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VOORWOORD 

BESTE DONATEURS EN GEÏNTERESSEERDEN,

Bij deze ontvangt u het digitale jaarverslag van Stichting Sobibor. Wat een jaar hebben we achter de rug en hoe zijn we nog 
steeds ‘gevangen’ in een wereld waar ‘vanzelfsprekendheid’ een heel andere dimensie heeft gekregen. Ik zeg het u nogmaals; op 
geen enkele manier is de situatie van nu te vergelijken met die van de Tweede Wereldoorlog. Toch hebben we die vergelijking 
het afgelopen jaar nogal eens gehoord of gelezen in de media en om ons heen. We zijn nog steeds vrij om wie we zijn en we 
worden allemaal gelijkelijk bedreigd door de viruspandemie. Dat maakt een groot verschil met de bezettingstijd, vooral ook hoe 
we ons hier met z’n allen doorheen slaan. En dat hebben we gedaan het afgelopen jaar! 

Hoewel we al onze reizen hebben moeten afzeggen, hebben we toch het geluk gehad een aantal belangrijke momenten digitaal 
te kunnen delen. Dat zal sowieso waarschijnlijk een deel worden van het ‘nieuwe normaal’. En om met de woorden van Johan 
Cruijff te spreken ‘elk nadeel heb z’n voordeel’: je bereikt een groter publiek. Zo heeft u via een livestream de presentatie van 
de Niemann foto’s, de herdenking van de opstand met de uitreiking van de Jules Schelvis Scholierenprijs in het Verzetsmuseum 
Amsterdam en de uitreiking van de Rachel Borzykowskipenning kunnen volgen. Verderop in dit jaarverslag leest u hierover 
meer.

Sobibor kreeg bovendien veel aandacht doordat de Koning sprak over zijn bijzondere ontmoeting met Jules Schelvis tijdens 
de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. We hadden ook het geluk dat we nog net voor de tweede lockdown met een kleine 
delegatie van het bestuur naar Polen konden reizen om ons op de hoogte te stellen van de vorderingen van het nieuwe herin-
neringscentrum; het is mooi geworden. We hopen natuurlijk dat we er binnenkort samen met u naar toe kunnen. Aan het open 
asveld stonden we voor een herdenking. Ook dat heeft u kunnen zien in de prachtige documentaire ‘Sobibor: het kamp dat niet 
bevrijd werd’. 

Al met al, kunnen we toch zeggen ‘er is veel gebeurd in 2020!’. Maakten we ons in het begin nog zorgen dat we geen jaarverslag 
zouden kunnen vullen, het tegendeel ziet u hier. 

En toch, elkaar ontmoeten is waar het om gaat. Daar hopen we met z’n allen weer op voor het komend jaar. Het gesprek met 
elkaar delen en van elkaar leren.

Wij, het bestuur van Stichting Sobibor werken daar hard aan en voelen ons gesteund door u. Daarom op deze plaats nog eens 
dank aan iedereen die zich voor ons heeft ingespannen.

Veel leesplezier en een hartelijke groet,

Christine Gispen-de Wied
Voorzitter
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 INTRODUCTION

DEAR INTERNATIONAL FRIENDS AND SUPPORTERS,

Below you will find the digital annual report of the Sobibor Foundation. What a year we’ve had and we are still "trapped" in a 
world where "normalcy" has taken on a completely different dimension. Today the situation by no means can be compared to 
that of the Second World War. At the same time, we have heard or read the comparison quite often in the media this past year. 
While on the one hand we are still free-beings,  on the other we are all equally threatened by a world-wide pandemic. That makes 
a big difference, especially how we all get through this. And we have accomplished that last year!

Although we were obliged to cancel our trips, we've been lucky enough to be able to digitally share some important moments. 
That will probably become part of the "new normal" anyway. And in the words of the famous Dutch soccer player, Johan Cruijff, 
"every disadvantage has an advantage": you reach a larger audience. For example, you could follow the presentation of the 
Niemann photos, the commemoration of the uprising with the presentation of the Jules Schelvis Student Award in the Resistance 
Museum Amsterdam, and the presentation of the Rachel Borzykowski award via a live stream. You can read more about this 
later in this annual report.

Sobibor also received a lot of media attention. Last year during the Dutch National War Memorial on May 4th, the Dutch King 
commemorated meeting Jules Schelvis. The Foundation with a small delegation was fortunate enough to travel to Poland just 
before the second lockdown to investigate the progress of the new Memorial Center which has become beautiful. Of course, we 
hope that we can go there with you soon. You were able to watch this in the fascinating documentary "Sobibor: the camp that 
was not liberated" on Dutch national television.

Ultimately, we can still say "a lot has happened in 2020!". Initially, we were worried if we would still have anything to report, 
fortunately we were.  

And yet, meeting each other is what matters. We all wish for that again for the coming year. We hope to share stories and learn 
again from each other.

We, the board of the Sobibor Foundation, are working hard on this and feel supported by you. Therefore, once again, we since-
rely thank everyone who has made it possible.

Warm wishes and enjoy the read!

Christine Gispen-de Wied
Chair
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BESTUURLIJKE ZAKEN / ADMINISTRATIVE MATTERS 
 

• In 2020 is Stichting Sobibor gestart met het werken met vrij-
willigers op contractbasis. Hiermee formaliseert zij rechten 
en plichten van vrijwilligers die verschillende taken uitvoeren 
voor de stichting. 

• In het kader van regulier contact tussen overheid en Stichting 
Sobibor heeft in 2020 tweemaal overleg plaatsgevonden tus-
sen het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, afde-
ling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen, de Provincie 
Gelderland en de Nederlandse Ambassade in Warschau. 
Hoofdthema was de herinrichting van het voormalig kampter-
rein in Sobibor en het afronden van de bouw, inrichting en 
opening van het nieuwe herinneringscentrum. 

 Ook de herbestemming van het voormalig stationsgebouw in
  Sobibor en de zorg voor de asvelden buiten het officiële
  kampterrein zijn punt van aandacht. Dit bestuurlijk overleg is
  een belangrijke schakel in de verstandhouding tussen de 
 Poolse en Nederlandse overheden en Stichting Sobibor en
  bevordert onze samenwerking.

• De samenwerking tussen partnerorganisatie Bildungswerk 
Stanisław Hantz en Stichting Sobibor kenmerkte zich door 
de gezamenlijke inspanning het boek Fotos aus Sobibor, een 
unieke collectie daderfoto’s uit het privé-album van plaatsver-
vangend kampcommandant in Sobibor Johan Niemann in het 
Nederlands, in samenwerking met Verbum, en het Engels te 
vertalen en te publiceren. Overige samenwerkingszaken tus-

sen beide organisaties, zoals het uitvoeren van onze stu-
diereis en het zorg dragen voor de gedenkstenen, werden 
uitgesteld vanwege de COVID-19 pandemie. 

 Vrijwilligers
 In 2020 zijn drie nieuwe vrijwilligers op contractbasis 
 aangesteld:

• Maarten Eddes, oud-voorzitter van Stichting Sobibor, voor 
het begeleiden van de herdenkingsreis;

• Alwin Kapitein, oud-bestuurslid van Stichting Sobibor, voor 
het begeleiden van de verdiepingsreis;

• Martijn Pellis, oud-bestuurslid van Stichting Sobibor voor 
het coördineren van de door Stichting Sobibor gesponsorde 
scholieren die deelnemen aan de jaarlijkse Internationale 
Jeugdconferentie in Polen.

Het nieuwe herinneringscentrum in Sobibor

 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.
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ADMINISTRATIVE MATTERS 
• In 2020 the Sobibor Foundation started working with volunteers on a contract basis in order to formalize the rights and obli-

gations of volunteers who perform various tasks for the Foundation. In 2020 a contract was signed with three volunteers.
• In the context of regular contact between the government and the Sobibor Foundation, two meetings took place in 2020 

between the Ministry of Health, Welfare and Sport, the Resistance Participants and War Victims Department, the Province of 
Gelderland and the Dutch Embassy in Warsaw. The main theme was the redevelopment of the former camp site in Sobibor 
and the completion of the construction, furnishing, and opening of the new memorial center. Next to that, the redevelop-
ment of the former station in Sobibor and the care and maintenance of the ash fields outside the official camp site are 
points of attention. These administrative consultations are an important aspect in the relationship between the Polish and 
Dutch governments, and the Sobibor Foundation which helps stimulate our cooperation.

