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VOORWOORD  INTRODUCTION

BESTE DONATEURS EN GEÏNTERESSEERDEN,

In uw digitale postbus, hierbij het jaarverslag 2021 van Stichting Sobibor. Wie had kunnen bedenken dat we nog een jaar zouden 
beleven waarin de wereld slechts halfopen zou zijn. We konden er op een bepaalde manier beter mee overweg, maar we heb-
ben ons ook zorgen gemaakt. Verontrustend is het toenemend aantal geluiden in de samenleving waarin een vergelijking met 
de Holocaust niet wordt geschuwd wanneer het gaat om het wel of niet gevaccineerd willen zijn. Zelfs in de politiek! Hoewel we 
daar ver van wegblijven als stichting, raakt het je wel. Het benadrukt nog eens hoe belangrijk het is ons verhaal te blijven vertel-
len en ervan te leren. Daar gaat het ons tenslotte om. 

Het jaar 2021 was het 100e geboortejaar van onze oprichter Jules Schelvis. Daar hebben we op verschillende manieren bij stil 
gestaan. U leest het verderop in dit jaarverslag. 

Opnieuw konden we een aantal herdenkingen slechts digitaal volgen. Zo ook de jaarlijkse herdenking van het kindertransport in 
Nationaal Monument Kamp Vught. De plechtigheid was zeker niet minder indrukwekkend met de interviews met de kleindoch-
ters van Lotty Huffener-Veffer. Zo zie je dat de verhalen verder verteld worden door de volgende generaties. 

Hoewel we onze reizen allemaal goed voorbereid hadden voor het najaar, hebben we toch besloten de herdenkingsreis niet 
door te laten gaan. Ook de jongerenreis werd afgezegd. De onrustige situatie aan de grens met Wit-Rusland heeft daaraan bij-
gedragen. De verdiepingsreis hebben we na lang wikken en wegen wel door laten gaan, deze keer voor het eerst zonder onze 
partnerorganisatie Bildungswerk Stanislaw Hantz, BSH. Dat was spannend, maar een succes! Bijzonder vonden we het dat de 
Nederlandse ambassadeur Daphne Bergsma ons vergezelde op de dag dat we Sobibor bezochten.

In Sobibor is het voormalig kampterrein gesloten. Er is begonnen met het bouwen van een muur die de route volgt van het voor-
malig Lager II naar de gaskamers. Hiervoor moesten de herdenkingsstenen wijken en werd de herdenkingslaan opgeheven, een 
moeilijk moment voor zowel Stichting Sobibor als BSH. Gelukkig komt er een nieuwe herdenkingslaan waar de stenen zeker tot 
hun recht komen. Over hoe dit gegaan is, leest u verderop in dit jaarverslag.

Tot slot laveerden we in het najaar tussen de lockdowns door en waren we aanwezig bij de onthulling van het namenmonument 
in Amsterdam en Leeuwarden. Ook konden we onze herdenking van de opstand in het Verzetsmuseum met live publiek hou-
den. De uitreiking van de Jules Schelvis Scholierenprijs was een mooie afsluiting van dit tweede ‘coronajaar’.

Wij bedanken u langs deze weg nog eens voor uw steun en betrokkenheid en spreken graag de wens uit dat we elkaar binnen-
kort weer meer kunnen ontmoeten.

Veel leesplezier en een hartelijke groet,

Christine Gispen-de Wied
Voorzitter

DEAR INTERNATIONAL FRIENDS AND SUPPORTERS,

In your mailbox, the 2021 annual report of the Sobibor Foundation. Who could have imagined that we would experience another 
year in which the world would only be half open. We were able to cope better in some ways, but we were also concerned. The 
increasing number of voices in society that does not shy away from a comparison with the Holocaust in relation to vaccinations 
is alarming. Even in politics! Although we stay far away from that as a foundation, it does affect you. It underlines the importance 
of continuing to tell and learn from our story. After all, that's what matters to us.

In 2021 it was 100 years after the birthday of our founder Jules Schelvis. We have commemorated this in various ways. You can 
read it further on in this annual report.

Again, we could only follow a number of commemorations digitally. This includes the annual commemoration of the children's 
transport in National Monument Camp Vught. The ceremony was certainly no less impressive. Through the interviews with the 
granddaughters of Lotty Huffener-Veffer you saw that stories were retold and shared by the next generations.

Although we had prepared our trips for the autumn, we decided to cancel the commemoration trip and the international youth 
conference was also canceled. The troubled situation on the border with Belarus has contributed to this. After much delibera-
tion, we allowed the field trip to continue, this time for the first time without our partner organization Bildungswerk Stanislaw 
Hantz, BSH. That was intense, and a success! It was special that Dutch ambassador Daphne Bergsma accompanied us on the 
day we visited Sobibor.

The former camp site in Sobibor is closed. A start was made with the construction of the wall  that follows the route from the 
former Lager II to the gas chambers. For this, the memorial stones had to give way and the Remembrance Lane was closed, a 
difficult moment for both the Sobibor Foundation and BSH. Fortunately, the Remembrance Lane will return at another central 
location on the site. You can read about this later in this annual report.

Finally, in the autumn we navigated between lockdowns and were present at the unveiling of the Names Monuments in 
Amsterdam and Leeuwarden. We were also able to hold our commemoration of the uprising in the Resistance Museum with a 
live audience. The presentation of the Jules Schelvis Student Award was a nice end to this second 'corona year'.

We would like to thank you once again for your support and involvement and would like to express the wish that we can meet 
again soon.

Warm wishes and enjoy the reading!

Christine Gispen-de Wied
Chair
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BESTUURLIJKE ZAKEN / ADMINISTRATIVE MATTERS 
 

• Op 7 januari, de 100e geboortedag van Jules Schelvis, lan-
ceerde Jan Vermaning in samenwerking met Stichting Sobibor 
in Joure de in vier talen ondertitelde versie van het prachtige 
verhalende concert ‘Er reed een trein naar Sobibor’.  Ook het 
bijbehorende lespakket in nu in vier talen beschikbaar en vrij 
verkrijgbaar. De ondertiteling en meertaligheid maken het  
mogelijk het verhaal van Jules Schelvis ook internationaal een 
gezicht te geven. De lancering ging gepaard met prachtige mu-
ziek uit het concert, ontroerende zang van Mirjam van Dam en 
een druk op de lanceringsknop door de achterkleinkinderen 
van Jules Schelvis.

