an extra stimulus for cooperation.

Last year we released eight newsletters. From the responses we conclude that our supporters greatly appreciate this. The number of 

donors has risen and we are very happy with that.

I would like to thank my fellow board members and everyone who has supported us and wish you a lot of reading pleasure.

Yours faithfully,

Christine Gispen-de Wied

Chairman
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Afscheid 

We namen afscheid van onze voorzitter Maarten Eddes en prezen ons gelukkig dat hij het bestuur tot halverwege het jaar met 

raad en daad heeft willen bijstaan. Ook blijft hij de komende jaren voor Stichting Sobibor de herdenkingsreizen begeleiden. 

Zo houden we een sterk netwerk en blijft expertise behouden. 

Ook Alwin Kapitein en Martijn Pellis, waar we al eerder afscheid van namen als bestuurslid, hebben zich bereid verklaard 

respectievelijk de verdiepingsreis en de jeugdconferentie te willen blijven begeleiden. Hier zijn we ook blij mee.

Nieuw bestuurslid

We verwelkomden Gerben Hoogterp als nieuw bestuurslid. Gerben is geboren midden in de voormalige Joodse buurt in het cen-

trum van Leeuwarden, precies tussen de synagoge en Grote Kerk in. Zijn geboortehuis was de woning van de godsdienstleraar 

Samuel Mendels, die vermoord is in Sobibor. Dit gegeven is voor Gerben aanleiding geweest tot een reconstructie van zijn leven. 

Zo kwam hij in aanraking met Stichting Sobibor en voelde hij zich geïnspireerd als bestuurslid toe te treden. Daarbij heeft hij zijn 

sporen al verdiend door de eindredactie te voeren van het jaarverslag 2018. Gerben heeft Theologie gestudeerd in Groningen 

en werkt momenteel als geestelijk verzorger in het ziekenhuis van Heerenveen en als predikant van de Protestantse Gemeente 

Muiden.

BESTUURLIJKE ZAKEN 

Lotty Huffener-Veffer © Carlo Huffener

Gerben Hoogterp
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Netwerkbijeenkomst

Op 27 juni organiseerde Stichting Sobibor weer een netwerkbijeenkomst. Plaats van samenkomst was het NIOD, ons aangebo-

den door een van onze ambassadeurs Johannes Houwink ten Cate. Naast onze ambassadeurs waren ook andere relaties en 

mensen die zich nauw betrokken voelen bij Stichting Sobibor uitgenodigd. Dit maakte dat Stichting Sobibor zich kon presenteren 

aan een divers publiek. De ambities voor de nabije toekomst laten zich als volgt samenvatten: 

• Stichting Sobibor wil zich richten op jongeren wat betreft informatie en educatie. Daarvoor zet zij haar docentenprogramma in.

• Stichting Sobibor wil haar bekendheid uitbreiden tot buiten de grenzen van Amsterdam. Hiertoe zoekt zij verbinding met de 

geschiedenis van Sobibor in diverse gemeenten. 

• Stichting Sobibor wil zich blijvend verbinden aan het nieuwe herinneringscentrum en het voormalig kampterrein in Sobibor. 

Daarom zet zij zich, zoveel als mogelijk, in voor het geven van een gezicht aan de slachtoffers, de gedenkstenen en de continuïteit 

daarvan.

Lotty Huffener-Veffer © Carlo Huffener

Netwerkbijeenkomst in vergaderzaal NIOD
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Bezoek Poolse delegatie State Museum at Majdanek

Van 12 tot en met 16 november bezocht een delegatie van het State Museum at Majdanek, onder leiding van directeur Tomasz 

Krantz, Nederland. Het doel van het bezoek was zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de organisatie en presentatie van onze 

museale wereld met betrekking tot de Holocaust. Floris van Dijk en Ernst Steigenga van de Directie Maatschappelijke Ondersteuning 

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II van VWS waren gastheer. Na een eerste introductie door verschillende belanghebben-

den, waaronder Stichting Sobibor, werden achtereenvolgens het NIOD, de Anne Frank Stichting en Kamp Westerbork 

bezocht. Vooral het openen van het Nederlandse kennislandschap, zowel wetenschappelijk als museaal inhoudelijk, werd door de 

delegatie enorm gewaardeerd. De bijeenkomst nodigde bovendien uit voor het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Stichting Sobibor zet zich in om, daar waar nodig, de weg te wijzen in dit netwerk.

Ambassadeurs / Ambassadors

De ambassadeurs voor Stichting Sobibor zijn / The ambassadors of the Sobibor Foundation are:

•  Hans Blom - voormalig bestuursvoorzitter Verzetsmuseum Amsterdam, voormalig directeur NIOD en emeritus hoogleraar  

 Nederlandse Geschiedenis Universiteit van Amsterdam.

•  Jeroen van den Eijnde - directeur Nationaal Monument Kamp Vught.

•  Hans Esmeijer - oud-gedeputeerde provincie Gelderland, voormalig waarnemend burgemeester Apeldoorn.

•  Johannes Houwink ten Cate - emeritus hoogleraar Holocaust- en Genocidestudies, Universiteit van Amsterdam.

•  Puck Huitsing - programmadirecteur Netwerk Oorlogsbronnen.

•  Johan Klunder - officier van justitie.

•  Ad van Liempt - publicist en tv-programmamaker.

•  Willemien Meershoek - directeur Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

•  Gerdien Verschoor - directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

•  Shifra Wurms - psycholoog.

BESTUURLIJKE ZAKEN 
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Stepping down

We said goodbye to our chairman Maarten Eddes on January 1, 2019 and fortunately he stayed on as a board member for the 

1st half of the year. Maarten will continue to lead the annual Commemoration Trips for our foundation in the future as a volunteer. 

This way we maintain a strong network and expertise is retained.

Alwin Kapitein and Martijn Pellis, also former board members, indicated that they also want to continue to be involved in the 

foundation’s activities such as the teacher’s Field Trip and students International Youth Conference.

New board member

We welcomed Gerben Hoogterp as a new board member. Gerben was born in the center of Leeuwarden, exactly between the 

synagogue and the ‘Grote Kerk’. His birthplace was the home of the teacher of religion Samuel Mendels, who was murdered in 

Sobibor. These facts made him get in touch with our foundation and was inspired to join our board. Gerben already made his 

mark in 2019 by editing the 2018 Annual report and organizing an evening in Leeuwarden around Aleksander Pechersky. Gerben 

currently works as a spiritual counselor in the Heerenveen hospital and as a minister of the Protestant Church of Muiden. 

Network meeting

On June 27, the Sobibor Foundation organized its first network meeting at the NIOD in Amsterdam. Next to our ambassadors, 

also other relations and people who feel closely involved with the Sobibor Foundation were invited. This enabled the Sobibor 

Foundation to present itself to a diverse audience. The ambitions for the near future can be summarized as follows:

•  The Sobibor Foundation wants to focus on young people with regard to information and education by means of the teacher  

 program.

•  The Sobibor Foundation wants to expand its reputation beyond the borders of Amsterdam. To this end, it seeks connections  

 with the history of Sobibor in various municipalities.

•  The Sobibor Foundation wants to permanently commit itself to the new memorial center and the former camp site in   

 Sobibor. For instance by giving a face to the victims and the memorial stones in the Remembrance Lane.

Visit Polish delegation State Museum at Majdanek

From November 12-16, a delegation from the State Museum at Majdanek, led by director Tomasz Krantz, visited the Netherlands. 

The visit was hosted by the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sports, in particular the Department of Social Support for War 

Victims and Remembrance WWII. After an initial introduction by various stakeholders, including the Sobibor Foundation, the 

group made visits to the NIOD, the Anne Frank Foundation and Kamp Westerbork. The delegation particularly appreciated the 

opening of the Dutch knowledge landscape network, both scientifically and in terms of museum content. The meeting was also a 

good start for building new partnerships. The Sobibor Foundation is committed, where necessary, to lead the way in this network.

ADMINISTRATIVE MATTERS 
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In 2019 hebben we in totaal 22.332 euro aan donaties en 10.580 euro aan subsidies ontvangen. Dat is een aanzienlijk hoger 

bedrag dan in vorige jaren. Wellicht is er een verband het frequenter sturen van nieuwsbrieven waarin donateurs worden opge-

roepen ons financieel te steunen.

Dankzij de subsidies hebben wij ook dit jaar leraren geschiedenis en maatschappijleer op kosten van Stichting Sobibor mee kun-

nen nemen.