• In a joint effort between partner organization Bildungswerk Stanisław Hantz and the Sobibor Foundation, successfully pu-
blished the Dutch translation of the book 'Fotos aus Sobibor' and are currently working on an English translation.’ A unique 
collection of perpetrator photos from the private album of deputy camp commander in Sobibor, Johan Niemann. Other 
collaborative endeavors between the two organizations, such as organizing our annual field trip and taking care of the me-
morial stones, had to be postponed due to the COVID-19 pandemic.

Volunteers
In 2020 three new volunteers were contracted:

• Maarten Eddes, former chairman of the Sobibor Foundation, for organizing the annual Remembrance Trips
• Alwin Kapitein, former board member of the Sobibor Foundation, for organizing the annual Field Trips 
• Martijn Pellis, former board member of the Sobibor Foundation for coordinating the participating students that are  

sponsored by the Sobibor Foundation in the annual International Youth Conference

Het bestuur van Stichting Sobibor per eind december 2020 /  
The board of the Sobibor Foundation at the end of 2020: 

• Christine Gispen-de Wied, voorzitter / chair
• Ingrid Zylstra, secretaris / secretary
• Marijke Sterman-Vleeschdraager, penningmeester / treasurer
• Petra van den Boomgaard
• Gerben Hoogterp
• Matthijs van der Tang
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 IN MEMORIAM KRZYSTOF SKWIROWSKI 

Krzysztof Skwirowski
Directeur van het museum en de herdenkingssite in Sobibór 
in 2012-2017 overleed op 30 oktober 2020.

Skwirowski was van 1996 tot 2017 werkzaam voor het muse-
um in Sobibor, vanaf 2012 als interim-directeur. Zijn persoon-
lijke inzet om het noodlijdende museum van Sobibor en het 
voormalige kampterrein toegankelijk te houden voor bezoe-
kers was groot en ook na zijn pensionering in 2017 bleef hij 
betrokken.

Krzystof voelde zich als historicus zeer verbonden met het lot 
van de Joodse gemeenschap van zijn woonplaats Włodawa. 
Zijn proefschrift over de Joden van Włodawa en hun vernie-
tiging tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in 2014 in het 
Pools gepubliceerd. Helaas heeft hij de opening van het nieu-
we museum niet meer mogen meemaken.

“Formeel was ik een medewerker van het Staatsmuseum in 
Majdanek. Het museum in Sobibór werd als een filiaal toegevoegd 
en zo kreeg ik een uitbreiding van mijn taken. Ik werd ertoe aange-
zet om op deze plek te werken door het feit dat, ondanks dat hier 
een museum was, de kennis van wat hier in de jaren 1942–1943 
gebeurde miniem was en geen plek had binnen het bredere so-
ciale bewustzijn. Daarom heb ik vanaf het allereerste begin ge-
probeerd deze stand van zaken te veranderen. Is het mogelijk ge-
weest? Ik denk het".

Verklaring van Krzysztof Skwirowski in de jubileumeditie van 
"Almanach" van het Staatsmuseum in Majdanek op 
www.majdanek.eu

Krzystof Skwirowski
Krzysztof Skwirowski, director of the museum and memorial 
site in Sobibór in 2012-2017 passed away on October 30, 2020.

Skwirowski worked for the museum in Sobibor from 1996 to 
2017, and as interim director from 2012. His personal commit-
ment to keeping the museum of Sobibor and the former camp 
site accessible to visitors was great and he remained actively 
involved even after his retirement in 2017.

As a historian, Krzystof felt deeply connected with the fate of 
the Jewish community of his hometown Włodawa. His disser-
tation on the Jews of Włodawa and their destruction during 
World War II was published in Polish in 2014. Unfortunately, 
he didn’t witness the opening of the new museum.
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SOBIBOR

Bezoek van bestuur aan nieuw herinneringscentrum in Sobibor
Van 29 september tot 2 oktober brachten de bestuursleden Christine Gispen-De Wied, Ingrid Zylstra en Matthijs van der Tang 
een bezoek aan Sobibor. Aanleiding was de naderende opening van het nieuwe herinneringscentrum. Door de coronacrisis 
liep de afronding van het museum enige vertraging op. We besloten samen met de nieuwe locatiedirecteur Tomek Oleksy-
Zborowski een kijkje te nemen. Het nieuwe museum trof ons in zijn eenvoud en soberheid; een uitstraling die past bij de plek 
waar je je bevindt.

Voor de afronding van de her-
inrichting van het terrein werd 
tijdens ons bezoek begonnen 
met nieuwe opgravingen op de 
plaats waar een muur wordt 
gerealiseerd die het spoor volgt 
van de Himmelfahrtstrasse, de 
weg die afgelegd moest worden 
naar de gaskamers. Het was in-
drukwekkend en huiveringwek-
kend om dit van dichtbij mee te 
maken. De opgravingen namen 
vijf weken in beslag. Daarna is 
men begonnen met de bouw 
van de muur en de afscherming 
van de asvelden.

Bij de asvelden hielden wij onze herdenkingsceremonie, verstild en in de regen. De NOS, die tegelijkertijd in Sobibor was voor 
het maken van een reportage, filmde deze plechtigheid.  De reportage is uitgezonden op 14 oktober op NPO2 en is terug te zien 
op NPO Start.
Opnamen werden ook gemaakt van een rondwandeling over het terrein aan de hand van de foto's uit Het Niemann Album. 
Matthijs van der Tang vertelde hierover aan NOS-verslaggever Mark Visser.

Op het kampterrein gevonden voorwerpen tentoongesteld in het nieuwe herinneringscentrum 
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SOBIBOR

The new memorial center in Sobibor
In the period September 29 to October 2, board members 
Christine Gispen-De Wied, Ingrid Zylstra, and Matthijs van der 
Tang visited Sobibor for the imminent opening of the new me-
morial center. Due to the corona crisis, the completion of the 
museum was delayed, but that did not stop us from taking a 
look together with the new location director Tomek Oleksy-
Zborowski. The new museum airs simplicity and austerity; a 
look that is appropriate of the place.

For the completion of the redevelopment of the site, during 
our visit, new excavations were underway where the wall is 
going to be built along the trail of the Himmelfahrtstrasse, the 
road the Jewish victim walked towards the gas chambers. It 
was impressive and terrifying to experience this up close. The 
excavations took five weeks. After that, the construction of the 
wall started along the Himmelfahrtstrasse and around the ash 
fields.

At the ash fields we held a small commemoration, quietly 
in the rain. The Dutch national television, who were visiting 
Sobibor at the same time, filmed the commemoration and 
broadcast it on October 14 and can be watched on NPO Start. 
Recordings were also made of a walk around the site based on 
the photos from The Niemann Album, while board member 
Matthijs van der Tang guided the reporter around.

Daarom wil ik blijven vertellen
“Eind september waren we met een paar bestuursleden in 
Sobibor. Het blijft altijd indrukwekkend om in Sobibor te 
zijn. Ik besloot om in mijn eentje naar de asheuvel te lopen. 
Niemand van mijn familie werd vermoord in Sobibor. Daar 
stond ik. Alleen. In de miezerige regen. Bij het asveld. Een graf 
voor bijna 200.000 mensen. Joden. Ik stelde mijzelf de vraag: 
Waarom raakt deze plek mij zo? Waarom wil ik me inzetten 
om mensen te vertellen wat hier plaatsvond? Wanneer je op 
deze plek bent geweest waar zoveel mensen zijn vermoord 
om wie ze zijn, en je het op je laat inwerken, kan je niet meer 
stil zijn. De doden hebben een stem door de mensen die het 
verhaal doorgeven. Ik heb vele getuigenissen gehoord en ge-
lezen. Het verhaal van Sobibor eigen gemaakt. Ik had mij ver-
bonden met deze plek. Daarom wil ik blijven vertellen over 
Sobibor.”

“At the end of September we were in Sobibor with a few 
board members. It is always impressive to be in Sobibor. I 
decided to walk to the ash hill on my own. None of my family 
was murdered in Sobibor. There I stood, alone. In the drizzly 
rain. At the ash field. A grave for nearly 200,000 people. Jews. 
I asked myself the question: Why does this place affect me 
so much? Why do I want to commit to telling people what 
happened here? When you've been in this place where so 
many people have been killed for who they are, and you let 
it affect you, you can't be quiet anymore. The dead have a 
voice through the people who pass on the story. I have heard 

and read many testimonials. 
Made the story of Sobibor 
my own. I had connected 
with this place. That's why 
I want to keep telling about 
Sobibor.”