• Op 27 januari, Holocaust Memorial Day, werd de documen-
taire De Sobibor Tapes – de vergeten interviews van Jules 
Schelvis uitgezonden op NPO2. Deze film van Piet de Blaauw 
en Jan Pieter Tuinstra laat unieke beelden zien uit interviews 
die Jules Schelvis hield met overlevenden van de opstand. Een 
bijzonder treffend beeldrelaas, waarbij je als toeschouwer niet 
onberoerd blijft en de gruwelen heel dichtbij komen.

• In april herdachten we dat het vijf jaar geleden is dat Jules 
Schelvis overleed. We lieten een aantal mensen aan het woord 
die Jules goed gekend hebben of door hem geïnspireerd raak-
ten. Dit gesproken ‘in memoriam’ is als blijvend monument op 
onze website te vinden.

• Dit jaar hebben we opnieuw de herdenkingsreis naar Sobibor 

Vrijwilligers en ambassadeurs
In januari benoemde Stichting Sobibor Coen van Dijk als 
nieuwste en jongste ambassadeur. Coen heeft in 2013 deel-
genomen aan de eerste Internationale Jeugdconferentie in 
Polen. Tijdens die reis heeft hij met Jules Schelvis gesproken 
die daar was voor de 70-jarige herdenking van de opstand. 
Op zijn vraag ‘wat brengt u op uw leeftijd nog naar deze plek?’, 
antwoordde Jules ‘dat doe ik voor jullie; jullie moeten deze 
verhalen verder vertellen’. Deze woorden hebben Coen nooit 
losgelaten en geïnspireerd om nu 8-9 jaar na dato een begin 
te maken met een podcast opdat de verhalen verder verteld 
worden.

uit moeten stellen. Ondanks alle voorbereidingen, durfden 
we het uiteindelijk niet aan om met een groep deelnemers op 
leeftijd te reizen. Niet alleen in een nog niet corona-vrije om-
geving, maar ook in een onrustige regio vanwege de spannin-
gen tussen Polen en Wit-Rusland aan de grens in de buurt van 
Sobibor. Hoewel Sobibor zelf nog wel te bezoeken was, was 
Wlodawa, de plaats waar een belangrijk deel van de reis zich 
afspeelt, dat niet. Gelukkig hadden de deelnemers alle begrip 
voor ons besluit en zijn reizen in het vooruitzicht gesteld voor 2022.

• De Internationale Jeugdconferentie werd ook afgeblazen door 
de Stichting Pools-Duitse Verzoening vanwege de onrust langs 
de grens en het feit dat er samengewerkt wordt met scholen 
in Wlodawa. Zonder de Poolse scholieren, zou het internatio-
nale karakter van de reis zijn doel voorbijschieten. Ook deze 
reizen zijn uitgesteld naar 2022.

ADMINISTRATIVE MATTERS 
• January 7: On the 100th birthday of Jules Schelvis, Jan Vermaning in collaboration with the Sobibor Foundation launched a four 

language subtitled version of the concert 'A train to Sobibor'. The accompanying teaching package is now also available in four 
languages and freely available. 

• On January 27, Holocaust Memorial Day, the documentary 'The Sobibor Tapes – the forgotten interviews of Jules Schelvis' was 
broadcasted. This film by Piet de Blaauw and Jan Pieter Tuinstra shows unique images from interviews Jules Schelvis held with 
survivors of the uprising. A particularly striking visual story, in which you as a spectator are not unaffected and the horrors 
come very close.

• In April we commemorated that Jules Schelvis passed away five years ago. We interviewed a number of people who knew Jules 
well or were inspired by him. This spoken 'in memoriam' can be found on our website as a permanent monument.

• The commemoration trips to Sobibor were unfortunately canceled. Despite all the preparations, in the end we didn't take the 
risk to travel with a large group of mainly elderly people. Not only because of Corona, but also due to the tensions between 
Poland and Belarus at the border, an area close to Sobibor. Although Sobibor itself could still be visited, the village of Wlodawa, 
where an important part of the journey takes place, was not.

• The International Youth Conference at the end of the year was also canceled by the Polish organizer for the same reasons.

Het bestuur van Stichting Sobibor per eind december 2021 /  
The board of the Sobibor Foundation at the end of 2021: 

• 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

Jules Schelvis met zijn interview-tapes

 Ambassadeurs / Ambassadors
 De ambassadeurs voor Stichting Sobibor waren in 2021 / 
    The ambassadors of the Sobibor Foundation were in 2021:
• Hans Blom - voormalig bestuursvoorzitter Verzetsmuseum Amsterdam, voormalig directeur NIOD en emeritus
  hoogleraar Nederlandse Geschiedenis Universiteit van Amsterdam;
• Coen van Dijk – oud deelnemer Internationale Jeugdconferentie in Sobibor;
• 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.

Coen van Dijk (tweede van links) samen 
met andere jongeren in gesprek met Jules 
Schelvis

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2021/de-sobibor-tapes-de-vergeten-interviews-van-jules-schelvis.html
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2021/de-sobibor-tapes-de-vergeten-interviews-van-jules-schelvis.html
https://www.sobibor.org/jullie-moeten-deze-verhalen-doorvertellen/
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 IN MEMORIAM ERNST VERDUIN (1927 - 2021)

Op 10 december overleed op 94-jarige leeftijd Ernst Verduin. 
Als jongen van 15 jaar verbleef hij in 1943 in kamp Vught maar 
hoefde niet mee met de Kindertransporten van 6 en 7 juni 
naar Sobibor omdat hij ziek was. Als Auschwitz-overlevende 
vertelde hij tot op hoge leeftijd in lezingen en gastlessen over 
zijn ervaringen, als waarschuwing tegen discriminatie en into-
lerantie. Ernst Verduin was jarenlang betrokken bij  de edu-
catie rond Nationaal Kamp Vught en de herdenking van de 
Kindertransporten. In de documentaire Wat kunnen ze nu met 
ons doen? (2007) hierover is hij een van de getuigen. 

FINANCIËN/ FINANCIALS 

In 2021 is in totaal ruim 13.000 euro aan donaties en 5.625 
euro aan subsidies ontvangen. 