De erfenis waarover in eerdere jaarverslagen bericht werd, is nog steeds niet helemaal afgerond, doordat het verkopen van het 

buitenlands onroerend bezit heel veel administratieve problemen met zich meebrengt. Er zijn wel enkele projecten in ontwikkeling, 

waarvoor financiële bijdrage uit deze erfenis verstrekt kan worden.

Finances

In 2019 we received a total of 22,332 euros in donations and 10,580 euros in grants. That is a considerably higher amount than 

in previous years. This may be due to the more frequent sending of newsletters calling on donors to support us financially.

The inheritance reported in previous annual reports is still not completely finalized, as selling the foreign real estate involves many 

administrative holdups. There are some projects in the pipeline that the inheritance can contribute to.

FINANCIËN / FINANCES

Periodieke giften
Een periodieke gift is een jaarlijkse gift voor een periode 
van minimaal vijf jaar en is financieel zeer aantrekke-
lijk voor u en voor ons. Door onze culturele ANBI-status 
mag u uw volledige gift voor uw belastingaangifte met 
25% verhogen en aftrekken van uw belastingaangifte. Er 
is geen drempel zoals bij een normale jaarlijkse donatie.

Een rekenvoorbeeld:
Stel, u doneert ons jaarlijks 25 euro. Als uw belastingtarief 
52% is en u geeft ons een donatie van 40 euro via een 
periodieke gift, dan kunt u de gift voor 50 euro bij de 
belastingdienst aftrekken (40 euro x 125% = 50 euro). 
Na belastingaftrek betaalt u netto 24 euro, oftewel bijna 
hetzelfde jaarlijkse bedrag wat u ons al jaarlijks doneert. 
Dit terwijl u ons met meer geld steunt!
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HERDENKINGSREIS 2019 / COMMEMORATION TRIP

Vroeg in de ochtend van zaterdag 11 mei troffen de deelnemers aan de herdenkingsreis 

van 2019 elkaar bij de gate voor de KLM-vlucht naar Warschau. Voor degenen die elkaar 

nog niet eerder hadden ontmoet was het een moment van kennismaking. Zoals ieder jaar 

was er ook op deze vlucht belangstelling van het KLM-cabinepersoneel voor onze groep. 

Wat gingen wij in Polen doen, was de vraag. Voor veel van de deelnemers aan de reis 

was het antwoord op deze vraag lastig en moeilijk voorstelbaar. We gingen immers naar 

Sobibor om er de door de nazi’s vermoorde familie te herdenken.

Polin museum

Na een korte busrit brachten we een bezoek aan het prachtige Polin museum. Hoewel ik er 

nu al een paar keer ben geweest valt er iedere keer weer iets nieuws te ontdekken. Zo viel 

bijvoorbeeld deze keer op dat het museum er alles aan doet om een eerlijk verhaal te ver-

tellen over de gebeurtenissen in Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘s Avonds schoven 

we tevreden aan voor een Poolse maaltijd in Lublin. Over en weer werden de ervaringen 

uitgewisseld. De reden waarom men was meegekomen op de reis. De verwachtingen van 

de volgende dag…

Włodawa

Zondag vertrok de bus met onze vaste chauffeur naar Włodawa voor een 

bezoek aan de gerestaureerde synagoge.

Na een uur vervolgden we onze reis naar Sobibor. Samen met Maarten, de 

oud-voorzitter, vertelde ik over Sobibor. Over het leven in het kamp, de op-

stand en het lot van de meesten direct na aankomst in het vernietigingskamp. 

Dit jaar hebben we hierbij voor het eerst dankbaar gebruik gemaakt van het 

onderzoek van Selma Leydesdorff en van Marek Bem. Na de herdenking en 

de opluchting, die daarop meestal volgt, was er tijd voor ontspanning en een 

Joodse maaltijd in Chelm.

Sobibor

Replica synagoge in Polin museum

https://www.polin.pl/en
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HERDENKINGSREIS 2019 / COMMEMORATION TRIP

Maandag 12 mei vertrokken we opnieuw naar Włodawa. Bij het sportveld 

in Włodawa vertelden we over de Poolse Joden. Met behulp van getuige-

nissen die door de leerlingen van het ‘XXIX liceum Ogolnoksztalcace’ uit 

Lublin werden voorgelezen kregen we een beeld van wat er zich in Włodawa 

in 1941 en 1942 heeft afgespeeld. Met een tussenstop in Orchówerk 

vervolgden we onze reis opnieuw naar Sobibor. Na de herdenking vertel-

de Loek van Mourik (zie foto) aan de leerlingen over zijn eigen oorlogser-

varingen. Hij was als baby door een tienermeisje meegenomen terwijl de 

rest van zijn familie niet lang daarna in Sobibor is vermoord.  Tenminste 

dat vermoedt Loek, want helemaal zeker weten doet hij het niet. Zijn ver-

haal maakte een enorme indruk op de leerlingen. Op de laatste dag be-

zocht de groep het ‘Jewish Historic Institute’ in Warschau. Daar konden we 

kennismaken met het wereldberoemde Ringelblum Archief. Met dit archief 

wilden Emanuel Ringelblum en zijn medestanders de wereld vertellen over 

wat er in het getto van Warschau tijdens de Tweede Wereldoorlog was 

gebeurd. Ook wij willen als Stichting Sobibor blijven vertellen over de Holocaust. Daarmee was het bezoek aan het archief een 

mooie afsluiting van de herdenkingsreis van 2019. Opgelucht en tevreden vlogen we ’s avonds terug naar Amsterdam.

Petra van den Boomgaard

Bestuurslid Stichting Sobibor

Oorlogservaringen delen met leerlingen

Commemoration Trip

In 2019 we had our commemoration trip from April 11 through 14 which was as always a success. We started in Warsaw 

with lunch and a visit to the Polin museum. During the trip we stayed in Lublin in an old abbey next to the old city center. The 

next day we visited the synagogue in Włodawa close to Sobibor and then on to the site of the camp for a tour, a visit of the 

Remembrance Lane and a commemoration next to the ash fields for the Dutch victims. On the 3rd day we followed the tracks 

of the Jews of Włodawa who were also murdered in Sobibor. Here, we were joined by two Lublin school classes with in total 

50 students. This day was closed off by a commemoration for the Polish jews. After the commemoration two participants of 

our group shared their stories with the students and this made a great impression on them. On our way back to Amsterdam 

we visited the Jewish Historical Institute in Warsaw where they keep the Ringelblum Archives. Emanuel Ringelblum and his 

allies created these archives to tell the world what happened in the ghetto of Warsaw during the Second World War. This visit 

was a good closure of our 4 day trip.

http://www.jhi.pl/en
http://www.jhi.pl/en
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AMBASSADEURS / AMBASSADORS

Op zondag 2 juni 2019 vond in het Nationaal Monument Kamp Vught de jaarlijkse herdenking plaats van de kindertransporten 

van juni 1943, in samenwerking met Stichting Sobibor. Het was 76 jaar geleden dat bijna 1300 Joodse kinderen op transport 

moesten naar vernietigingskamp Sobibor, waar zij vrijwel allen direct bij aankomst werden vermoord.

Zoals altijd werd dit herdacht bij het kindergedenkteken. Op dit monument zijn de namen verwerkt van de weggevoerde kinderen 

met hun naam en leeftijd.

Naast de gebruikelijke programmapunten, hielden onze voorzitter Christine Gispen-de Wied en Zoni Weisz een toespraak. 

Bijzonder was de bijdrage van Mookie Saluna, de kinderstaatssecretaris van VWS.

Jikke van der Velde (sopraan) en Sofie de Klerk (accordeon) verzorgden de muzikale intermezzi.

Mookie Saluna, kinderstaatssecretaris van VWS tijdens zijn toespraak voor het Monument der 
verloren kinderen (Foto: Jan van de Ven / Nationaal Monument Kamp Vught).

76STE HERDENKING KINDERTRANSPORTEN / 
76TH COMMEMORATION OF THE DUTCH CHILDREN’S DEPORTATIONS
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Fragmenten uit de toespraak van Stichting Sobibor-

voorzitter Christine Gispen-de Wied bij de 

herdenking Kindertransporten: 

“Als kind heb ik me altijd afgevraagd wie mijn grootvader 

was. Ik wist dat hij niet uit de oorlog was teruggekomen en 

ook dat hij in Sobibor was vergast. Ik heb hem niet gekend. 

Veel later wist ik dat hij in Amsterdam als ‘ondergedoken 

Jood’ was opgepakt en als strafgevangene naar Vught werd 

gebracht. 