Matthijs van der Tang
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FINANCIËN/ FINANCIALS 

In 2020 hebben wij in totaal 10.594 euro aan donaties en 
15.000 euro aan subsidies ontvangen. Omdat, door de om-
standigheden rond COVID-19, wij genoodzaakt waren alle rei-
zen te annuleren, is de ontvangen subsidie nog niet besteed 
en wordt gereserveerd voor activiteiten in 2021.

Helaas is de verkoop van het onroerend goed in het buiten-
land uit de erfenis die de stichting in 2018 verwierf nog steeds 
niet afgerond. Wel zijn er goede vorderingen voor een aantal 
projecten in 2021, waarvoor financiële bijdrage uit deze erfe-
nis verstrekt kan worden.

Financials
In 2020 we received a total of 10,594 euros in donations and 
15,000 euros in subsidies. Due to the corona pandemic, we 
were forced to cancel all trips, the subsides received were not 
spent and will be reserved for activities in 2021.

Unfortunately, the sale of the property abroad from the re-
ceived inheritance in 2018 has still not been finalized. There 
is good progress on a number of future projects for which a 
financial contribution of the inheritance can be used. 

Periodieke giften
Een periodieke gift is een jaarlijkse gift voor een periode 
van minimaal vijf jaar en is financieel zeer aantrekkelijk 
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 belastingta-
rief 49,5% 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 25,25 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 / COMMEMORATION TRIP

Geen herdenkingsreis in 2020
Nog voor de eerste lockdown waren de voorbereidingen voor 
de herdenkingsreis 2020 al volop bezig. Subsidies waren aan-
gevraagd, hotel, restaurants en busvervoer gereserveerd en 
georganiseerd. Zelfs het zaaltje voor de kennismaking was 
al vastgelegd. Het waren spannende weken in maart 2020. 
Overleg met de school in Lublin, wachten op uitsluitsel van 
het kabinet voordat we de vluchten definitief konden annule-
ren. Op de een of andere manier waren we erop dat moment 
nog van overtuigd dat de reis naar het najaar kon worden 
verplaatst. Niets was minder waar. Ook die optie bleek niet 
reëel. Het jaar 2020 werd daarmee een jaar zonder herden-
kingsreis naar Sobibor. Hopelijk kunnen we in het jaarverslag 
van 2021 verslag doen van een mooie en gedenkwaardige 
'Herdenkingsreis 2021'. 

No Remembrance Trip in 2020
Even before the first lockdown, preparations for the 2020 
Remembrance Trip were already in full swing. Grants had 
been applied for, and hotel, restaurants, and bus transport 
had been reserved and organized. Even the meeting room 
for the introduction had already been arranged. These were 
stressful weeks in March 2020. Consultation with the school 
in Lublin, waiting for a decision from the Dutch government 
before we could cancel the flights permanently. Somehow, 
we were still convinced that our trip could be rescheduled to 
autumn. Nothing could be further from the truth. That also 
turned out not to be a realistic option. Consequently, 2020 
became a year without a Remembrance Trip in Sobibor. 
Hopefully we will be able to report a beautiful and memorable 
Remembrance Trip in the annual report of 2021. 
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77STE HERDENKING KINDERTRANSPORTEN / 
77TH COMMEMORATION OF THE DUTCH CHILDREN’S DEPORTATIONS

Dit jaar vond de jaarlijkse herdenking van de kindertransporten op de eerste zondag in juni niet op locatie plaats, maar virtueel 
en is terug te zien op YouTube. De herdenking was daarmee korter, maar zeker niet minder indringend. Een ontroerend beeld 
werd samengesteld door Nationaal Monument Kamp Vught met het noemen van de namen, het geluid van vogels in de stilte 
van de natuur en het voorlezen van de proclamatie. Rabbijn Menno ten Brink zong het Jitzkor en zei Kaddisj op een manier die 
eenieder aanspreekt. Stichting Sobibor-voorzitter Christine Gispen-de Wied benadrukte het belang van het blijvend herinneren 
van wat er in Sobibor is gebeurd.

77th commemoration of the Dutch Children’s deportations
This year, the annual commemoration of the children's transports did not take place on location, but virtually and can be 
watched on YouTube. 
Although the commemoration was shorter in duration, it was my no means less impressive. A moving image was compiled by 
National Monument Camp Vught. While in the background the sound of chirping birds could be heard, the children’s names 
were read out loud, together with the reading of the proclamation. Rabbi Menno ten Brink sang Jiskor and said Kaddish in a 
heart-felt way, and Christine Gispen-de Wied, the chairwoman of the Sobibor Foundation, emphasized the importance of never 
forgetting what happened in Sobibor.

Herdenking kindertransport Vught 
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FOTO’S UIT SOBIBOR

Gevonden foto’s van Sobibor
Op 28 januari 2020 werd in Berlijn het boek Fotos aus Sobibor 
gepubliceerd. Deze uitgave van Bildungswerk Stanisław Hantz 
e.V. en onderzoeksinstituut Ludwigsburg van de Universiteit 
Stuttgart bevat foto’s uit de nalatenschap van Johann Niemann, 
plaatsvervangend SS-kampcommandant in Sobibor. Enkele 
honderden foto’s zijn aangetroffen bij de kleinzoon van Johann 
Niemann door een amateurhistoricus. Deze vondst vormt een 
zeer belangrijk document over de Jodenvernietiging in de 
kampen en met name in Sobibor.

De foto’s, oorspronkelijk bedoeld als visueel aandenken aan 
de carrière van Niemann, werpen een nieuwe, indringende 
blik op de Holocaust in het door Duitsland bezette Polen en 
Aktion T4, waarbij mensen met een verstandelijke of fysieke 
beperking werden vermoord. Niemann was hier ook actief bij 
betrokken. 

Naar aanleiding van de uitgave werd onze voorzitter, Christine 
Gispen-De Wied, namens Stichting Sobibor geïnterviewd door 
de NOS. Jetje Manheim, oud-voorzitter van de stichting, werd 
door Radio 1 geïnterviewd naar aanleiding van haar voor-
woord dat zij schreef voor het boek. 

Presentatie boek Fotos aus Sobibor in samenwerking 
met Joods Cultureel Kwartier 
Op zondag 28 juni vond de Nederlandse presentatie van het 
boek Fotos aus Sobibor plaats in het auditorium van het Joods 
Historisch Museum. Voor een vanwege de coronamaatrege-
len klein gezelschap vertelde Steffen Hänschen, een van de 
bestuursleden van onze partnerorganisatie Bildungswerk 
Stanisław Hantz en medeonderzoeker voor het boek, hoe het 
fotoalbum van plaatsvervangend kampcommandant Johan 
Niemann bij hen terecht gekomen was en hoe een team 
van onderzoekers in samenwerking met de universiteit van 
Stuttgart te werk gegaan was om de foto's te duiden: een in-
drukwekkend relaas.

Zoals ons bestuurslid Matthijs van der Tang in zijn voorwoord 
voor de Nederlandse editie schreef 'Het album laat Johann 
Niemann, plaatsvervangend commandant van Sobibor, zien 
als de centrale figuur. Iemand die aan de wereld wil tonen dat 
hij een prettige diensttijd heeft gehad. En dat maakt de foto’s 
zo intrigerend. Juist hij, die de Joden in het verborgene wilde 
uitroeien, werd tijdens de opstand van Joodse gevangenen in 
Sobibor op 14 oktober 1943 als een van de eersten gedood. Zij 
die voor hem niet mochten bestaan, werden door de opstand 
het onzichtbare middelpunt van deze foto’s'. Na afloop van 
de lezing ging Rosanne Kropman, journalist, in gesprek met 
Matthijs, onze oud-voorzitter Jetje Manheim en de aanwezigen 
over het boek, dat bij iedereen weer andere emoties oproept. 
Hoe huiveringwekkend ook, de foto's dragen bij aan de kennis 
over de ware geschiedenis van Sobibor; de herinnering zorgt 
ervoor dat de slachtoffers niet vergeten worden. 