De afwikkeling van de erfenis die de Stichting in 2018 verwierf 
is tot een eind gekomen door de verkoop van vastgoed in 
Spanje. Er is een bedrag van 113.144 euro toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve.

In 2021, we received over 13 thousand euros in donations and 
5,625 euros in subsidies. 

The settlement of the inheritance acquired in 2018 has come 
to an end with the sale of the Spanish real estate. An amount 
of 113,144 euro has been added to our reserves.

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 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!

Ernst Verduin
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SOBIBOR

Redesign
After the quiet opening of the new Sobibór Museum in 2020, it has fortunately been frequently visited, in between the corona 
measures. The next and final phase is now the grounds around the museum and the ash hill. This means that this area is tem-
porarily closed to visitors. The museum itself will remain open.
With this final phase of the redesign a lot will change. A wall will be erected, which symbolically represents the ‘Himmelfahrtstrasse’, 
the pathway the Jews walked towards the gas chambers. This wall also surrounds the ash mound and thus protects it against 
natural elements and wild animals on site. The latter is understandable, and at the same time a pity as it changes the special 
character of the ash mound as a quiet place of reflection.
For the construction of the wall it is necessary to give the Remembrance Lane with the commemoration stones and trees a new 
place. This is also close to our heart, and as a foundation we supervise the final phase with the utmost care.

Internationaal seminar over educatie in Sobibor museum
Op uitnodiging van het staatsmuseum Majdanek waaronder het nieuwe Sobibor museum valt, vond in de eerste week van 
september een educatieseminar plaats. Naast Stichting Sobibor namen ook vertegenwoordigers van de kampen Ravensbrück, 
Westerbork, Treblinka, het Joods Cultureel Kwartier en het Polin museum in Warschau hieraan deel. Het nieuwe Sobibor mu-
seum was het uitgangspunt van de bijeenkomst. De deelnemers hebben zowel in formele als informele zin gesproken over 
educatievormen en welke rol het museum hierin kan spelen. Ook was er gelegenheid om te reageren op de collectie van het 
museum. In een eerste reactie hebben we aangegeven tevreden te zijn met het resultaat. Het hele verhaal wordt verteld waarbij 
gevoelige onderwerpen niet uit de weg zijn gegaan. Ook de vormgeving van het gebouw waarbij nadrukkelijk gezocht is naar 
contact met de omgeving en de plek van het museum, is naar onze mening geslaagd. Verder hebben we geadviseerd bij het nog 
vorm te geven educatieve programma van het museum.

Thomas Kranz, directeur van Majdanek, geeft uitleg in het nieuwe museum 
van Sobibor

SOBIBOR

Herinrichting
Na de 'stille' opening van het nieuwe Sobibór Museum in 2020 is het, tussen de coronamaatregelen door, gelukkig veelvuldig 
bezocht. Volgende fase is nu de definitieve herinrichting van het terrein rondom het museum en de asheuvel. Dit betekent dat 
dit gebied voorlopig gesloten is voor bezoekers. Het museum zelf blijft open.
Met de herinrichting verandert er veel. Er komt een muur, die symbolisch de route van de Himmelfahrtstrasse verbeeldt, de 
laatste weg die de Joden af moesten leggen voordat ze in de gaskamers terecht kwamen. Met deze muur wordt ook de asheuvel 
afgescheiden en zo beschermd tegen natuurelementen en wilde dieren ter plekke. Dit laatste is begrijpelijk, maar jammer om-
dat daarmee het bijzondere karakter van de asheuvel als verstilde plek van overdenking verandert.
Voor de aanleg van deze muur was het nodig de betekenisvolle gedenklaan met de gedenkstenen en de bomen een nieuw plek 
te geven. Ook dit ging ons aan het hart, maar als stichting begeleiden we dit proces met uiterste zorgvuldigheid. 

De gedenklaan zoals hij was
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HERDENKINGEN

Ook dit jaar werden alle herdenkingen verband met de pandemie in aangepaste vorm georganiseerd:

Bij de Nationale Holocaustherdenking op 31 januari waren slechts enkele vertegenwoordigers van organisaties uitgenodigd. 
Stichting Sobibor was vertegenwoordigd door een bloemstuk.

Ook bij de Nationale Herdenking op 4 mei waren een beperkt aantal vertegenwoordigingen van oorlogsslachtoffers uitgeno-
digd. Voorzitter Christine Gispen - de Wied was bij de onthulling van het monument in het Vondelpark met het bordje “Voor 
Joden verboden”. Een initiatief naar aanleiding van de 4 mei-toespraak van de koning een jaar eerder op de Dam, waarin hij zei: 
“Sobibor begon in het Vondelpark met een bordje: Voor Joden verboden”.

De jaarlijkse herdenking van de kindertransporten van 6 en 7 juni 1943 van Nationaal Monument Kamp Vught in samenwerking 
met Stichting Sobibor was dit jaar digitaal. 

In de herdenkingsuitzending vertelden Selma en Esther Huffener over hun oma Lotty Huffener-Veffer. Zij moest in juni 1943 
in Kamp Vught afscheid nemen van haar 15-jarige zusje Carla en haar ouders. Een paar dagen later werden zij vermoord in 
Sobibor. Lotty overleefde meerdere kampen en heeft zich altijd ingezet voor de nagedachtenis aan de vermoorde kinderen.

Selma en Esther Huffener bij het hek met vlinder van Nationaal Monument Kamp Vught.

SOBIBOR

Ceremonie verplaatsen gedenkstenen herdenkingslaan naar tijdelijke plek
Het herinrichtingsplan van het voormalige vernietigingskamp Sobibor houdt 
een nieuwe inrichting en plek van de gedenklaan in. Daarom kregen de her-
denkingsstenen op 14 september tijdelijk een andere plaats. 
Om erop toe te zien dat dit respectvol zou gebeuren, zijn bestuursleden 
Marijke Sterman en Ingrid Zylstra naar Sobibor gereisd om daarbij aanwezig 
te zijn. Ook waren vertegenwoordigers van BSH aanwezig.
Wij kunnen degenen die een herdenkingssteen in Sobibor hebben ervan 
verzekeren dat de verplaatsing van de stenen met groot respect en gepaste 
zorgvuldigheid is gebeurd.
Vóór het verplaatsen van de stenen vond een kleine ceremonie plaats met 
een aantal toespraken en werd informatie over de werkwijze gegeven door 
Tomasz Oleksy-Zborowski hoofd van het Sobibór Museum. Daarna konden 
onze bestuursleden hun “eigen” steen zelf, of met hulp, naar de plek bren-
gen, waar ze zullen rusten tot de nieuwe gedenklaan en de nieuwe naam-
plaatjes klaar zijn. Als er  onjuistheden op de naamplaatjes staan zullen die 
op de nieuwe aangepast worden. 
Uiteraard wordt Stichting Sobibor op de hoogte gehouden van de stand van 
zaken rondom de herinrichting en houden wij u op de hoogte.