Zou mijn grootvader de kinderen gehoord hebben toen hij 

hier gevangen zat? Een gedachte waarop nooit een ant-

woord komt. In elk geval heeft hij het Kindertransport niet 

meegemaakt, want voor die tijd was hij via Westerbork al 

weggevoerd naar Sobibor.

Uit Westerbork stuurde hij een kaart om te vertellen dat hij 

vanuit Vught daar naar toe gebracht was. Hij was opgewekt 

en schreef: ‘Nou jongens, ik hoop je spoedig weer te zien’.

Toch is het een troost, als je dat zo mag noemen, te weten 

dat mijn grootvader en de kinderen van het Kindertransport 

niet wisten wat hen te wachten stond. Het zou onverdraaglijk 

geweest zijn. 

Drie jaar geleden heb ik samen met mijn zusje met Stichting 

Sobibor de herdenkingsreis gemaakt voor de familie van mijn 

vader. Wat ver, donker en weg was, werd een bewuste erva-

ring van het toch ergens zijn; de plek van mijn grootvader en 

familieleden die wij niet gekend hebben. 

Nu ik voor u spreek om de kinderen te herdenken van het 

Kindertransport, weet ik dat ook zij daar zijn, weet ik dat 

we hun namen daar kunnen noemen, weet ik dat wat we 

met Stichting Sobibor doen bijzonder waardevol is: ‘blijvend 

herinneren’. 

Hoe mooi wordt dit doel vorm gegeven tijdens deze herden-

king door schoolkinderen van de Schalm. Hoe betrokken zijn 

de kinderen van nu, zelfs 76 jaar na het gebeurde. Dat geeft 

moed in een tijd van onverdraagzaamheid en openlijke vij-

andigheid jegens ‘anderen’. 

Kinderen zijn bijzondere gesprekspartners en hebben een 

haarscherp gevoel voor rechtvaardigheid. Laten we elkaar 

verhalen blijven vertellen: door te vertellen, kunnen we niet 

vergeten!”

76STE HERDENKING KINDERTRANSPORTEN / 
76TH COMMEMORATION OF THE DUTCH CHILDREN’S DEPORTATIONS
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JAARLIJKSE HERDENKING KINDERTRANSPORTEN / 
ANNUAL COMMEMORATION OF THE DUTCH CHILDREN’S DEPORTATIONS

76th commemoration of the Dutch Children’s deportations
On Sunday June 2, 2019 the 76th commemoration of the Dutch Children’s deportations took place in National Monument Camp 

Vught, next to the monument of the lost children with the names of the almost 1.300 deported children. 

Fragments from the speech of our chairman Christine Gispen-de Wied at the ceremony:

As a child, I always wondered who my grandfather was. I knew that he had not returned from the war and that he had been gas-

sed in Sobibor. I didn’t know him. Much later I knew that he had been arrested in Amsterdam as a “Jew in hiding” and was taken 

to Vught as a prisoner.

Would my grandfather have heard the children when he was imprisoned here? A thought that never gets an answer. In any case, 

he did not experience the Children’s deportation, because he had already been taken to Sobibor via Westerbork by that time.

He sent a card from Westerbork to say that he had been brought there from Vught. He was cheerful and wrote, “Well guys, I hope 

to see you again soon.”

Yet it is a comfort, if you can call it that, to know that my grandfather and the children of the Children’s Deportation did not know 

what awaited them. It would have been unbearable.

Three years ago, together with my sister, I made the Commemoration Trip to Sobibor for my father’s family with the Sobibor 

Foundation. What was far, dark and gone became a conscious experience of being somewhere; the place of my grandfather and 

relatives that we never knew.

Now, that I speak to you during this commemoration, I know that the children are also there, I know that we can call out their names 

there, I know that the mission of the Sobibor Foundation is very valuable: ‘remember forever’.

How beautifully this goal is given shape during this commemoration by the participating schoolchildren today. How involved are the 

children today, even 76 years after it happened. That gives courage in a time of bigotry and open hostility to “others.”

Children are special interlocutors and have a razor-sharp sense of justice. Let’s continue telling each other stories: by telling these 

stories, we won’t forget!
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Bij de kennismaking op zaterdag 14 september in Utrecht is de pluriforme samenstelling van de groep meteen duidelijk. Het 

merendeel is werkzaam in het onderwijs, uit heel het land en op verschillende scholen, van middelbaar tot ROC tot universiteit. 

Een enkeling is docent godsdienst of levensbeschouwing. Sommigen hebben geschiedenis gestudeerd maar zijn juist niet voor 

de klas gekomen. Iedereen is eigenlijk al lang geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en bijgeval actief bij 

4-5-mei herdenkingen. Enkelen hebben zelf Joodse familiebanden. Deze reis is voor de meerderheid een lang gekoesterde wens,  

getriggerd door de actualiteit, of de loop van het leven. Sommigen wonen in het huis van een in Sobibor vermoorde familie. Zelf 

ben ik in zo’n huis geboren. Dat is de bron van mijn persoonlijke drijfveer. De nagedachtenis van het leven van de bewoners 

voert mij naar Oost-Polen. 

Na de voorstelronde licht begeleider Alwin Kapitein het programma toe. Vervolgens leidt een stadsgids ons door Joods Utrecht. 

Opvallend zijn de synagoge aan de Springweg en het monument voor het Spoorwegmuseum. 

Op Schiphol zien we elkaar weer op zaterdagmorgen 12 oktober en een paar uur later lopen we door het Polin museum in 

Warschau. Meteen worden we vakkundig gegidst door Jagna Kofta ondergedompeld in het rijke en schokkende verleden van 

Joods Polen. ’s Avonds reizen in een overvolle trein naar Lublin. Ik tref het. Mijn buurman is een moderne Poolse priester en on-

gepland krijg ik een authentieke introductie in de Poolse ziel. 

Op zondagmorgen 13 oktober zijn er nationale verkiezingen in Polen. Wij maken kennis met de Duitse groep van Bildungswerk 

Stanislaw Hantz. Een introductie in de daders en planning van Aktion Reinhard wordt gevolgd door een wandeling door voor-

malig Joods Lublin. De gemarkeerde grens van het vroegere getto ligt pal voor onze 17de-eeuwse verblijfsplek, het voormalige 

klooster Dom na Podwalu. 

De grens van het verdwenen getto van Lublin voor het hotel
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Na het avondeten is er een interessante lezing over het ‘Joodse vraagstuk’ en antisemitisme van de jonge wetenschapper Anna 

Styczynska. 

De volgende dagen bestaat het programma uit een strak geplande rondgang langs de doodskampen Bełżec, Treblinka, Madjanek 

en op vrijdag Sobibor. Iedere plek heeft een eigen kleur en verhaal en ademt op unieke wijze iets van het onvergetelijke verleden. 

Alles wordt geplaatst in de context van de Holocaust maar ook de lokale omgeving. We bezoeken tal van stadjes, begraafplaat-

sen en voormalige getto’s. We zien verschillende treinstations, lopen op spoortrajecten en proberen ons in te beelden wat hier 

gepasseerd is in tijd en misdadigheid. Het historische voorstellingsvermogen contrasteert met de huidige couleur locale, enerzijds 

het verouderde Poolse platteland, anderzijds het gladde asfalt en moderne wagenpark van onze EU-partner. We bezoeken ook 

twee scholen en worden er fantastisch onthaald. Het biedt een interessante inkijk in het actuele Polen. Voor wie willen is er na 

het avondeten tweemaal  ‘open ruimte’ voor gedachtenuitwisseling. Met name de verschillende perspectieven bij onze Duitse 

reisgenoten maken indruk. Hoe ga je om met zoveel ondragelijk en confronterend schuldbesef? Hoe begrijpen wij het drama 

en elkaars achtergronden, juist met het oog op vandaag? Ook voor de geschiedenisdocenten is deze actuele omgang met het 

verleden meer dan leerzaam. Ondertussen is het schitterend herfstweer. Zo kunnen we ‘s avonds in Lublin op het terras samen 

napraten en een glas drinken. 