Na de symbolische overhandiging van de Nederlandse editie 
van het Niemann Album aan Annemiek Gringold, conservator 
van het Holocaustmuseum, sloten we deze bijzondere bijeen-
komst af. 
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Presentatie en overhandiging van de Nederlandse 
editie: Het Niemann Album
Van het fotoboek Foto aus Sobibor is in 2020 een Nederlandse 
uitgave verschenen, een samenwerking tussen Uitgeverij 
Verbum en Stichting Sobibor, met als titel ‘Het Niemann 
Album’. Jetje Manheim, oud-voorzitter van Stichting Sobibor, 
leverde een bijdrage aan het boek. Namens het bestuur van 
de stichting schreef bestuurslid Matthijs van der Tang het 
voorwoord van de Nederlandse vertaling. 

Pictures from Sobibor
On January 28, 2020, the book “Fotos aus Sobibor” was publis-
hed in Berlin. This edition of Bildungswerk Stanisław Hantz 
e.V. and Ludwigsburg Research Institute at the University of 
Stuttgart contains photos owned by Johann Niemann, deputy 
SS camp commander in Sobibor. Hundreds of photographs 
were found by an amateur historian with Johann Niemann's 
grandson. This discovery is a very important document about 
the extermination of Jews in the camps, especially in Sobibor.

Originally intended as a visual memento of Niemann's career, 
the photos take a new, penetrating look at the Holocaust in 
German-occupied Poland and Aktion T4, an operation in 
which people with mental or physical disabilities were mur-
dered. Niemann was also actively involved in this operation.

Following the publication, our chairwoman Christine Gispen-
De Wied, was interviewed by Dutch national television on 
behalf of the Sobibor Foundation. Jetje Manheim, former 
chairwoman of the foundation, was interviewed by Radio 1, 
regarding to the book’s preface.

Op woensdag 14 oktober 2020 werd het eerste exemplaar 
van Het Niemann Album uitgereikt aan staatssecretaris Paul 
Blokhuis van het Ministerie van VWS. Door een bijdrage van 
het ministerie is de vertaling van de oorspronkelijke Duitse 
uitgave gerealiseerd. Hiermee wordt het belang van de onbe-
kende en nooit eerder vertoonde foto’s van vernietigingskamp 
Sobibor onderstreept. Nooit eerder hebben nabestaanden 
van de slachtoffers gezien hoe kamp Sobibor er in de oorlog 
uit heeft gezien. Nooit eerder kregen we zo’n goed beeld van 
deze verschrikkelijke plek.

Christine Gispen-de Wied overhandigt staatssecretaris Paul Blokhuis de 
Nederlandse editie van Foto’s aus Sobibor, Het Niemann Album 
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FOTO’S UIT SOBIBOR

Presentation of the book “Fotos aus Sobibor” in col-
laboration with the Jewish Cultural Quarter
On Sunday 28 June, the Dutch translation of the book “Fotos 
aus Sobibor” was presented in the auditorium of the Jewish 
Historical Museum in Amsterdam. For a small group, due to 
the corona measures, Steffen Hänschen, one of the board 
members of our partner organization Bildungswerk Stanisław 
Hantz and co-researcher for the book, impressively explained 
how the photo album of deputy camp commander Johan 
Niemann ended up with them and how a team of researchers 
in collaboration with the University of Stuttgart researched the 
photos.

As our board member Matthijs van der Tang wrote in his pre-
face to the Dutch edition, 'The album shows Johann Niemann, 
deputy commander of Sobibor, as the central figure. Someone 
who wants to show the world that he had a pleasant military 
service. And that's what makes these photos so intriguing. 
Precisely he, who wanted to exterminate the Jews in secret, 
was one of the first to be killed during the uprising of Jewish 
prisoners in Sobibor on October 14, 1943. Those who were 
not allowed to exist before him became the invisible center of 
these pictures through the revolt.' After the lecture Rosanne 
Kropman, journalist, interviewed Matthijs, our former chair-
woman Jetje Manheim and others, which revealed that the 
book evokes different emotions in everyone. Horrifying as 
they are, the photos add to the knowledge of the true history 
of Sobibor; the memory ensures that the victims are not for-
gotten.

Dutch edition: “Het Niemann Album”
A Dutch edition of the photo book was published in 2020, a 
collaboration between Uitgeverij Verbum and the Sobibor 
Foundation, entitled "Het Niemann Album". Jetje Manheim, 
contributed to the book. Board member Matthijs van der Tang 
wrote the preface to the Dutch translation on behalf of the 
foundation board.

On October 14, 2020, the first copy of the Dutch translation 
was presented to State Secretary Paul Blokhuis of the Dutch 
Ministry of Health, Welfare and Sport. Thanks to a financial 
contribution from the ministry, the translation of the original 
German edition “Fotos aus Sobibor” has been realized. This 
underlines the importance of these unknown photos of the 
Sobibor extermination camp. For the first time, relatives of the 
victims have seen what the camp looked like during the war, 
and never before have we ever had such a clear picture of this 
terrible place.
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UITSTEL REIZEN

Net zoals de hiervoor genoemde herdenkingsreis in het voor-
jaar konden dit jaar ook de andere Stichting Sobibor-reizen 
vanwege de corona-pandemie helaas niet doorgaan. Het be-
trof de jaarlijkse verdiepingsreis (inclusief docentenprogram-
ma) en de Internationale Jeugdconferentie.

Ook waren we van plan afgelopen jaar een extra reis naar 
Sobibor te organiseren vanwege de opening van het nieuwe 
museum. Omdat de officiële opening niet doorging is ook 
deze reis tot nader order uitgesteld.  

Ook andere activiteiten waar wij bij betrokken zijn, zoals "Terug 
naar Westerbork", gingen vanwege de coronacrisis niet door. 
Deze educatieve fietstocht voor studenten langs de route van 
de voormalige spoorlijn van Westerbork naar Auschwitz is uit-
gesteld tot augustus 2021. 

Kijk voor de actuele informatie over de planning van onze 
reizen op onze website.

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 mid-
del van een donatie. Geeft u dan wel duidelijk aan dat 
het voor het docentenprogramma 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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RACHEL BORZYKOWSKIPENNING

Dit jaar is de penning uitgereikt aan 
Ivar Schute (1966) voor zijn werk als 
archeoloog met bijzondere aandacht 
voor- en specialisatie in de kampen 
uit WOII. Hij schreef hierover re-
cent een boek ‘In de schaduw van 
een Nachtvlinder’, uitgegeven bij 
Prometheus, waarin hij zijn persoon-
lijke ervaringen deelt met het grote 
publiek.

Ivar werkte o.a. mee aan de opgra-
vingen van de gaskamers in Sobibor 
en heeft op allerlei manieren hier 
steeds publiekelijk aandacht voor ge-
vraagd. Sobibor is na de opstand in 
oktober ’43 door de Duitsers met de 
grond gelijk gemaakt opdat niemand 
zou weten wat daar gebeurd was.

Nu staat er op het terrein een nieuw herinneringscentrum 
waarin bodemvondsten een belangrijke plaats innemen om het 
verhaal te vertellen. Ivar heeft daar in grote mate aan bijgedra-
gen en zich bovendien steeds ingespannen nabestaanden te 
informeren, wanneer er artefacten gevonden werden waarop 
namen van personen zichtbaar waren.

Zijn persoonlijke betrokkenheid bij zijn werk en de vragen die 
hij zichzelf hierover stelt, dwingen respect en bewondering af; 
graven in een zo pijnlijk en tragisch verleden gaat niemand in 
de koude kleren zitten, aldus Schute: bodemvondsten vertel-
len hun eigen verhaal en kunnen als complementair gezien 
worden aan wat we weten uit de geschiedenis. Dat daar blij-
vend aandacht aan moet worden besteed, daar staat hij voor. 
Oud-voorzitter Maarten Eddes reikte Ivar Schute de penning 
en het bijbehorende bedrag van €500,- uit tijdens een gastcol-
lege dat hij op dinsdag 24 november gaf aan studenten van het 
University College Utrecht. Terug te kijken via YouTube.

Rachel Borzykowski Award
This year the award was given to Ivar Schute (1966) for his 
work as an archaeologist with a special focus on and speciali-
zation in the WWII camps. He recently published his book "In 
de schaduw van de nachtvlinder" (In the shadow of the night 
butterfly), in which he shares his personal experiences of his 
work. 

Ivar participated in the excavations of the gas chambers in 
Sobibor and has always drawn public attention to the fin-
dings. After the uprising in October 43, Sobibor was razed to 
the ground by the Germans to cover up what happened on 
this location.