International seminar on education in Sobibor museum
At the invitation of the state museum Majdanek an education seminar was held in the first week of September. Besides the 
Sobibor Foundation, other representatives of various camps and museums related to the Holocaust took part as well. The new 
museum in Sobibor was the starting point of the discussions. The participants discussed forms of education and the role the 
museum can play in this, both formally and informally. There was also an opportunity to comment on the museum's collection. 
In an initial response, we indicated that we were satisfied with the result. The whole story is told without avoiding sensitive sub-
jects. We also believe that the design of the building, in which contact with the environment and the location of the museum 
has been emphatically sought, has been successful. We advised on the museum's educational program, which has yet to be 
developed.

Ceremony move memorial stones memorial avenue to temporary place
The redevelopment plan of the former extermination camp Sobibor includes a new layout and location of the Remembrance 
Lane. That is why the memorial stones were temporarily relocated on 14 September. To ensure that this was done respectfully, 
board members Marijke Sterman and Ingrid Zylstra traveled to Sobibor to attend. BSH representatives were also present.
We can assure those who have a memorial stone in Sobibor that the movement of the stones has been done with great respect 
and due care. Before moving the stones, a small ceremony took place with a number of speeches and information about the 
process was shared.
Naturally, the Sobibor Foundation will be kept informed of the status of the redesign and we will keep you informed.

Bestuurslid Marijke Sterman verplaatst met hulp de 
steen van haar familie 
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HERDENKINGEN REIZEN  / TRIPS

Uitstel herdenkingsreis
Ook het jaar 2021 was helaas een jaar zonder herdenkingsreis 
naar Sobibor. Alle voorbereidingen voor de herdenkingsreis 
2022 zijn inmiddels in volle gang. Was het afgelopen jaren 
corona en de vluchtelingenstroom uit Wit-Rusland die roet in 
het eten gooiden, momenteel zorgt de oorlogssituatie in het 
naburige Oekraïne voor onzekerheid.
Kijk voor de actuele informatie over de planning van onze rei-
zen op onze website.

Fietstocht Terug naar Westerbork
Van 18 tot 31 augustus heeft een groep MBO- en HBO-
studenten op de fiets de route afgelegd die de Joden gingen 
van Westerbork naar Auschwitz. Maar dan in omgekeerde 
richting van Polen naar Nederland. Onderweg kregen zij veel 
informatie over de verschillende kampen en gingen zij in ge-
sprek met elkaar en studenten uit o.a. Duitsland.
In Kreisau hield Frank Otten, vrijwilliger bij Stichting Sobibor, 

een verhaal over dit vernietigingskamp en zijn persoonlijke 
motivatie om het verhaal verder te vertellen. De studenten 
waren zeer onder de indruk en er werd veel kennis en ervaring 
gedeeld. Dit initiatief van Stichting Terug naar Westerbork, 
ging een jaar eerder vanwege corona niet door, maar kon af-
gelopen jaar gelukkig alsnog na 76 jaar vrijheid plaatsvinden.

Verdiepingsreis
In 2021 organiseerden wij de verdiepingsreis voor het eerst 
zonder onze Duitse collega’s van BSH. Vanwege corona had-
den veel Duitsers afgezegd. Onze groep bestond uit 18 deel-
nemers, waarvan acht docenten. Begeleiders waren Alwin 
Kapitein en Menno Visser. Er stonden meerdere nieuwe on-
derdelen op het programma. In het Teatre NN in het poort-
gebouw in Lublin kwamen we in contact met de vooroorlogse 
Joodse geschiedenis van de stad. Op creatieve historische 
wijze proberen actieve onderzoekers aan de hand van foto’s, 
plattegronden, geluid, maquettes en dossiers een beeld te ge-
ven van de Joodse cultuur in de stad. Daarnaast hebben we 
het dorpje Trawniki bezocht en aldaar stilgestaan bij de over-
blijfselen van het concentratiekamp. Nieuw was dat de deel-
nemers zelf onderdeel van de rondleiding werden door het re-
gelmatig voorlezen van een ooggetuigenverslag. Bij Trawniki 
was bijvoorbeeld een tekst van Mirjam Blits leidend en 
indrukwekkend.

Voor de docenten was er een avondgesprek over het verschil 
tussen Pools en Nederlands onderwijs over de Holocaust. 
De Poolse kant werd belicht door Anita Borkowska. Zij heeft 
ervaring met het rondleiden van kinderen in onder andere 
het Polin museum. Na vele Poolse voorbeelden mengden de 
Nederlandse docenten zich en volgde er een discussie waarbij 
naar verschillen en overeenkomsten werd gezocht.

Commemorations
Also this year, all commemorations related to the pandemic were organized in an adapted format. 

Only a few representatives of organizations were invited to the National Holocaust Remembrance Day on January 31. 
The Sobibor Foundation was represented by a flower arrangement.

A limited number of representations of war victims were also invited to the Dutch National Commemoration on May 4. 
Chairwoman Christine Gispen - de Wied was at the unveiling of the monument in the Amsterdam Vondelpark with the sign 
“Forbidden for Jews”. An initiative in response to the King's May 4 speech on Dam Square a year earlier, in which he said: 
"Sobibor started in the Vondelpark with a sign: Forbidden for Jews".

The annual commemoration of the children's transports of 6 and 7 June 1943 from National Monument Kamp Vught in 
collaboration with the Sobibor Foundation was this year live streamed.

In the memorial broadcast Selma and Esther Huffener talked about their grandmother Lotty Huffener-Veffer. In June 1943 she 
had to say goodbye to her 15-year-old sister Carla and her parents in Kamp Vught. A few days later they were murdered in 
Sobibor. Lotty survived several camps and has always actively worked for the memory of the murdered children.