Spoorlijn naar vernietigingskamp Bełżec 
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We kijken allemaal uit naar de vrijdag wanneer Sobibor de bestemming is. We reizen via Wlodowa waar we een kort bezoek 

aan de synagoge brengen. Dan arriveren we bij Sobibor en zien het stationsgebouw met het verweerde naambord met de af-

schrikwekkende letters. Allemaal kennen we de foto’s, nu lezen we de naam op de plek zelf. Alwin leidt ons rond op het formeel 

afgesloten Sobibor-terrein. Het museumgebouw staat er maar we kunnen er nog niet in. We lopen over de gedenklaan met de 

gedenkstenen met daarop de namen. Het besef Himmelfahrtstrasse doet ons huiveren. Zelf ontkom ik er niet aan stil te staan bij 

Samuel Mendels, de Leeuwarder godsdienstleraar en secretaris van de Joodse gemeenschap. Het huis waar hij met zijn gezin 

woonde werd na de oorlog de plek waar mijn wieg stond. Het absurde besef dat hij hier heeft gelopen met zovelen de dood 

tegemoet. Formeel kunnen er nu geen stenen meer geplaatst worden maar als onvermijdelijke gedachtenis leg ik een kei neer 

met zijn initialen. 

Verderop zijn we stil bij de asheuvel die met linten en een hek-

werk is afgezet. Een oranje signaalbord maakt duidelijk dat 

we hier geen verdere toegang hebben.  Daarna vertrekken we 

naar Zbereże. In het naaldbos staat een matseiwah (grafzerk / 

gedenksteen) voor zes Joodse mannen die aanvankelijk bij de 

opstand van Sobibor ontsnapten maar hier alsnog samen met 

twee anderen zijn doodgeschoten nadat ze aangegeven wer-

den aan de Duitsers. Op deze verstilde gedenkplek herdenken 

wij hen en tevens al de slachtoffers van al de plekken die we 

afgelopen week bezochten. We staan in een kring, het Yizkor 

wordt uitgesproken, we leggen rode rozen op de gedenkplek 

en vogelgefluit doorbreekt de betekenisvolle stilte. 

Asheuvel Sobibor
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De dag erna reizen we terug via Warschau. Voor we vertrekken 

naar de luchthaven bezoeken we de resten van het bekende 

getto. Evenals in de vernietigingskampen Sobibor en Treblinka 

vond hier een heuse opstand plaats. We zien een deel van 

de gettomuur, de Umschlagplatz en de Noyżksynagoge. Met 

vlucht KL 1366 vliegen we terug naar Amsterdam. 

Gerben Hoogterp

Bestuurslid Stichting Sobibor

Gettomuur Warschau

Ervaringen van enkele docenten:

“De reis kost je emotioneel en fysiek veel maar is meer dan de moeite waard.”

“De mensen staan centraal: met behulp van foto’s, brieven en dagboekfragmenten werd gepoogd de slachtoffers en de 

daders een gezicht en een verhaal te geven. Dat maakte de reis tot een ervaring vanuit de mensen van toen.”

“Als je als docent persoonlijke ervaringen en indrukken kunt verwerken in je verhaal, krijgt je les nog meer authentieke 

dimensie. Ik kan alleen maar hopen dat ik de persoonlijke indrukken opgedaan tijdens deze verdiepingsreis, de plaats kan 

geven die alle slachtoffers verdienen.”

“De ervaring van deze onvergetelijke reis geeft voor mij aan Holocausteducatie een waarachtige en indringende basis”.

“In mijn klassen heb ik Aktie Reinhard aan de hand van een stuk afgezaagde tak van een boom toegelicht. 

De boom werd in 1943/44 geplant door de nazi’s bij het ‘wegpoetsen’ van vernietigingskamp Sobibor. 

De wortels van deze bomen kennen de ware geschiedenis.”
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Teacher Program & Field Trip

Every year the Sobibor Foundation, together with Bildungswerk Stanislaw Hantz, organises a Field Trip to the Aktion Reinhard 

camps. In 2019 we were able to fund a group of 10 Dutch teachers to join this trip as part of our Teacher Program. 

At the introduction meeting on Saturday September 14 in Utrecht, the pluriform composition of the group is immediately clear. 

Most of them work in education, from all over the country and in different schools, from secondary to ROC to university. A few are 

teachers of religion or philosophy. Some have studied history but have not come to the classroom. Everyone has been interested 

in World War II and the Holocaust for a long time and is active in 4-5 May commemorations. Some have Jewish roots themselves. 

For the majority, this journey is a long-held wish, triggered by current events, or the course of life. Some live in the house of a 

family murdered in Sobibor.

In Poland the program consists of a tightly planned tour of the Polin museum in Warsaw, a tour through Lublin and death camps 

Bełżec, Treblinka, Madjanek and on Friday Sobibor. Each place has its own color and story and uniquely breathes something 

of the unforgettable past. Everything is placed in the context of the Holocaust but also the local environment. We visit numerous 

towns, cemeteries and former ghettos. We see different train stations, walk on railway tracks and try to imagine what has passed 

here in time and crime. The historical imagination contrasts with the current couleur locale, on the one hand the somewhat out-

dated Polish countryside, on the other hand the smooth tarmac and modern car fleet of our EU partner. We also visit two schools 

and receive a fantastic reception. It offers an interesting insight into contemporary Poland. For those who want, there is “open 

space” for exchange of thoughts after dinner. The different perspectives of our German travel companions are particularly impres-

sive. How do you deal with so much unbearable and confrontational guilt? How do we understand the drama and each other’s 

background, especially with regard to today? This way of dealing with the past is also more than instructive for history teachers. 

Meanwhile, the beautiful autumn weather. In the evening we can chat on the terrace in Lublin together and drink a glass.

Goed doel: steun ons docentenprogramma
Stichting Sobibor kan voor duizend euro een Nederlandse docent meenemen met de achtdaagse Verdiepingsreis. U kunt het 

docentenprogramma altijd steunen door middel van een donatie. Geeft u dan wel duidelijk aan dat het voor het docenten-

programma is, dan wordt het als zodanig geoormerkt.

Idee: Adopteer een leraar! Viert u een jubileum en vraagt u geld aan uw familie en vrienden voor een goed doel? Wellicht 

dat ons docentenprogramma een goed doel is.
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On Friday we visit Wlodawa and Sobibor at last. We all know the pictures, Alwin shows us around the formally closed Sobibor site. 

The museum building is there but we cannot enter it yet. We walk along the Remembrance Lane with the memorial stones with the 

names on them. The thought of the Himmelfahrtstrasse makes us shiver.

Ahead we are still at the ash hill, which is shielded with ribbons and a fence. A sign makes it clear that we have no further ac-

cess here. Then we leave for Zbereże. In the coniferous forest is a matseiwah for six Jewish men who initially escaped during the 

uprising of Sobibor, were caught and shot here together with two others after they were reported to the Germans. In this quiet 

memorial place we commemorate them and also the victims of all the places we visited last week. We stand in a circle, Yizkor is 

pronounced, we place red roses on the memorial site and the chirping of the birds breaks through the meaningful silence.

The next day we travel back via Warsaw. Before we leave for the airport we visit the remains of the famous ghetto. As in the exter-

mination camps Sobibor and Treblinka, a real uprising took place here. We see a part of the ghetto wall, the Umschlagplatz and 

the Noyżksynagoge. We fly back to Amsterdam with flight KL1366.

Sobibor met op achtergrond nieuwe museum
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Jongerenreis 2019
Het nieuwe Europa begint met Weerwolven

We zijn weer terug – de reis zit er op. Vijf dagen die lijken alsof we 

weken zijn weggeweest; ontzettend veel geleerd, veel bijzondere 

dingen gezien. Stil geweest omdat het zo niet-te-bevatten was 

soms, maar vaak ook veel plezier gemaakt omdat het ook erg 

gezellig was op andere momenten. De groep was dit jaar erg 

goed; leuke, open, leergierige jongeren die samen een enorm 

goede klik hadden, en ook veel leuk contact hadden met de jon-

geren uit de andere landen. Een groep waar het niet uitmaakte 

of je uit Brabant of Gelderland kwam, of dat je met hakken over 

de sloot in 4 mavo zit of de beste bent in 5 vwo. 

Elburg, 27 september

De reis naar Polen begint traditioneel met een kennismakings-

middag in Elburg.

Boven de sjoel is een ruimte waar de jongeren elkaar voor het 

eerst zien. Stil en onwennig zitten ze naast elkaar, terwijl Willem 

van Norel, een van de andere docenten die mee zal gaan, uit-

leg geeft over het programma. De andere docenten, die elkaar 

hier elk jaar zien en voor wie het steeds een beetje reünie is, 

roepen nog wat dingen die echt niet vergeten mogen worden. 

‘Zorg dat je twee steentjes van thuis meeneemt’. ‘Maak een 

lijstje met namen van slachtoffers uit je woonplaats’. Ik ver-

tel kort iets over waarom er tussen de Gelderlanders ook vier 

Brabantse jongeren zitten; waar we vandaan komen en wat 

Stichting Sobibor allemaal doet.