Now there is a new Remembrance Center on the site, in which 
archaeological finds play an important role in telling the his-
tory. Ivar contributed to this to a large extent and also made 
every effort to inform next of kin when artifacts were found 

Ivar Schute ontvangt de Rachel Borzykowskipenning uit handen van Maarten Eddes, oud-voorzitter Stichting Sobibor
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HERDENKING 77 JAAR OPSTAND SOBIBOR IN HET VERZETSMUSEUM/ 
77TH COMMEMORATION SOBIBOR UPRISING

with names of the victims.
His personal involvement in his work and the questions he rai-
ses, demand respect and praise; Delving into such a painful 
and tragic past, are gripping and emoitional. Schute: “archae-
ological finds tell their own story and can be seen as comple-
mentary to what we know from history.” 
The Sobibor Foundation presented the award and the corres-
ponding € 500 during a guest lecture he gave to students at 
the University College Utrecht on Tuesday 24 November.

Op donderdag 29 oktober 2020 vond de jaarlijkse bijeenkomst van Stichting Sobibor en het Verzetsmuseum Amsterdam plaats 
in de vorm van een livestream. Het thema was: Het belang van persoonlijke getuigenissen in het holocaustonderwijs.

Overlevenden Betty Radema en Rudie Cortissos verschenen tot COVID-19 uitbraak regelmatig als gastsprekers via het Landelijk 
Steunpunt Gastsprekers voor de klas om over hun oorlogsverleden te vertellen. Tijdens het gesprek onder leiding van Hanneke 
Groenteman deelden zij hun ervaringen en vertelden over het belang van deze gastlessen en het holocaustonderwijs. Ook 
deelden zij hun oorlogservaringen en antisemitisme die zij nog steeds zien bij de jeugd en in de samenleving. Ook Natascha 
van Weezel (schrijver en journalist) en Cihan Tekeli (projectleider onderwijs van de Anne Frank Stichting) deelden hun visie en 
ervaringen met het holocaustonderwijs.

Tafelgesprek over het belang van holocausteducatie 
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HERDENKING 77 JAAR OPSTAND SOBIBOR IN HET VERZETSMUSEUM/ 
77TH COMMEMORATION SOBIBOR UPRISING

Niet meer kunnen zwijgen
Zowel Betty als Rudie spraken na de oorlog niet of nauwelijks 
over hun oorlogservaringen. Betty vertelt dat zij tegen nie-
mand vertelde dat ze Joods was. Tot er een situatie was waarin 
ze zich niet meer kon stilhouden en vond dat ze erover moest 
spreken. “Ik hoorde de kreten ‘Hamas, Hamas, Joden aan het 
gas’ tijdens voetbalwedstrijden. Op dat ogenblik besloot ik dat 
ik moest spreken over mijn oorlogsverleden. Door kinderen te 
vertellen wat er gebeurd is, hoop ik ze beter inzicht te geven in 
waar dit toe kan leiden.”

Ook Rudie sprak nooit over zijn oorlogservaringen. Bij 
hem veranderde dat toen hij als medeaanklager bij het 
Demjanjukproces betrokken was. Tijdens de rechtszaak ervoer 
hij hoe belangrijk het is om te delen wat je hebt meegemaakt 
en hoeveel invloed dat op je leven heeft. “De dingen die in de 
oorlog zijn gebeurd, drukken een stempel op je leven. Daar 
heb ik mijzelf overwonnen om te gaan spreken. Daarvoor was 
het te emotioneel. 63 van mijn familieleden zijn vermoord in 
Sobibor en Auschwitz.”

Gastlessen
Maar hoe vertel je kinderen over je oorlogsverleden? Betty: 
“Ik was 7 jaar toen de oorlog begon. Ik heb als kind veel mee-
gemaakt tijdens de oorlog. Vanuit die ervaring als kind richt ik 
mij tot de kinderen alsof ik een van hen ben. Dat neem ik als 
uitgangspunt.”

Rudie geeft les aan kinderen van groep 8 tot VWO6: “Ik merk 
dat het kinderen raakt als ik mijn verhaal vertel. Ik vertel ze dat 
als zij straks van school komen en in de maatschappij staan, 
zij de plicht hebben dat dit soort genociden niet meer voorko-
men. Ik ga er uitgebreid op in wat dat betekent. Als ik vertel 
over Srebrenica of over wat er in Rwanda is gebeurd, komt 
dat niet binnen. Maar als ik vertel over mijn eigen ervaringen 
maakt dat indruk en doet dat wat met ze.”

Natascha is derde generatie. Haar grootouders overleefden 
de oorlog. “Mijn leven is doordrongen van de oorlog. Er werd 
veel over gesproken.” Regelmatig geeft zij colleges en ook zij 

merkt het belang van holocaustonderwijs: “Wanneer ik het 
verhaal vertel van mijn grootouders en wat zij tijdens de oor-
log hebben meegemaakt, maakt dat altijd indruk.”

Holocaustonderwijs als middel tegen antisemitisme 
en discriminatie
Natascha merkt dat zij tijdens de colleges die zij geeft veel an-
tisemitisme tegenkomt. Maar door haar verhaal te vertellen 
en het gesprek aan te gaan, merkt zij dat leerlingen die vaak 
nog vooroordelen hebben over Joden anders gaan denken. 
De grootvader van Natascha, de journalist Herman Bleich, en 
tevens overlevende van de oorlog, inspireerde Natascha om 
hier iets mee te doen: “Hij inspireerde mij vanaf heel jongs 
af aan bij te brengen waar racisme en uitsluiting en demoni-
sering van welke groep dan ook toe kan leiden. Zo zei hij: De 
holocaust mag niet alleen de Joden nooit meer overkomen, 
maar ook geen enkele andere groep. Ik waarschuw leerlingen 
tegen het vijanddenken”

Cihan werkt als projectleider bij de Anne Frank Stichting. Otto 
Frank richtte de stichting op met een educatieve missie. Otto 
Frank zag een huis van dialoog voor zich waarin mensen van 
allerlei achtergronden bij elkaar konden komen om van elkaar 
te leren. Hoe ga jij met thema’s als discriminatie om? We wer-
ken met de politie, onderwijs en de voetbalwereld. “Wij nodi-
gen gastsprekers uit om hun ervaringen te delen. Belangrijk 
zijn de persoonlijke verhalen. Die maken indruk.”

Sprankje hoop
Hoewel er nog steeds veel antisemitisme en discriminatie is, 
vertelt Betty dat ze hoop heeft dat er iets zal veranderen. “Ik 
zie hoe aandachtig de kinderen luisteren. Belangrijk is om te 
blijven vertellen over de geschiedenis. Als je de geschiedenis 
niet kent, hoe ga je dan met de toekomst om? Je moet ze een 
boodschap meegeven dat wat er gebeurd is, niet nog een keer 
mag gebeuren. En wat kan jij hieraan doen? Hoe ga jij om met 
onrecht?”

Het volledige gesprek is terug te zien op YouTube.
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Commemoration Sobibor Uprising
On October 29, 2020, the Sobibor Uprising, jointly organi-
zed by the Sobibor Foundation and the Resistance Museum 
Amsterdam was commemorated annually this time via live 
stream. This year’s theme was: The Importance of Personal 
Testimonies in Holocaust Education.

The Dutch journalist, Hanneke Groenteman, interviewed two 
survivors Betty Radema and Rudie Cortissos, who are regu-
lar guest speakers in classrooms where they talk about their 
war time. In the interview they shared their experiences and 
talked about the importance of their classroom lectures and 
Holocaust education. They also shared their war experiences 
and the anti-Semitism they still witness among young peo-
ple and in society. Natascha van Weezel (writer and journa-
list) and Cihan Tekeli (education project leader of the Anne 
Frank House) also shared their vision and experiences with 
Holocaust education.

Can't keep silent anymore
After the war, both Betty and Rudie hardly spoke about their 
war experiences. Betty says she didn't tell anyone she was 
Jewish. Until there was a situation where she couldn't keep 
quiet and felt she needed to talk about it. “I heard the yelling of 
'Hamas, Hamas, Jews on the gas' during football matches. At 
that moment I decided that I had to talk about my war history. 
By telling children what happened, I hope to give them a bet-
ter insight into where this can lead.”