Christien Gispen-de Wied (voorzitter Stichting Sobibor) en Jeroen van den Eijnde (directeur van Nationaal Monument Kamp Vught) leggen een 
krans bij het Kindermonument 

Frank Otten (midden met wit shirt) met de fietsers 

Verdiepingsreis 2021 



- 16 -  - 17 -

REIZEN  / TRIPS HERDENKING OPSTAND VERZETSMUSEUM

Op donderdag 28 oktober organiseerden het Verzetsmuseum 
Amsterdam en Stichting Sobibor de jaarlijkse bijeenkomst ter 
herdenking van de opstand in vernietigingskamp Sobibor in 
oktober 1943.

Historisch onderzoeker Jos Sinnema vertelde het verhaal ach-
ter een recent opgedoken brief uit 1945 van Jules Schelvis. 
Deze brief waarin Jules een levensteken geeft aan zijn familie 
en die hij verstuurde op 7 mei 1945, ging verloren en werd 
na 75 jaar alsnog bezorgd. Het toont een aangrijpend relaas 
over de verschrikkingen in het kamp. Dergelijke documenten 
voegen daadwerkelijk iets toe aan ons begrip van en onze kijk 
op de geschiedenis. Daarom is het belangrijk dat we blijven 
zoeken naar nieuwe stukken.

Op dezelfde herdenkingsbijeenkomst voerde Willem van 
Norel, docent geschiedenis en begeleider van educatieve rei-
zen naar Sobibor, met jongeren een groepsgesprek over het 
belang van jongerenreizen. 

 

Commemoration Uprising in Amsterdam Resistance 
Museum
On October 28, 2021, the Amsterdam Resistance Museum and 
the Sobibor Foundation organized the annual commemora-
tion of the uprising in the Sobibor extermination camp.

Historical researcher Jos Sinnema told the story behind a re-
cently surfaced letter from Jules Schelvis. In this letter Jules 
gives a sign of life to his family after he was liberated on May 
7, 1945. The letter was lost and was delivered after 75 years. 
It shows a moving account of the horrors in the camp. Such 
documents really add to our understanding of and view of his-
tory. That is why it is important that we keep looking for new 
artifacts.

At the same commemoration, Willem van Norel, history tea-
cher and facilitator of educational trips to Sobibor, held a 
group discussion with previous participants of the internati-
onal youth conference who shared their experiences and the 
importance of the international youth conference.

Postpone commemoration trips
Unfortunately, the year 2021 was also a year without a commemora-
tion trip to Sobibor due to Corona and the refugee flow from Belarus. 
For up-to-date information about the planning of our trips, please 
visit our website.

Cycle tour Back to Westerbork
From August 18-31, a group of students cycled the route that the Jews went from Westerbork to Auschwitz, except then in 
reverse from Poland to the Netherlands. Along the way they received a lot of information about the different camps and they 
talked to each other and students from other countries, such as Germany.

In Kreisau, Frank Otten, a volunteer at the Sobibor Foundation, told a story about Sobibor and his personal motivation to tell his 
story. The students were very impressed and a lot of knowledge and experience was shared. 

Field trip
In 2021, the Field Trip took place without our German colleagues from BSH for the first time.  Our Dutch group consisted of 
18 participants, of which eight teachers. Some new activities were added to the program. In the Teatre NN in the gatehouse in 
Lublin we came into contact with the pre-war Jewish history of the city. Active researchers use photos, maps, sound, models and 
files to try to give a picture of Jewish culture in Lublin in a creative historical way. In addition, we visited the village of Trawniki 
where we dwelt on the remains of the concentration camp. 

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.

Onderzoeker Jos Sinnema en voorzitter Christine Gispen-de Wied

Diner deelnemers verdiepingsreis 2021
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JULES SCHELVIS SCHOLIERENPRIJS 2021 VOOR SCHOLIEREN STREEK LYCEUM EDE

In 2021 ging de Jules Schelvis Scholierenprijs naar Enna Schut, 
Annejet Vonk en Anne Rittersma, leerlingen VWO-6 van het 
Streek Lyceum in Ede.  Alle drie gingen zij in 2019 mee met de 
Internationale Jeugdconferentie naar Polen, die jaarlijks rond 
14 oktober wordt georganiseerd door de provincie Gelderland, 
Stichting Sobibor en de Stichting Pools-Duitse Verzoening. 

Zij ontvingen de prijs voor hun profielwerkstuk ‘De bekend-
heid van Sobibor’. Hierin beschrijven zij waarom Sobibor zo 
lang onder de radar is gebleven. Aanvullend maakten zij een 
boekje ‘Veertien personen - Veertien verhalen’. Hierin geven 
zij een gezicht aan slachtoffers uit hun gemeente. De jury hier-
over:  ‘Een persoonlijke dimensie die benadrukt dat het doel 
van de nazi’s - het uitwissen van het Jodendom - niet is bereikt’. 

Een bijzondere vermelding werd toegekend aan Maisie 
Barnett, die op 12-jarige leeftijd voor haar bat mitswa het 
leven van een voor haar onbekend slachtoffertje in beeld 
bracht. Zij mag deelnemen aan de volgende Internationale 
Jeugdconferentie.

Jules Schelvis Student Award 2021 for students 
Streek Lyceum Ede

In 2021, the Jules Schelvis Student Award went to Enna Schut, 
Annejet Vonk and Anne Rittersma, VWO-6 students of the 
Streek Lyceum in Ede. All three attended the International 
Youth Conference to Poland in 2019, which is organized an-
nually around October 14 by the province of Gelderland, the 
Sobibor Foundation and the Polish-German Reconciliation 
Foundation.

They received the prize for their profile paper 'The fame of 
Sobibor' in which they describe why Sobibor has remained 
under the radar for so long. In addition, they made a booklet 
'Fourteen persons - Fourteen stories'. In this they give a face 
to victims from their municipality. The jury report stated: 'A 
personal dimension that emphasizes that the goal of the Nazis 
- the erasing of Judaism - has not been achieved'.

A special mention was given to Maisie Barnett, who, at the age 
of 12, portrayed the life of a Dutch victim unknown to her for 
her bat mitzvah. She may participate in the next International 
Youth Conference.