INTERNATIONALE JEUGDCONFERENTIE / 
INTERNATIONAL YOUTH CONFERENCE

Internationale Jeugdconferentie

De bijeenkomst (‘jongerenconferentie’) is gestart na de herdenking in 2013. Provincie Gelderland financiert een groot 

deel van deze bijeenkomst; via hen nemen elk jaar zo’n 12 leerlingen van scholen uit Elburg, Ede en Doetinchem deel. 

Vier jaar geleden heeft Stichting Sobibor zich bij dit mooie initiatief aangesloten. De stichting financiert jaarlijks 3 of 4 

leerlingen en 1 begeleider.

De algemene organisatie is in handen van de organisatie voor Pools-Duitse verzoening in de personen van Jakub Deka 

en zijn rechterhand Agnieszka Dzierzanowska. Vanuit Nederland wordt de organisatie aangestuurd door Jurjen van 

Dijk van de provincie Gelderland. Het programma is steeds in grote lijnen hetzelfde.

Willem van Norel geeft een rondleiding in Elburg
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Na de inleiding is er tijd om het museum te bezoeken; een 

oude synagoge waar Joodse gebruiken worden uitgelegd. Ook 

worden de verhalen van Joodse Elburgers hier verteld. Buiten, 

tijdens een wandeling door het stadje, vertelt Willem nog een 

paar van die verhalen. We staan stil bij de Joodse begraaf-

plaats en stoppen voor huizen waar onderduikers hebben ge-

zeten, of waar Joodse families vóór 1940 leefden. Je kunt er 

bijna je klok op gelijk zetten. Ook dit jaar ‘breekt’ het tijdens 

het diner; ineens kletsen de jongeren alsof ze elkaar al jaren 

kennen. ‘Mijn’ twee dames praten de hele lange weg terug 

naar Brabant over wat ze mee hebben gemaakt. We zijn klaar 

om naar Polen te gaan.

Okuninka, vrijdagavond

Normaal gesproken is na de lange heenreis de eerste avond in 

de jeugdherberg rustig; we eten wat, de jongeren kletsen nog 

even maar verdwijnen al snel naar hun kamers.

Dit jaar echter nodigt de Duitse groep onze jongeren uit voor 

een potje ‘weerwolven’, en al snel zitten Duitse, Oekraïense en 

Nederlandse jongeren in een grote kring; lachend, roepend. 

Hier en daar ontstaan dan al de eerste gesprekken.

Een prachtig gezicht. Hier begint het nieuwe Europa.

Wlodawa, zaterdag

In het troosteloze stadje Wlodawa staan drie prachtige gebou-

wen; een katholieke kerk, een Oosters-orthodoxe kerk en een 

synagoge. Die laatste is verbouwd tot museum, en in het bijge-

bouw (de kleine synagoge) krijgen de jongeren geschiedenisles 

van de vermaarde historicus Marek Bem. Het zal even wennen 

zijn aan de akoestiek en aan het Engels van Marek, maar zijn 

verhaal is erg interessant. Hij neemt tijd om de positie van elk 

land van de jongeren uit te leggen, waarbij natuurlijk vooral die 

van Oekraïne bijzonder is - hier kwamen niet alleen slachtof-

fers vandaan, een deel van de bewakers was ook uit Oekraïne. 

In het tweede deel van zijn verhaal gebruikt hij veel filmbeel-

den; aangrijpend materiaal uit het getto van Warschau, een 

duidelijke uitleg van de ‘topografie’ van Sobibor door Jules 

Schelvis en interviews met overlevenden van de opstand.

’s Middags lopen we langs de andere gebouwen en mogen 

we de katholieke kerk even in. De jongeren zijn onder de in-

druk van de inrichting; de beelden, de schilderijen, de iconen. 

Helemaal bijzonder is het laatste stukje wandeling bij de Bug-

rivier, die de grens vormt tussen Polen en Wit-Rusland. Hier 

staan we dus aan de rand van Europa. De soldaten aan de 

overkant, met hun zware wapens, zijn gelukkig zo vriendelijk 

om ons enthousiaste gezwaai te beantwoorden met een groet 

terug. 

Lublin, zondag

Een confrontatie met Majdanek laat niemand koud; hier loop 

je in een kamp waar nog een groot deel van overeind staat. 

Terwijl je bedenkt dat je gelukkig nooit echt zult weten hoe het 

werkelijk was, voel je hier het gewicht van de geschiedenis.

Onze gids vertelt over de verschillende groepen gevangenen, 

de selectie, het soort werk, het dagelijks leven, de ontsnappin-

gen, het contact met de buitenwereld, steeds met persoonlijke 

verhalen van ooggetuigen.

De weg naar het einde van het kamp is ook echt een wande-

ling ‘naar het einde’;

helemaal achteraan het kamp is de plek waar in november 

1943 ‘Aktion Erntefest’ plaats vond; de moordpartij op zo’n 

14.000 Joden uit het kamp en omgeving. Het mausoleum bij 

de plek van deze massamoord maakt stil, zeker na alle

verhalen die we gehoord hebben.

’s Middags is er tijd voor wat nodige ontspanning. Een gids 

leidt ons door het oude centrum van Lublin, en nu gaat het over 

middeleeuwen, over vervloekte stenen (die iedereen natuurlijk 

even aan moet raken) en over linkjes met Nederland. Op het 
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moment dat de aandacht verslapt stopt de tour en begint het 

gewilde stukje vrije tijd.

In de avond is er tijd om met elkaar te praten over vooroorde-

len, stereotypen en racisme; over wat je hiervan ervaart, hoe 

er mee om wordt gegaan in je land, en wat je er aan kunt 

doen. Een mooi moment om met jongeren van andere landen 

te praten over hoe de ander leeft; te zien dat jongeren overal 

hetzelfde, en overal anders zijn.

Sobibor, maandag 14 oktober

Na een dag les en na een dag ‘zien hoe het eruit zag’ is van-

daag de dag van het bezoek aan Sobibor. Op de Rampe, de 

plek waar de trein stopte en de gevangenen na dagen opge-

sloten te zijn eindelijk naar buiten mochten, vertelt Marek Bem 

over de werking van het kamp. Hij laat zien waar de bagage-

barakken waren en hoe de Himmelfahrtstrasse gelopen heeft 

(de weg tussen de kleed-barakken en de gaskamers).

Bij de fundamenten van de gaskamer verdelen we de groep, 

zodat ieder land in kleinere groepen de kans heeft om het 

terrein te bezichtigen. In de gedenklaan (een smalle, lange 

laan, met links en rechts langs het pad stenen met daarop een 

bordje ter herinnering aan familieleden) vertelt Willem enkele 

aangrijpende verhalen. De groep wordt steeds stiller.

Een Joods gezegde stelt dat je twee keer kunt sterven; een keer 

als je hart niet meer klopt, een keer als je naam niet meer 

wordt genoemd. Na de ceremonie voor de herdenking van de 

opstand lezen alle jongeren namen voor van plaatsgenoten 

die op die plek zijn vermoord; een indrukwekkend kippenvel-

moment.

Ook is het een Joods gebruik om steentjes bij een graf te leg-

gen. Hier zijn geen persoonlijke graven, daarom leggen de 

jongeren één meegebracht steentje bij de asvelden, en één 

steentje bewaren ze voor het laatste moment; als afsluiting lo-

pen we naar de herdenkingssteen voor Rachel Borzykowski, de 

eerste vrouw van Jules Schelvis. Willem vertelt hun verhaal, de 

leerlingen leggen hun steentje; via haar voor de bijna 35.000 

Jongeren herdenken Joodse slachtoffers in Sobibor

Steentje-leggen bij de steen van Rachel

INTERNATIONALE JEUGDCONFERENTIE / 
INTERNATIONAL YOUTH CONFERENCE
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Nederlanders die hier zijn vermoord.

’s Avonds worden we getrakteerd op een klezmerconcert in 

de synagoge van Wlodawa; muziek en Poolse poëzie die de 

leerlingen zelf nooit zouden uitkiezen, maar zo indringend ge-

bracht, op zo’n mooie plek na zo’n bizarre dag; kortom een

prachtige afsluiting van het dagprogramma.