Rudie also never spoke about his war experiences. This chan-
ged for him when he was involved in the Demjanjuk trial as a 
co-plaintiff. During the trial he experienced how important it 
is to share what you have experienced and how it affects your 
life. “The things that happened during the war left a mark on 
my life. Through my role during the trial, I overcame my fear to 
share my story. Before that, it was too emotional. Sixty-three 
of of my relatives were murdered in Sobibor and Auschwitz.”

Guest lectures
But how do you tell children about your war history? Betty: “I 
was 7 years old when the war started. And as a child I went 
through a lot during the war. From that experience as a child, 
I address the children as if I were one of them. I take that as a 
starting point.”

Rudie teaches children middle school to high school age: “I no-
tice that it touches children when I tell them my story. I point 
out to them that when they graduate from school and join 
society, they have a duty to stop genocides of this kind from 
happening again. When I tell them about my own experiences, 
it makes an impression and does something to them.”

Natascha is the 3rd generation. Her grandparents survived 
the war. “My life is permeated with war. There was a lot of 
talk about it.” She regularly gives lectures and also notices the 
importance of Holocaust education: "When I tell the story of 
my grandparents and what they experienced during the war, 
it always makes an impression."

Hope
Although there is still a lot of anti-Semitism and discrimina-
tion, Betty says she has hope that something will change. “I 
see how attentively the children listen. It is important to keep 
sharing the history. If you don't know the past, how do you 
deal with the future? You need to give young people the mes-
sage that what happened shouldn't happen again. And what 
can you do about this? How do you deal with injustice?”

The full conversation can be viewed via YouTube. Scroll to mi-
nute 12. You can also turn on the subtitles.
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YOUNG AMBASSADORS AWARD / JULES SCHELVIS SCHOLIERENPRIJS

In 2020 heeft Stichting Sobibor de Young Ambassadors Award 
in het leven geroepen voor scholieren uit het voortgezet on-
derwijs,  VMBO, HAVO, VWO, Gymnasium, die op bijzondere 
wijze het voormalige vernietigingskamp Sobibor in de schijn-
werpers zetten en zich betrokken voelen bij te dragen aan 
de blijvende herinnering aan Sobibor. Stichting Sobibor doet 
hiermee recht aan het gedachtegoed van haar oprichter Jules 
Schelvis, de enige overlevende van het 14e transport naar het 
vernietigingskamp Sobibor. Hij had vooral jongeren voor ogen 
om de verhalen over de vernietigingskampen door te vertel-
len. Immers, de nieuwe generatie is de toekomst, zij kan zor-
gen voor een betere wereld door in gesprek te gaan over uit-
sluiting, discriminatie en onverdraagzaamheid: wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. 

Stichting Sobibor laat zich graag adviseren door jonge am-
bassadeurs over de wijze waarop het gedachtegoed van Jules 
Schelvis en de stichting het beste onder de aandacht van jon-
geren gebracht kan worden op een manier die hen aanspreekt. 

De Young Ambassadors Award bestaat uit een oorkonde en 
een bedrag van € 250,-.

De eerste award werd op 29 oktober uitgereikt aan Renata 
van Vuuren, leerling VWO 6 van het Nuborgh College (locatie 
Lambert Franckens) in Elburg. Renata was in 2019 een van de 
deelnemers aan de Internationale Jeugdconferentie in Sobibor 
en schreef hierover een bijzonder reisverslag. Ze ontvangt de 
oorkonde vanwege haar verslag, tekening en het gedicht met 
als titel ‘Little Hope’. De tekening verbeeldt een jongen in een 
donkere cel, een lichtstreep valt over hem heen. 
Via een filmpje van de ‘making-of’ geeft ze er bekendheid aan. 

    
Met het oog op 100e geboortedag van Jules Schelvis in 2021 
en zijn vijfde sterfdag heeft Stichting Sobibor besloten om de 
Young Ambassadors Award om te dopen in de 'Jules Schelvis 
Scholierenprijs'. Het was zijn motto dat jongeren het verhaal 
verder moesten vertellen. We hebben gemeend dat dat door 
deze naamsverandering nog beter tot zijn recht komt.

Renata van Vuuren       The little hope 
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Young Ambassadors Award
In 2020, the Sobibor Foundation created the Young 
Ambassadors Award for high school students, who contribute 
to the lasting memory of Sobibor in a special way. According 
the vision of our late founder, Jules Schelvis, he mainly envisi-
oned young people to pass on the stories about the extermi-
nation camps. After all, the new generation is the future and 
they can ensure a better world by talking about exclusion, dis-
crimination, and intolerance.
The Sobibor Foundation is delighted to be advised by young 
ambassadors who help support us in keeping the ideas of 
Jules Schelvis and the foundation’s vision in making young 
people aware.  The Young Ambassadors Award consists of a 
certificate and an amount of € 250.
The 1st award was presented on October 29th to Renata van 
Vuuren, a high school  student at Nuborgh College in Elburg. 
Renata was one of the participants in the 2019 International 
Youth Conference in Sobibor who was awarded for her video 
entitled ‘Little Hope’ in which she draws a boy in a dark cell, 
with an arrow of light shines on him. The video can be viewed 
on YouTube. 
In 2021 the Sobibor Foundation decided to rename the Young 
Ambassadors Award into the Jules Schelvis Student Award in 
commemoration of Jules Schelvis.

Christine Gispen-de Wied

Ervaringen delen met nieuwe generatie
“Met het uitreiken van de eerste Young Ambassadors 
Award ging een van de doelen die ik mij gesteld had bij 
het aanvaarden van het voorzitterschap van Stichting 
Sobibor in vervulling. En niet alleen dat, het uitreiken van 
de prijs aan een jonge scholiere, die zich al zo bewust is 
van de wereld om haar heen in verleden en heden, vond 
ik een bijzondere ervaring. Waar was ik zelf op die leeftijd 
en hoe was ik bezig met het beleven van Sobibor anders 
dan aan mijn grootvader te denken op 4 mei? Ik ben op-
recht trots op de jongeren van vandaag en ik voel me rijk 
ervaringen te mogen delen met deze nieuwe generatie. 
Hun open vizier sterkt me in de overtuiging dat dit ons 
verder brengt. Daar wil ik nog heel lang mijn best voor 
blijven doen.”

"With the presentation of the first Young Ambassadors 
Award, one of the goals I set for myself when accepting 
the chairmanship of the Sobibor Foundation came true. 
And not only that, the presentation of the prize to a young 
student, who is already so aware of the world around her 
in the past and present, I found a special experience. 
Where was I myself at that age and how was I about fa-
cing Sobibor other than thinking about my grandfather 
on May 4? I am genui-
nely proud of the young 
people of today and I 
feel rich to share expe-
riences with this new 
generation. Their open 
mind strengthens my 
belief that this will take 
us further. 
I want to keep doing my 
best for that for a long 
time to come.”
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28 januari: Recent gevonden foto's van 
Sobibor gepresenteerd in Duitsland
Op 28 januari werd in Berlijn het boek Fotos aus 
Sobibor gepresenteerd. Het fotoalbum bevat foto’s 
van plaatsvervangend Sobibor-commandant Johann 
Niemann. 
De 361 unieke foto’s uit de periode april 1942 tot no-
vember 1943 tonen het kamp door de camera-ogen 
van de Niemann. Op twee foto’s herkennen foren-
siche onderzoekers de van oorsprong Oekraïense 
oorlogsmisdadiger John Demjanjuk die in 2011 ver-
oordeeld werd en in 2012 in afwachting van hoger 
beroep stierf. 

Na de presentatie in Berlijn volgde de nodige media-
aandacht in Nederland. O.a. het NOS-journaal, De 
Volkskrant, NRC en Trouw besteden ruime aandacht 
aan dit nieuws. 

 

16 april: In de schaduw van een nachtvlinder
In 2014 werden de fundamenten van de gaskamers van het nazivernieti-
gingskamp Sobibor blootgelegd. Voor Ivar Schute was dit de climax van 
een jarenlange reis door een kampenlandschap. Hij onderzocht barak-
ken, massagraven, gaskamers en liep tegen een hoop vragen aan. Mag 
een archeoloog zomaar opgraven in een vernietigingskamp? Is dat we-
tenschap of forensisch onderzoek? Wat moeten we doen met de graven, 
kelders en funderingen die worden blootgelegd? Aan wie behoren de 
vondsten die archeologen doen? Ivar Schute geeft antwoord op deze 
vragen in zijn boek in de schaduw van een nachtvlinder dat 16 april ver-
scheen. Hij laat zien dat een archeoloog met een andere blik naar de 
Holocaust kijkt: archeologisch onderzoek in een dergelijke context is 
eerder verbonden met een proces van gedenken dan het leveren van 
wetenschappelijke bewijzen. 