In september 2021 is begonnen met het interviewen van eer-
ste generatie nabestaanden door studenten. De oorlogserva-
ring maar ook het leven na de oorlog staan hierbij centraal. 
De interviews worden op video vastgelegd en begeleid door 
Stichting Sobibor. Geïnterviewden kunnen aangeven of hun 
persoonlijke getuigenis wel of niet gedeeld mag worden met 
een groter publiek. 

Dinsdag 21 september vond in de studioruimte van het 
University College Utrecht (UCU) het eerste interview plaats. 
De spits werd afgebeten door Betty Radema, die werd geïnter-
viewd door Alexei Delanghe, voorzitter van de Geschiedenis 
Commissie van het College.

Iedereen die belangstelling heeft om aan het project deel te 
nemen en ook geïnterviewd wil worden, kan contact opnemen 
met Petra van den Boomgaard.

Interview project first generation relatives Sobibor 
Foundation & University College Utrecht
From September 2021, students of the history of the University 
College of Utrecht University started interviewing first genera-
tion relatives together with the Sobibor Foundation. Their war 
experience next to their lives after the war are central themes. 
The interviews are recorded on video and supervised by the 
Sobibor Foundation. Interviewees indicate whether or not 
their personal testimony will be shared with a wider audience.

The first interview took place on September 21, 2021 in the 
studio space of University College Utrecht (UCU). The intervie-
wee Betty Radema was interviewed by Alexei Delanghe, chair 
of the History Committee of the College.

Anyone who is interested in participating in the project and 
also wants to be interviewed, can contact Petra van den 
Boomgaard.

De winnaars van de Jules Schelvis Scholierenprijs 2021: Enna Schut, 
Annejet Vonk en Anne Rittersma

INTERVIEWSPROJECT EERSTE GENERATIE NABESTAANDEN STICHTING SOBIBOR 
& UNIVERSITY COLLEGE UTRECHT

Alexei Delanghe en Annika Hofman zijn als interviewers bij het project 
betrokken

mailto:petra.vdboomgaard%40sobibor.org?subject=
mailto:petra.vdboomgaard%40sobibor.org?subject=
mailto:petra.vdboomgaard%40sobibor.org?subject=
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GESCHIEDENIS WERKPLAATS LEEUWARDEN

Voor studenten van de tweedegraads lerarenopleiding 
Geschiedenis van de NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden 
staat in hun tweede jaar de Geschiedenis Werkplaats op het 
programma. 

Binnen deze studieruimte voeren zij een opdracht uit voor een 
maatschappelijke organisatie gerelateerd aan een historisch 
thema. Zo leggen zij concreet een maatschappelijk relevante 
verbinding tussen hun opleiding en de hedendaagse samen-
leving.

Afgelopen jaar hebben twee teams van studenten zo’n op-
dracht binnen het kader van de Geschiedenis Werkplaats uit-
gevoerd voor Stichting Sobibor. 

Rebecca Boer en Eline Duineveld hebben onderzoek gedaan 
naar Friese struikelstenen oftewel  ‘stroffelstienen’ die speci-
fiek gerelateerd zijn aan inwoners van Friesland die vermoord 
zijn in Sobibor. 

Léon Postma, Harmen ten Hoeve en Rimmer Bakker deden 
onderzoek naar het mogelijke verband tussen Joodse onder-
duikers in Friesland in relatie tot het aantal Friese Joden die 
zijn weggevoerd, waarvan velen naar Sobibor. 

Als Stichting Sobibor zijn wij blij met deze betrokkenheid van 
HBO-studenten bij het verhaal van Sobibor en hun onder-
zoeksverslagen. De aandacht en interesse van deze toekom-
stige docenten geschiedenis passen naadloos bij de doelstel-
ling van informatie en educatie. 

History workshop Leeuwarden
For students of the teacher training course in History of the 
NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden, the History Workshop 
is on the program in their second year.

They have to carry out an assignment for a social organization 
related to a historical theme. In this way they make a concrete 
socially relevant connection between their education and con-
temporary society.

Last year, two teams of students carried out such an assig-
nment for the Sobibor Foundation. Rebecca Boer and Eline 
Duineveld have conducted research into Frisian stumbling 
stones that are specifically related to residents of Friesland 
who were murdered in Sobibor.

Léon Postma, Harmen ten Hoeve and Rimmer Bakker investi-
gated the possible connection between Jewish people hiding 
in Friesland in relation to the number of Frisian Jews who were 
deported, many of them to Sobibor.

The Sobibor Foundation is very pleased with the involvement 
of students in the Sobibor history. The attention and interest 
of these future history teachers fit seamlessly with the objec-
tive of information and education. Their reports can be found 
on the Sobibor Foundation website.

SOBIBOR IN HET NIEUWS

4 mei: onthulling monument Vondelpark ‘Sobibor: en wat doe jij?’ van Niels van Deuren
Op 4 mei werd een monument onthuld bij een ingang van het Vondelpark, ‘Sobibor - en wat doe jij?‘ van kunstenaar en initiatief-
nemer Niels van Deuren. Hij liet zich inspireren door de woorden “Sobibor begon in het Vondelpark. Met een bordje ‘Voor Joden 
verboden” van koning Willem-Alexander bijna een jaar eerder tijdens de Nationale Dodenherdenking op een bijna lege Dam. 

Het werk bestaat uit een spiegel, wat refereert naar het wegkijken van de Nederlandse (Europese) bevolking tijdens de 
Jodenvervolging. 

Samen met het Amsterdamse 4 en 5 mei comité willen wij jaarlijks een moment stil staan bij dit monument gezien de blijvende 
impact van de vraag. Op de website van het comité wordt het als volgt uitgelegd: vandaag ervaren mensen nog steeds onrecht. 
Mensen van verschillend geslacht, geloof, herkomstland, huidskleur, uiterlijk, seksuele geaardheid, lichamelijke beperking, leef-
tijd, et cetera. Ondanks het verleden, ondanks de grondwet die het verbiedt, is er nog steeds onrecht. En wat doe jij?