Warschau, dinsdag

Voordat we naar Nederland vliegen vullen we de wacht-uren 

op met een begeleide tocht langs resten van het getto van 

Warschau; de plek van de brug (zie ‘the pianist’) tussen de 

twee delen van het getto, een oud stuk muur, de plek waar 

dagelijks duizenden mensen werden opgepikt om naar de ver-

nietigingskampen te worden getransporteerd en het bekende 

monument ter nagedachtenis aan de opstand in het getto; een 

bijzonder leerzaam ‘toetje’ bij de reis.

Martijn Pellis

Begeleider Jongerenconferentie namens Stichting Sobibor

Jongeren herdenken plaatsenoten die vermoord zijn in Sobibor als 
afsluiting van de herdenking

Dutch youths at the ash fields

INTERNATIONALE JEUGDCONFERENTIE / 
INTERNATIONAL YOUTH CONFERENCE

International Youth Conference

This Youth Conference started after the 2013 commemo-

ration. The Province of Gelderland finances a large part 

of this meeting; every year about 12 students from schools 

in Elburg, Ede and Doetinchem participate through them. 

Five years ago, the Sobibor Foundation joined this great 

initiative. The Foundation finances 3 or 4 students and 1 

supervisor annually.

As every year it is great how the students from the various 

countries share their thoughts about holocaust and hu-

man rights nowadays. The conference was well received 

by everyone and made a good impression on the stu-

dents.



- 26 -

INTERNATIONALE JEUGDCONFERENTIE / 
INTERNATIONAL YOUTH CONFERENCE

An impression 
by Martijn Pellis, history teacher who accompanied the students on behalf of the Sobibor Foundation:

We are back - the journey is over. Five days that look as if we were gone for weeks; we  learned a lot and saw many special things. Been silent 

because it was so un-comprehensible at times, but often a lot of fun at the same time. The international group was nice and open with  inqui-

sitive young people, who operated as a team.

In Wlodawa’s synagogue that has been converted into a museum the young people receive history lessons from the renowned historian Marek 

Bem. He takes time to explain the position of each country to the young people, and especially Ukraine as not only the victims came from 

Ukraine, some of the guards as well. In the second part of his story he uses a lot of film images; gripping material from the Warsaw Ghetto, a 

clear explanation of the “topography” of Sobibor by Jules Schelvis and interviews with survivors of the uprising.

A visit to the former Majdanek concentration camp doesn’t leave anyone untouched. While you consider yourself fortunate that you will never 

know how it really was, here you feel the weight of history. Our guide talks about the different groups of prisoners, the selection, the type of 

work, daily life, the escapes, the contact with the outside world, always with personal stories from eyewitnesses. The way to the end of the camp 

is really a walk “to the end”; at the very back of the camp is the location where in November 1943 “Aktion Erntefest” took place; the murder of 

about 14,000 Jews from the camp and surrounding area. 

In the afternoon a guide leads us through the old center of Lublin, and now it is about the Middle Ages, about cursed stones (those everyone 

should of course touch) and about links with the Netherlands. In the evening there is time to talk about prejudices, stereotypes and racism; 

about what you experience from this, how it is dealt with in your country, and what you can do about it. A great time for the young international 

group to mingle. 

And then the next day the visit to Sobibor. Marek Bem tells about the operation of the camp. He shows where the luggage barracks were and the 

Himmelfahrtstrasse. In the Remembrance Lane the students are told some 

poignant stories. The group is getting quieter. A Jewish saying states that 

you die twice; once when your heart stops beating and once your name is 

no longer mentioned. After the ceremony for the commemoration of the 

uprising, everyone reads out loud the names of their fellow citizens that 

were killed in Sobibor in order to keep the remembrance alive, an impres-

sive goosebumps moment. It is also a Jewish custom to place stones near 

a grave. Here are no personal graves, that is why the youngsters put one 

stone at the border of the ash fields, and they save one stone for memorial 

stone for Rachel Borzykowski, Jules Schelvis’ first wife. In the evening we 

are treated to a klezmer concert in the synagogue of Wlodawa to con-

clude this impressive day. The next day we fly home.Umslagplatz Warschau
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Herdenking van de opstand op 14 oktober 1943 in het Verzetsmuseum in Amsterdam.

Op donderdag 24 oktober stond Stichting Sobibor samen met het Verzetsmuseum voor de veertiende keer stil bij de opstand in het 

vernietigingskamp Sobibor op 14 oktober 1943.  Petra van den Boomgaard, bestuurslid van Stichting Sobibor, sprak als hoofd-

spreker over haar proefschrift ‘Voor de nazi’s geen Jood’. Ruim 2500 mensen wisten door ontduiking van de rassenvoorschriften 

van de nazi’s aan de deportaties te komen. Samen met ten minste 1200 mensen die het niet hebben overleefd, koos men er voor 

om het heft in eigen handen te nemen. In haar presentatie liet Petra zien hoe met valse bewijsmiddelen de bezetter om de tuin is 

geleid. Advocaten, antropologen, notarissen en zelfs rechters hielpen allemaal mee. 

Na de presentatie ging Petra in gesprek met Ellen Swagerman en Philip Veerman, van wie hun beider geschiedenis in directe rela-

tie staat met de zogenaamde ‘Calmeyer-procedure’. Ook onder het publiek waren er direct betrokkenen. Ervaringen en emoties 

werden gedeeld. Bijzonder was dat ook de dochter van notaris Piccardt en de kleinzoon van de antropoloog en arts Henk Bijlmer, 

die alle twee in de oorlog nauw betrokken waren bij de herzieningsprocedure, aanwezig waren bij de bijeenkomst. 

Aan het einde van de bijeenkomst werd Maarten Eddes die vorig jaar als voorzitter afscheid van het bestuur van de stichting had 

genomen door zijn opvolgster Christine Gispen-de Wied in het zonnetje gezet.  Het was, ondanks de enorme opkomst, een mooie 

en intieme bijeenkomst. 

De tekst van de lezing van Petra van den Boomgaard is te downloaden.

HERDENKING 76 JAAR OPSTAND SOBIBOR IN HET VERZETSMUSEUM/ 
76TH COMMEMORATION SOBIBOR UPRISING

INTERNATIONALE JEUGDCONFERENTIE / 
INTERNATIONAL YOUTH CONFERENCE

http://verbum.nl/voor-de-nazis-geen-jood/#download
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Commemoration Sobibor Uprising

On Thursday October 24, the Sobibor Foundation and the Amsterdam Resistance Museum commemorated the uprising in the 

Sobibor extermination camp on 14 October 1943 for the fourteenth time. Petra van den Boomgaard, board member of the 

Sobibor Foundation, spoke as the main speaker about her PhD “No Jews for the Nazis”. More than 2500 people managed to 

avoid deportation by evading the racial Nazi regulations. Together with at least 1200 people who did not survive, it was decided to 

take matters into their own hands. In her presentation, Petra showed how the occupiers were fooled with false evidence. Lawyers, 

anthropologists, notaries and even judges assisted.

After the presentation, Petra spoke to Ellen Swagerman and Philip Veerman, whose history is directly related to the so-called 

“Calmeyer procedure”. Also, some people in the public were directly involved to the Calmeyer lists. Experiences and emotions 

were shared. It was also special that the daughter of notary Piccardt and the grandson of the anthropologist and doctor Henk 

Bijlmer, who were both closely involved in the review procedure during the war, were present at the meeting.

At the end of the presentation, Maarten Eddes, who left the board of the foundation as chairman last year, was honored by his 

successor Christine Gispen-de Wied. It was a beautiful and intimate afternoon.

HERDENKING 76 JAAR OPSTAND SOBIBOR IN HET VERZETSMUSEUM/ 
76TH COMMEMORATION SOBIBOR UPRISING
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Onderzoek en boek Petra van den Boomgaard - 

Voor de nazi’s geen Jood  

In januari 1941, ruim een half jaar na de Duitse invasie, moest 

iedereen met Joodse grootouders zich aanmelden bij het lo-

kale 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-

schrift in. Er bestond twijfel over de Joodse afkomst, zo stelden 

de verzoekers. Ruim 2500 Joden wisten vervolgens door deze 

ontduiking van rassenvoorschriften aan de deportaties te ont-

komen. Samen met de ruim 1200 mensen die het niet hebben 

overleefd, kozen ze ervoor om het heft in eigen handen te ne-

men. Dit boek beschrijft hoe dit kon gebeuren.

Petra van den Boomgaard (1965) is historicus en jurist en te-

vens bestuurslid van Stichting Sobibor. Voor dit onderzoek 

gebruikte ze als eerste alle persoonsdossiers van het oorlogs-

archief van de Rijksinspectie voor de bevolkingsregisters, de 

Collectie Calmeyer. Op 3 april 2019 promoveerde Petra van 

den Boomgaard aan de Universiteit van Amsterdam.