De toegangspoort van Sobibor
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4 mei: Toespraak koning 
Op een bijna lege Dam hield koning Willem-Alexander op 4 mei tijdens de Nationale Dodenherdenking een opmerkelijke toe-
spraak. Niet alleen vanwege de coronasituatie, maar ook inhoudelijk was het om meerdere redenen een historische speech. 
De expliciete verwijzing naar het indrukwekkende getuigenis van Stichting Sobibor-oprichter Jules Schelvis was een opvallend 
kernpunt van de toespraak. 
Naar aanleiding van de toespraak werd Maarten Eddes, oud-voorzitter van Stichting Sobibor, geïnterviewd door de NOS.
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“Er is één getuigenis die ik nooit zal vergeten. Het was hier in Amsterdam, in de Westerkerk, bijna zes jaar geleden. Een kleine man 
met heldere ogen - fier rechtop met zijn 93 jaar - vertelde ons het verhaal van zijn reis naar Sobibor, in juni 1943.

Zijn naam was Jules Schelvis. Daar stond hij, breekbaar maar ongebroken, in een volle, muisstille kerk. Hij sprak over het vervoer 
met 62 mensen in één veewagon. Over de ton op de kale vloer. Over de regen die door de kieren spatte. Over de honger, de uit-
putting, de smerigheid.

“Je ging er uitzien als een schooier”, zei hij. En je hoorde in zijn stem hoe erg hij dat had gevonden. Hij vertelde over de horloges 
die bij aankomst door soldaten van polsen werden gerukt. Over hoe hij zijn vrouw Rachel in de chaos kwijtraakte. Nooit zag hij 
haar terug.

“Welk normaal mens had dit kunnen bedenken? Hoe kon de wereld toestaan dat wij, rechtschapen burgers van Nederland, als 
uitschot werden behandeld?” Zijn vraag bleef hangen tussen de pilaren van de kerk. Ik heb er geen antwoord op. Nog steeds niet.

Wat ik me ook herinner, is zijn verslag van wat er aan de reis voorafging. Na een razzia werd hij samen met zijn vrouw en vele 
honderden anderen weggevoerd naar station Muiderpoort. Ik hoor nog zijn woorden: “Honderden omstanders hebben zonder 
vorm van protest toegekeken hoe de overvolle trams, onder strenge bewaking, voorbij reden.”

Dwars door deze stad. Dwars door dit land. Voor de ogen van landgenoten. Het leek zo geleidelijk te gaan. Elke keer een stapje 
verder. 
Niet meer naar het zwembad mogen. 
Niet meer mogen meespelen in een orkest.
Niet meer mogen fietsen.
Niet meer mogen studeren.
Op straat worden gezet.
Worden opgepakt en weggevoerd.

Sobibor begon in het Vondelpark. Met een bordje: ‘Voor Joden verboden’. Zeker: er waren veel mensen die zich verzetten. Mannen en 
vrouwen die in actie kwamen, die tegen de stroom in burgermoed toonden en hun eigen veiligheid op het spel zetten voor anderen.”

(…)

Oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen 
doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze 
vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin. 

Jules Schelvis doorstond de hel en wist toch als vrij mens weer iets van het leven te maken. Veel meer dan dat. “Ik heb vertrouwen 
in de mensheid gehouden”, zei hij. Als hij het kon, kunnen wij het ook. Wij kunnen het, wij doen het samen. In vrijheid.

TOESPRAAK KONING



- 26 -  - 27 -

“There is one testimony I will never forget. It was here in Amsterdam, in the Westerkerk, almost six years ago. A small, bright-
eyed man - proudly upright at 93 years old - told us the story of his trip to Sobibor in June 1943.

His name was Jules Schelvis. There he stood, fragile but unbroken, in a crowded, very quiet church. He talked about his transport 
with 62 people in one cattle car. About the barrel on the bare floor. About the rain that splashed through the cracks. About the 
hunger, the exhaustion, the filth.

"You started to look like a bum," he said. And you could hear in his voice how bad he had been. He talked about the watches that 
were ripped from wrists by soldiers on arrival. About how he lost his wife Rachel in the chaos. 
He never saw her again.

“What normal person could have thought of this? How could the world allow us, righteous citizens of the Netherlands, to be 
treated as scum?” His question lingered between the pillars of the church. I have no answer. I still don’t.

What I also remember is his account of what preceded the transport to Sobibor. After a raid, he and his wife and many hundreds 
of others were deported to Muiderpoort station. I can still hear his words: "Hundreds of bystanders watched without protest as 
the overcrowded trams passed under strict surveillance."

Right through this city. Right across this country. Before the eyes of fellow countrymen. It seemed to be so gradual. One step 
further every time.
Not allowed to go to the pool anymore.
No longer allowed to play in an orchestra.
No longer allowed to cycle.
Not allowed to study anymore.
Being thrown out on the street.
Being raided and taken away.

Sobibor started in the Vondelpark. With a sign: "Forbidden for Jews". Certainly: there were many people who resisted. Men and 
women who took action, who showed civil courage against the current and risked their own safety for others.

(…)

War continues for generations. Now, 75 years after our liberation, the war is still within us. The least we can do is don't look 
away. Not justifying. Do not erase. Do not set aside. Do not make "normal" what is not normal. And: to cherish and defend our 
free, democratic constitutional state. Because only that offers protection against arbitrariness and madness.

Jules Schelvis survived this hell and yet managed to make something of his life again as a free person. Much more than that. "I 
have kept faith in humanity," he said. If he could, so can we. We can do it, we do it together. In freedom.

KING’S SPEECH DURING THE NATIONAL COMMEMORATION DAY MAY 4
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Kunstproject 'the dying project' van 
Rebekka van Straalen
Rebekka van Straalen is een jonge kunstenaar, die 
betrokken is bij Sobibor door haar kunstproject ‘the 
dying project’. Daarin wil zij een eerbetoon geven 
aan personen die niet het geluk hadden om een 
respectabele leeftijd te behalen. In 2020 koos zij 
voor Judikje Simons, weesmoeder in het Centraal 
Israëlitisch Weeshuis in Utrecht en medaillewinnares 
voor turnen bij de Olympische Spelen in Amsterdam 
1928. In de voetsporen van Judikje maakte Rebekka 
een fotoverslag van een virtuele reis naar Sobibor 
waar Judikje op 20 maart 1943 met man en kinderen 
vermoord werd. 

Jules Schelvisbrug
Nadat de gemeenteraad in 2016 al het besluit nam, heeft brug 
264, bij de Hortus Botanicus op de Plantage Middenlaan in 
Amsterdam afgelopen jaar daadwerkelijk de naam van Jules 
Schelvis gekregen. 

Rebekka van Straalen legt virtueel een steentje en knuffel bij de asheuvel in Sobibor
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11 mei: Getuigenis Selma en Chaim Engel-Wijnberg 
in Zwols Historisch Tijdschrift
De persoonlijke en letterlijke getuigenissen van Selma en 
Chaim Engel-Wijnberg die zij na de oorlog aflegden bij de 
Zwolse afdeling van het Bureau Opsporing Oorlogsmisdaden 
zijn gepubliceerd in het Zwols Historisch Tijdschrift van mei 
2020. Beiden overleefden de opstand in Sobibor in oktober 
1943 en zijn een van de heel weinigen die een dergelijk oogge-
tuigenverslag konden afleggen. Tot nu toe waren deze bron-
nen nog niet openbaar.

14 oktober: NOS-reportage ‘Sobibor het kamp dat 
niet bevrijd werd’
Op woensdag 14 oktober werd op NPO2 de NOS-reportage 
‘Sobibor: het kamp dat niet werd bevrijd’ uitgezonden. 

Voor het eerst na het overlijden van haar grootvader bezoekt 
Kim la Croix, een van de kleinkinderen van Jules Schelvis, het 

voormalige vernietigingskamp, de plek waarover haar opa 
schreef en waar hij over bleef vertellen, zodat het nooit ver-
geten zou worden. Zij vertelt hoe de oorlog het leven van haar 
opa in beslag nam en daarmee ook dat van de generaties die 
na hem kwamen.