Eline Duineveld (links) en Rebecca Boer bij de struikelstenen voor de 
familie Polak in de William Boothstraat in Harlingen 
(foto: Joachim de Ruijter)

Ingang Vondelpark 1940 en 2021 

Tekst van Harriett Goldwasser bij de onthulling van het monument ‘Sobibor - en wat doe jij? ‘
"De oorlog begon voor mij op 14 mei 1940, op mijn vierde verjaardag. Mijn moeder wilde dat alles gewoon doorging op mijn ver-
jaardag. Maar ze kon niet naar de banketbakker voor een taart, omdat het luchtalarm continu afging. Ik kom uit een Joodse, niet-
gelovige familie. Ik wist niet eens dat ik Joods was en wat dat betekende. In mijn familie waren er ook veel gemengde huwelijken, 
tussen Joodse en niet-Joodse mensen. In de oorlog werd het leven steeds benauwder voor ons. Joden telden niet mee. We mochten 
niet meer naar winkels, mochten niet meer met de tram. Mijn vader werkte bij de gemeente, maar werd ontslagen. Op een zondag 
was ik met vriendjes en vriendinnetjes aan het buitenspelen en we wilden naar het park. Daar hing een groot bord met ‘Verboden 
voor Joden’. Een jongetje vroeg of wij Joods waren en wij zeiden van niet. We wisten niet beter en konden niet eens lezen. We zijn 
gewoon het park ingegaan. Gelukkig is er niks gebeurd”

https://www.harlingercourant.nl/harlingercourant/nieuws/harlinger-verhalen-in-sobibor
https://www.sobibor.org/wp-content/uploads/2021/07/Onderzoek-Stichting-Sobibor-NHL-Stenden-juni-2021-Eindversie.pdf
https://www.sobibor.org/wp-content/uploads/2021/07/Onderzoek-Stichting-Sobibor-NHL-Stenden-juni-2021-Eindversie.pdf
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REVEALED MONUMENTS
On May 4, unveiling monument Vondelpark 'Sobibor - and what would you do?'
On May 4, 2021, a monument was unveiled at an entrance to the Amsterdam Vondelpark, 'Sobibor - and what would you do?' 
by artist and initiator Niels van Deuren. He was inspired by the words by King Willem-Alexander during his speech a year earlier 
during the National Remembrance Day: “Sobibor started in the Vondelpark. With a sign 'Forbidden for Jews'”..
The work consists of a mirror, which refers to the Dutch (European) population looking away during the persecution of the Jews.
Together with the Amsterdam May 4 and 5 Committee, we want to reflect on this monument for a moment every year. The 
committee's website explains it this way: ‘Today people still experience injustice. People of different sexes, religion, country of 
origin, skin colour, appearance, sexual orientation, physical disability, age, et cetera. Despite the past, despite the constitution 
forbidding it, there is still injustice. And what would you do?’

19 sept, onthulling Nationaal Holocaust Namenmonument A’dam
Op 19 september werd het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam door de koning onthuld. Stichting Sobibor 
was daarbij aanwezig en werd vertegenwoordigd door voorzitter Christine Gispen-de Wied. In de stenen staan de namen gegra-
veerd van in totaal ruim 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust. Zij hebben nooit een graf gekregen.

On September 19, 2021, the National Holocaust Memorial of Names in Amsterdam was unveiled by King Willem-Alexander. The 
Sobibor Foundation was present and represented by chair Christine Gispen-de Wied. The stones are engraved with the names 
of a total of more than 102,000 Dutch victims of the Holocaust. They never got a grave.

SOBIBOR IN HET NIEUWS SOBIBOR IN HET NIEUWS

27 september AD - Tentoonstelling over Dordtse Joden die in Sobibor omkwamen
Een expositie in de hal van het Dordtse Stadskantoor besteede in de herfst aandacht aan de 44 Dordtse Joden die in vernieti-
gingskamp Sobibor zijn vermoord.
De tentoonstelling had eigenlijk vorig jaar moeten plaatsvinden, als onderdeel van ‘75 jaar bevrijding’. Door de coronacrisis 
moest die echter worden uitgesteld. De tentoonstelling is ontworpen door Dordtenaar Harrie Teunissen en is een initiatief van 
de Dordtse werkgroep Stolpersteine.
Van de 44 vermoorde Dordtenaren in Sobibor er 28 tegelijk vergast: op 9 juli 1943. Op de tentoonstelling kunnen bezoekers ken-
nisnemen van de maatregelen die de Duitsers hadden genomen om de Joodse bevolking van Dordrecht te registreren, isoleren, 
arresteren en deporteren.
Leden van de Dordtse werkgroep Stolpersteine hebben in november 2017 alle Dordtse slachtoffers van Sobibor herdacht, door 
staande op de spoorlijn waarop zij werden aangevoerd hun namen uit te spreken.

14 oktober - 78e verjaardag opstand, onthuling Joods Namenmonument in Leeuwarden
Op 14 oktober, op de 78e verjaardag van de opstand van Sobibor,  werd in Leeuwarden het Joods Namenmonument onthuld.
In Leeuwarden woonde de grootste Joodse gemeenschap van Friesland. Van de 665 Joden in Leeuwarden zijn er 544 vermoord. 
Al hun namen staan nu op het monument voor de voormalige Joodse school naast het reeds bestaande Joodse monument.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs hield een toespraak waarin hij het belang van Holocausteducatie sterk benadrukte. Namens 
Stichting Sobibor waren Christine Gispen - de Wied en Gerben Hoogterp bij de plechtigheid aanwezig. Christine ook als nabe-
staande van haar in Sobibor vermoorde Leeuwarder grootvader Isaac de Wied.