HERDENKING 76 JAAR OPSTAND SOBIBOR IN HET VERZETSMUSEUM/ 
76TH COMMEMORATION SOBIBOR UPRISING

Recensies 

Reformatorisch Dagblad

NRC

Luister hier het interview op Radio 1- Focus 

Petra van den Boomgaard, Voor de nazi’s geen jood, is verkrijgbaar bij verbum.nl

Research and book Petra 

van den Boomgaard - 

Not a Jew for the Nazis

In January 1941, more than 

six months after the German 

invasion in the Netherlands, 

everyone with Jewish grand-

parents had to register with 

the local population register. 

Since it was rightly feared 

that the registration would be 

compared with the population 

register, it seemed advisable 

not to mess. But later, more than 3% of the Jewish population 

submitted a review request to the occupying forces. The appli-

cants claimed that there was doubt about Jewish origin. More 

than 2500 Jews subsequently managed to escape deportations 

through this evasion of racial prescriptions. Together with the 

more than 1,200 people who did not survive, they chose to 

take matters into their own hands. This book describes how this 

could have happened. The book was published in Dutch.

https://www.sobibor.org/wp-content/uploads/2019/04/Recensie-Reformatorisch-Dagblad_Petra_2-april.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/02/joden-in-wo-ii-vaker-met-vals-bewijs-gered-a3955511
https://www.nporadio1.nl/radio-focus/onderwerpen/499782-voor-de-nazi-s-geen-jood
http://verbum.n


- 30 -

SOBIBOR IN HET NIEUWS & OVERIG /  SOBIBOR IN THE NEWS & VARIOUS

Lezing Sobibor-opstand in Leeuwarden

Dinsdagavond 7 mei was in het Leeuwarder Tresoar, de bewaar-

plaats van de geschiedenis van Fryslân, een lezing-avond over 

Sacha Pechersky en de opstand in Sobibor. Voorafgaand aan 

de lezing van prof. Selma Leydesdorff hield Halbe Hageman 

een uiteenzetting over de Friese Joden en Sobibor. Na haar 

lezing en een pauze werd Selma Leydesdorff geïnterviewd door 

Gerben Hoogterp over haar Pechersky-studie, het uitgebreide 

archiefonderzoek en de vele gesprekken met ooggetuigen en 

familieleden wereldwijd. De bibliotheekzaal was vol en uitver-

kocht met een betrokken publiek. 

Lecture Sobibor uprising in Leeuwarden

On May 7, there was a lecture evening on Sacha Pechersky 

and the uprising in Sobibor in the Leeuwarden Tresoar, the re-

pository of the history of Fryslân. Before the lecture by Prof. 

Selma Leydesdorff, Halbe Hageman gave a presentation on 

the Frisian Jews and Sobibor. After her lecture, Prof. Selma 

Leydesdorff was interviewed by Gerben Hoogterp about her 

Pechersky study, the extensive archive research and the many 

conversations with eyewitnesses and family members world-

wide. The library hall was full and sold out with an engaged 

audience.

Lezing/interview Selma Leydesdorff in Tresoar
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In memoriam: laatste Sobibor-overlevende Semion 

Rosenfeld overleden

Op 3 juni 2019  is Semion Rosenfeld (96) in ziekenhuis Rehovot, in 

de buurt van Tel Aviv in Israël overleden. Tot zover bekend was hij de 

laatste nog levende gevangene die tijdens de opstand van 1943 uit 

het Sobibor wist te ontsnappen. 

Rosenfeld werd in 1922 geboren in Ternevka (Oekraïne) en kwam 

in 1943 als krijgsgevangene van het Sovjetleger in het vernietigings-

kamp Sobibor. Rosenfeld was actief bij de opstand betrokken en het 

lukte hem levend uit het kamp te ontsnappen. 

Na de opstand verschool Rosenfeld zich in een kuil in de bossen en sloot zich later opnieuw bij het Rode Leger aan om mee te vech-

ten bij onder andere de verovering van Berlijn. Na de val van de muur emigreerde hij in 1990 vanuit de Sovjet-Unie naar Israël. 

Met het overlijden van Rosenfeld komen we tot de trieste realiteit dat de laatste Joodse overlevende van vernietigingskamp 

Sobibor niet meer onder ons is. Daarmee is het des te meer van belang dat zijn verhaal en dat van alle overlevenden doorverteld 

blijft worden aan de komende generaties.

Semion Rosenfeld is een van de geïnterviewden in het Stichting Sobibor-project ‘Late gevolgen van Sobibor’, te zien bij 

getuigenverhalen.nl van het NIOD.

In memoriam: last Sobibor survivor Semion Rosenfeld passed away

On June 3, 2019, Semion Rosenfeld (96) died in hospital Rehovot, near Tel Aviv in Israel. He was the last living prisoner to escape 

from Sobibor during the 1943 uprising.

Rosenfeld was born in Ternevka (Ukraine) in 1922 and in 1943 was a prisoner of war of the Soviet army in the extermination camp 

Sobibor. Rosenfeld was actively involved in the uprising and succeded to escape alive from the camp. 

After the uprising, Rosenfeld hid in a hole in the woods and later rejoined the Red Army to fight in the conquest of Berlin. 

In 1990 he emigrated from the Soviet Union to Israel.

With the death of Rosenfeld we come to the sad reality that the last Jewish survivor of the Sobibor extermination camp is no longer 

among us. This makes it all the more important that his legacy and all survivors stories, live on through the generations.

Semion Rosenfeld was interviewed as part of the project ‘Long Shadow of Sobibor’ and can be seen at www.getuigenverhalen.nl.
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Jubileumconcert van het Veldhovens Kamerkoor met 

‘De trein naar Sobibor’ van Mathieu Dijker

Op 3 november organiseerde het Veldhovens Kamerkoor 

een jubileumconcert voor haar 30-jarig bestaan in de 

Willibrorduskerk in Veldhoven. Het thema van het concert 

stond in het teken van 75 jaar vrijheid en daarom werd door 

het koor ‘De trein naar Sobibor’ van de Nederlandse compo-

nist Mathieu Dijker uitgevoerd; ‘indringende en huiveringwek-

kende muziek’ aldus een van de bezoekers in de volle kerk. 

In een persoonlijk woord vooraf vertelde de voorzitter van 

Stichting Sobibor, Christine Gispen-de Wied, over haar familie. 

Bart de Groof droeg daarna op bijzondere wijze ‘De trein’ van 

Bert Voeten voor. Met de indrukwekkend dans die opgevoerd 

werd door middelbare scholieren op de muziek van Schindler’s 

List was het met recht een bijzonder jubileum!

Kransleggingen en herdenkingen

Nationale Holocaust Herdenking

Namens Stichting Sobibor waren Christine Gispen-de Wied en Marijke Sterman-Vleeschdraager aanwezig en legden bloemen 

bij het Nooit Meer Auschwitz Monument.

Kamp Amersfoort

De jaarlijkse herdenking van de bevrijding van het Kamp Amersfoort op 1 april werd bijgewoond door bestuurslid Marijke 

Sterman-Vleeschdraager. Namens Stichting Sobibor werd een bloemstuk geplaatst.

Nationale herdenking 4 mei

Stichting Sobibor ontvangt jaarlijks een uitnodiging om op 4 mei de nationale herdenking in Amsterdam bij te wonen. Dit jaar 

waren bestuursleden Christine Gispen-de Wied en Matthijs van der Tang aanwezig en legden een bloemstuk bij het nationaal 

monument.

Anniversary concert “The train to Sobibor” 

by Mathieu Dijker

On November 3, the “Veldhovens Kamerkoor” organi-

zed an anniversary concert for its 30th anniversary in the 

Willibrorduskerk in Veldhoven. The theme of the concert was 

dedicated to 75 years of freedom, which is why the choir “The 

train to Sobibor” by the Dutch composer Mathieu Dijker per-

formed; “Penetrating and chilling music,” said one of the visi-

tors in the crowded church. In a personal word beforehand, 

the chairman of the Sobibor Foundation, Christine Gispen-de 

Wied, told about her family. Bart de Groof then recited “The 

train” by Bert Voeten. With the impressive dance performed by 

high school students to the music of Schindler’s List, it was truly 

a special anniversary!

http://veldhovenskamerkoor.nl/jubileumconcert-3-nov-2019-muziek-dans-en-expositie/
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Kindertransporten Vught

Zondag 2 juni sprak voorzitter Christine Gispen-de Wied tijdens de jaarlijkse herdenking van de Kindertransporten in het Nationaal 

Monument Kamp Vught. Samen met Marijke Sterman-Vleeschdraager legden ze bloemen bij het kindermonument.