In de reportage praat programmamaker Mark Visser met 
Matthijs van der Tang, bestuurslid van Stichting Sobibor, over 
de foto’s uit het Niemann Album op de plek waar de meeste 
foto’s werden gemaakt, het ‘Vorlager’, waar de woonbarakken 
van de SS-bewaking stonden

Verder wordt in het programma aandacht besteed aan het 
bezoek van een delegatie van het bestuur, Christine Gispen-
De Wied, Ingrid Zylstra en Matthijs van der Tang, aan Sobibor. 
Indrukwekkend was de verstilde herdenkingsceremonie in de 
regen.

Herdenkingsceremonie bij asheuvel
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16 okt : documentaire ‘Bestemming Sobibór’ 
Documentaire van Hein Piller de Bruijn op NPO2 extra 
over de impact van de oorlog op de jongere generatie. 
40 van zijn Joodse familieleden werden vermoord in het 
Poolse vernietigingskamp. De Bruijn gaat in de docu-
mentaire ‘Bestemming Sobibór’ op zoek naar overblijf-
selen, herinneringen en zijn Joodse identiteit.
In het NPO-programma De nieuwe maan werd Hein 
Piller de Bruijn geïnterviewd over zijn documentaire.  

29 oktober : Young Ambassadors Award 
Als eerste prijswinnaar werd Renata van Vuuren geinter-
viewd door WNL en was zij in Goedemorgen Nederland 
op de televisie te zien. Interviews met haar verschenen 
in de Stentor en het Reformatorisch dagblad.

13 december: brieven Jules Schelvis
In een schenking aan het Verzetsmuseum in Amsterdam 
dook een originele handgeschreven brief op van Jules 
Schelvis. Deze brief aan zijn familie is een van de eerste 
Nederlandse getuigenverklaringen over Sobibor. ‘Het 
zal je wel pijn doen, dit alles te lezen. Maar ik moet het 
je toch schrijven,’ schrijft Schelvis in de brief.

De brief van Jules Schelvis
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VERTEGENWOORDIGING BIJ HERDENKINGEN

Op 26 januari vertegenwoordigden Christine Gispen en Marijke Sterman de stichting bij de Nationale Holocaustherdenking en 
legden bloemen bij het monument Nooit meer Auschwitz. Dit jaar was de herdenking heel gedenkwaardig door de excuses van 
de regering, uitgesproken door premier Rutte, voor het tekort schieten van de regering ten opzichte van de Joodse bevolking 
tijdens en na de oorlog.

Alle herdenkingen daarna werden in verband met de pandemie in aangepaste vorm georganiseerd:

Op 4 mei waren er geen vertegenwoordigingen van oorlogsslachtoffers. Wel werden wij getroffen door de aandacht die de ko-
ning in zijn toespraak schonk aan onze oprichter Jules Schelvis.

Tijdens de jaarlijkse gezamenlijke herdenking van het kindertransport van Kamp Vught en Stichting Sobibor, op 7 juni, hield de 
voorzitter van Stichting Sobibor zoals gebruikelijk een toespraak.  
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Nieuwsbrief
Ook in 2020 verscheen onze nieuwsbrief – op de zomer na 
- maandelijks. Tienmaal verscheen de nieuwsbrief. In totaal 
heeft de nieuwsbrief 600 abonnees.  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. 

Nieuwe website
In het najaar 2020 is de nieuwe website gestart. We werken 
nog aan een Engelstalige versie. Op dit moment zijn enkel de 
basispagina’s beschikbaar in het Engels.
Via een Paypal account en iDeal kan men direct via de website 
geld doneren.

Website: www.sobibor.org
Facebook:  www.facebook.com/stichtingsobibor
Twitter:  www.twitter.com/sticht_sobibor

Newsletter
In 2020, our newsletter was published ten times, basically eve-
ry month except for the summer period. Besides special occa-
sions, we also send extra mailings to our contributors; which 
happens regularly. The newsletters are distributed digitally to 
our contributors and relations. We also report the latest news 
on the website.

New website
The new website was launched in the autumn of 2020. We are 
still working on an English version. At the moment only the 
master pages are available. Donations can be made directly 
via Paypal and iDeal on the website.

Facebook & Twitter
We are also active on Facebook with over 1100 friends and on 
Twitter with 366 followers. It is also possible to donate money 
to us via Facebook.

Facebook & Twitter 
We zijn ook actief op Facebook met ruim 1100 vrienden en op 
Twitter met 366 volgers. Ook via Facebook is het mogelijk om 
geld aan ons te doneren.
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Boek een lezing!
U kunt Stichting Sobibor vragen voor een presentatie of lezing tegen een donatie voor de stichting.

Bezoek aan Sobibor
Het voormalige kampterrein is tegenwoordig open. Ook het nieuwe museum is open. 
U kunt vooraf contact opnemen met het museum. Dat kan per telefoon ( +48) 82 572 60 30) of per e-mail 
(Info@sobibor-memorial.eu). 
Zie voor de actuele informatie de bezoekerspagina op de website van het museum. 
(onder website: http://www.sobibor-memorial.eu/en/page/opening_hours/141) 

Visit to Sobibor
The former campsite is open, as is the new museum.
You can contact the museum in advance. This can be done by telephone (+48) 82 572 60 30) or by e-mail 
(info@sobibor-memorial.eu).
For current information, see the visitors page on the museum's website. 
(onder website: http://www.sobibor-memorial.eu/en/page/opening_hours/141)
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DANK / ACKNOWLEDGEMENT  

SUBSIDIES / GRANTS

Op deze plaats willen we graag de mensen bedanken die ons in 2020 een helpende hand hebben toegestoken.
We noemen in het bijzonder:
• Nationaal Monument Kamp Vught en Verzetsmuseum Amsterdam voor de samenwerking bij de organisatie van de 
 jaarlijkse herdenking van de Kindertransporten en de herdenking van de Opstand,
• Netwerk Oorlogsbronnen voor hun bijdrage aan het helpen bij ons stenenproject in Sobibor,
• Joods Cultureel Kwartier voor het gezamenlijk organiseren van onze netwerkbijeenkomst in het 
 Joods Historisch Museum,
• Uitgeverij Verbum B.V. en in het bijzonder Gerton van Boom voor het uitgeven van de Nederlandse 
 vertaling van het Niemann fotoboek (Niemann Album) 

en alle anderen die Stichting Sobibor en haar doelstellingen een warm hart toedragen, zoals 
• Ernst Steigenga van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
• Willem van Norel voor de bijzondere aandacht die hij besteedt aan het in gesprek gaan met zijn leerlingen 
 over WOII en de vernietigingskampen en 
• Doede Sijtsma en Jurjen van Dijk van Provincie Gelderland, 
• onze ambassadeurs en vanzelfsprekend al onze donateurs.

Vfonds voor de bijdrage aan de herdenkingsreis.

 

Nederlandse Spoorwegen voor hun jaarlijkse bijdrage aan de verdiepingsreis.

Stichting Laméris Foundation voor hun bijdrage aan het docentenprogramma.

Door de omstandigheden zijn de ontvangen bedragen in portefeuille gehouden.

IN 2020 ONTVING STICHTING SOBIBOR DE VOLGENDE SUBSIDIES:
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DONATIONS

DONATIES

Stichting Sobibor is een vrijwilligersorganisatie. Wij kunnen onze activiteiten organiseren met behulp van subsidies en uw giften. 
Stichting Sobibor organiseert regelmatig activiteiten als lezingen, reizen, tentoonstellingen, publicaties, et cetera. Wij zijn dank-
baar voor alle steun, klein of groot, die wij krijgen. Met vreugde zouden wij u daarom als donateur verwelkomen.
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 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. Ook kunt u zich via onze 
website of een e-mail aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte 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 2021 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

The Sobibor Foundation is a foundation that is led by volunteers. We can only organize our activities with the support of do-
nations 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.
When you are paying your income taxes in the Netherlands your gifts are tax often deductible. For more information please 
contact us at info@sobibor.org.
Any amount is welcome, as a guideline we recommend 25 euro.
Via our website or Facebook page you also have the possibility to donate directly via PayPal.
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WWW.SOBIBOR.ORG

HERINNEREN DOOR INFORMATIE EN EDUCATIE
REMEMBERING THROUGH INFORMATION AND EDUCATION