Kamp Schoorl 

Op 11 juni werd in Schoorl bij het monument op de Oorsprongweg Kamp Schoorl herdacht. Samen met René Blog, wiens ouders 

en zusje in Sobibor zijn vermoord en met bewoners van zorginstelling Scorlewald voor mensen met een verstandelijke beperking 

heeft oud-bestuurslid Alwin Kapitein bloemen gelegd. 

Plaatsen van bloemstuk op de Dam
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COMMUNICATIE / COMMUNICATION 

Nieuwsbrief: hogere frequentie en tweetalig

De verschijningsfrequentie van onze nieuwsbrief is in 2019 opgevoerd. Negen maal verscheen de nieuwsbrief, die we versturen 

naar onze donateurs en andere relaties. Als daar aanleiding voor is, sturen we tussendoor extra mailings naar onze achterban; 

dat komt regelmatig voor. Voorts vermelden we op de website het laatste nieuws. 

Jaarverslag digitaal

In het voorjaar hebben we het jaarverslag 2018 voor de eerste maal digitaal naar alle donateurs en relaties verzonden. 

Nieuwsbrieven en jaarverslag zijn ook te raadplegen op onze website. De website is ook beschikbaar in het Engels, echter voor-

alsnog alleen de basispagina’s.

Website

We zijn gestart met het ontwerpproces voor een nieuwe zowel Nederlands- als Engelstalige website.

Via een Paypal account kan men direct via de website geld doneren.

Facebook & Twitter 

We zijn ook actief op Facebook met ruim 1100 vrienden en op Twitter met 366 volgers. 

The Foundation more frequently sends newsletters to our sponsors and stakeholders. 

We keep our website as updated as possible and also have a Facebook page and a Twitter account. We are working on a new 

website design which will also be available in English. 

Since last year we decided to stop printing the Annual Reports and only send it out digitally.

Website:  www.sobibor.org

Facebook:  www.facebook.com/stichtingsobibor

Twitter:  www.twitter.com/sticht_sobibor

Dank / Gratitude  

http://www.sobibor.org
http://www.facebook.com/stichtingsobibor
http://www.twitter.com/sticht_sobibor
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DANK / GRATITUDE  

Boek een lezing!

De Stichting Sobibor kan gevraagd worden voor een 

presentatie of lezing tegen een donatie voor de stichting.

Please be aware that the former campsite is officially closed for 

visitors due to the construction of the new museum. In order to 

avoid being sent away please contact the museum prior to your 

travel via phone or email: +48 82 571 98 67, muzeumsobi-

bor@wp.pl and see if an exception can be made

Plan uw bezoek aan Sobibor

Officieel is het voormalige kampterrein sinds 1 maart 

2017 gesloten voor bezoekers in verband met de veilig-

heid rond de herinrichtingswerkzaamheden. Onze erva-

ring is dat aangekondigd bezoek altijd wel mogelijk is. 

U kunt vooraf contact opnemen met de directie van het 

museum. Dat kan per telefoon (+48 82 571 98 67) of per 

e-mail (muzeumsobibor@wp.pl). Voor de laatste informa-

tie zie de bezoekerspagina van het museum:  http://www.

sobibor-memorial.eu/en/page/opening_hours/141

Dank / Gratitude  

Op deze plaats willen we graag de mensen bedanken die ons 

in 2019 een helpende hand hebben toegestoken.

We noemen in het bijzonder:

• Nationaal Monument Kamp Vught en Verzetsmuseum 

Amsterdam bedanken we voor de samenwerking bij 

de organisatie van de jaarlijkse herdenking van de 

Kindertransporten en de herdenking van de Opstand.

• Loek Janssen, Willem van Norel, Johan Steendam, Lies 

Terpstra en Jan van der Ven voor het gebruik van hun 

foto’s.

• Maarten Eddes voor zijn Engelse vertalingen.

En alle anderen die Stichting Sobibor en haar doelstellingen 

een warm hart toedragen, zoals Tasnim van der Hoogen, 

Floris van Dijk en Ernst Steigenga van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Doede Sijtsma en Jurjen 

van Dijk van Provincie Gelderland, onze ambassadeurs en 

vanzelfsprekend al onze donateurs.



- 36 -

SUBSIDIES / GRANTS

Nederlandse Spoorwegen voor hun jaarlijkse bijdrage aan de 

Verdiepingsreis in oktober 2019.

Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) voor hun bijdragen 

aan de Herdenkingsreis in april 2019 en Verdiepingsreis in oktober 2019.

Bureau Maror-gelden, voor hun bijdrage aan de Herdenkingsreis in april 2019.

 

Stichting Laméris Foundation voor hun eerste bijdrage aan de Verdiepingsreis in oktober 2019.

In 2019 ontving de Stichting Sobibor de volgende subsidies:
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DONATIES / DONATIONS 

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 lezingen, reizen, tentoonstellingen, publicaties, et cetera. Een donateur 

van de stichting krijgt extra aandacht, want wij zijn dankbaar voor alle steun, klein of groot, die wij krijgen. Met vreugde zouden 

wij u daarom als donateur verwelkomen.

De Stichting Sobibor geniet sinds 2013 de Culturele ANBI status. Giften aan een Culturele ANBI mag u aftrekken van de belasting. Voor 

eenmalige giften geldt een drempelinkomen en een maximum voor het aftrekbare bedrag, deze gelden niet voor periodieke giften.

Er zijn verschillende manieren om de Stichting Sobibor financieel te steunen:

1. Gewone donatie

We verwelkomen elk bedrag waarmee u ons wilt/kan steunen. Als richtlijn gebruiken we € 25 per jaar. U komt op onze e-mai-

linglijst te staan en wordt zo op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

2. Periodieke Gift

Een periodieke gift is een jaarlijkse gift voor een periode van minimaal 5 jaar en is financieel zeer aantrekkelijk. Uw volledige 

gift mag u voor de belastingaangifte met 25% verhogen en aftrekken van uw belastingaangifte, er is geen drempel zoals bij een 

normale donatie. In het verleden moest een periodieke gift via de notaris afgehandeld worden, nu kan dit direct met de desbe-

treffende stichting. Download de overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’ op de website van de belastingdienst of neem contact met 

ons op via: info@sobibor.org.

3. Legaat

Wanneer u ons met een legaat wilt steunen kunt u ons opnemen in uw testament. Over dit bedrag hoeven dan geen successie-

rechten betaald te worden, waardoor het te schenken bedrag voor 100% aan de stichting toekomt.

Rekeningnummer:

Stichting Sobibor

IBAN:  NL03INGB0003302525

BIC:  INGBNL2A

Via onze website of onze Facebookpagina 

kunt u ook met PayPal betalen, 

zie https://www.sobibor.org/nl/word-donateur/

Ook in 2020 doen wij weer wat in ons vermogen ligt om met de inkomsten die 

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

HERINNEREN DOOR INFORMATIE EN EDUCATIE

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf
http://info@sobibor.org
https://www.sobibor.org/nl/word-donateur/
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DONATIES / DONATIONS 

DONATIONS

The Sobibor Foundation is a foundation that is led by volunteers. We can only organize our activities with the support of donations 

and grants. The foundation organizes activities such as trips, commemorations, conferences and publications. We are grateful for 

every donation, small or large. We welcome you as one of our supporters.

You will receive our digital newsletters and any hard copy publications.

When you are paying your income taxes in the Netherlands your gifts are tax deductible. For more information please contact us 

at info@sobibor.org.

Bank account details:

Stichting Sobibor

IBAN:  NL03INGB0003302525

BIC:  NGBNL2A

Via our website you also have the possibility to donate directly via PayPal.

https://www.paypal.com/donate/?token=3pJMCGRrVOxF6gZ3XA20AYxvZUHvDUy2X_9PGsF21-eq-mbKMECTMvZ7r9QTXTeCBv8wE0&fromUL=true&country.x=NL&locale.x=nl_NL
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WWW.SOBIBOR.ORG

Ook in 2020 doen wij weer wat in ons vermogen ligt om met de inkomsten die wij 
ontvangen zo goed mogelijk inhoud te geven aan onze doelstelling: 

HERINNEREN DOOR INFORMATIE EN EDUCATIE