Tekst van Stichting Sobibor-voorzitter Christien Gispen-de Wied bij de opening monument ingang Vondelpark 
"Mijn grootvader Izaäk de Wied was een vrolijke man. Biljartkampioen van Leeuwarden en zelfs van de provincie Friesland totdat 
zijn club ‘voor Joden verboden’ werd. In de zomer van 1942 liet hij zijn vrouw en vier kinderen onderduiken. Zelf verfde hij zijn haar 
blond en vertrok naar Amsterdam waar hij ging wonen in het Parkhotel. Daar werd hij verraden door een kamermeisje en via 
Vught en Westerbork op 9 april 1943 in Sobibor vergast. Zou hij nog in het Vondelpark hebben gewandeld, of het kamermeisje op 
weg naar haar werk? Wat dachten zij op momenten dat zij in hun spiegels keken? Voelde Izaäk zich vrij, of was hij misschien naïef? 
Handelde het kamermeisje uit overtuiging of was zij gewoon uit op geld? Vragen zonder antwoord. 
Jules Schelvis, oprichter van Stichting Sobibor heeft er zijn levenswerk van gemaakt dat wat gebeurd is in de vernietigingskampen 
nooit te vergeten. Het was zijn wens dat jongeren het verhaal verder zouden vertelden en ervan zouden leren voor een betere 
wereld. Het is daarom dat ik, dat Stichting Sobibor, dit burgerinitiatief van Niels van Deuren zo bijzonder en belangrijk vindt. Hij 
vertegenwoordigt de generatie van het heden en de toekomst. Hij liet zich inspireren door de uitspraak van de koning ‘Sobibor 
begon in het Vondelpark’ en hij bedacht dat als je in de spiegel kijkt, je er niet aan ontkomt jezelf vragen te stellen. Met de kennis 
van nu is het zo belangrijk om in de spiegel te blijven kijken en je af te vragen wie jij was geweest in die tijd en wie je bent in deze 
tijd. Vragen te stellen aan jezelf en aan de ander. Laten we dat, elke dag opnieuw, blijven doen. Dank Niels van Deuren en iedereen 
die ervoor gezorgd heeft dat deze spiegel hier nu hangt."

welke foto?

foto namen monument Leeuwarden

Expositie hal stadskantoor Dordrecht. (foto: Wim van de Pol) Onthulling namenmonument Leeuwarden
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SOBIBOR IN HET NIEUWS 

15 december – Kort geding rechtbank Amsterdam
Tweede Kamerlid Thierry Baudet moet 4 berichten van social media verwijderen waarin hij de coronamaatregelen vergelijkt met 
de Holocaust. Hij mag de uitlatingen ook niet herhalen en in het kader van het debat over de coronamaatregelen geen gebruik 
meer maken van beeldmateriaal van de Holocaust. Dat bepaalde de kort gedingrechter op 15 december in Amsterdam. De zaak 
was aangespannen door het CIDI, het Centraal Joods Overleg en 4 overlevenden van de Holocaust.
Veel overlevenden en nabestaanden zijn diep door de uitingen geraakt, vertelde Rudie Cortissos, een overlevende van de 
Holocaust aan de rechter. ,,Ik denk dat niemand die hier zit zich kan voorstellen wat het betekent als je moeder met een trein van 
Westerbork naar Sobibor wordt vervoerd, zich moet uitkleden en dan tegelijk met honderden de gaskamer in wordt geduwd. 
Dat is een situatie die elke dag, vaak ook ‘s nachts, een rol speelt”, zei hij geëmotioneerd. ,,Ik snap absoluut niet waarom Baudet 
dit fenomeen moet aanhalen om zijn gelijk te krijgen, om zijn standpunt te verdedigen.”

17 december 2021 - Bestemming Sobibór naar festival in VS
De Nederlandse documentaire Bestemming Sobibór is binnenkort te zien in de VS. De film van regisseur Raymond Grimbergen 
draait vanaf 14 januari op het Miami Jewish Film Festival. In de film stapt Hein Piller de Bruijn, 39 jaar, op station Amsterdam 
Muiderpoort in een trein om dezelfde reis te maken die zijn familieleden in 1943 gedwongen werden te maken. Zijn grootouders 
en andere familieleden werden direct na aankomst in vernietigingskamp Sobibór vergast. Alleen zijn moeder, een baby destijds, 
overleefde.

19 december 2021 Parool  / 9 dec Trouw - Laatste nog staande gebouw van kamp-Sobibor 
Het ‘Commandantshuis’ is het enige gebouw van vernietigingskamp Sobibor dat nog overeind staat. Sinds 1955 woont er een 
familie. Tot hun ongenoegen groeit de interesse van de buitenwereld in de zwarte geschiedenis. Journaliste Rosanne Kropman 
maakte hierover voor Trouw en Het Parool een reportage. 

SOBIBOR IN HET NIEUWS

SOBIBOR IN THE NEWS
September 27, 2021- Exhibition about Jews from Dordrecht who died in Sobibor
In the autumn, an exhibition in the hall of the Dordrecht City Hall devoted attention to the 44 Jews from Dordrecht who were 
murdered in the Sobibor extermination camp.

Of the 44 murdered residents of Dordrecht in Sobibor, 28 were killed at the same time: on July 9, 1943. At the exhibition, visitors 
can learn about the measures taken by the Germans to register, isolate, arrest and deport the Jewish population of Dordrecht.

Members of the Dordrecht Stolpersteine working group commemorated all Dordrecht victims of Sobibor in November 2017 by 
saying their names while standing on the railway line on which they were deported.

December 15 – Trial in Amsterdam Court
Member of Dutch Parliament Thierry Baudet was ordered to remove four messages from social media in which he compared the 
Dutch Corona measures with the Holocaust. He is also not allowed to repeat the statements and use images of the Holocaust 
in the context of the debate about the Corona measures. That was decided by the Dutch judge on December 15, 2021. The case 
was brought by the CIDI, the Central Jewish Consultation and four Holocaust survivors.
“Many survivors and relatives were deeply touched by the tweets”, said Rudie Cortissos, a Holocaust survivor. "I don't think 
anyone sitting here can imagine what it means when your mother is transported by train from Westerbork to Sobibor, has to 
undress and is pushed into the gas chamber by the hundreds. This plays a role in my life every day, often also at night," he said 
emotionally. "I absolutely do not understand why Baudet has to cite this phenomenon in order to prove his point, to defend his 
position."

December 17, 2021 - Destination Sobibór documentary is screened  in USA
The Dutch documentary Destination Sobibór will soon be shown in the USA. The film by director Raymond Grimbergen will be 
screened at the Miami Jewish Film Festival on January 14, 2022. In the film, Hein Piller de Bruijn, 39, boards a train at Amsterdam 
Muiderpoort station to make the same journey that his relatives were forced to make in 1943. His grandparents and other re-
latives were gassed immediately upon arrival in the Sobibór extermination camp. Only his mother, a baby at the time, survived.

19 December 2021 Parool / 9 Dec Trouw - Last standing building of the Sobibor campsite
The Commander's House is the only building of the Sobibor extermination camp that is still standing. A family has lived there 
since 1955. To their dismay, the outside world's interest in black history grows. Journalist Rosanne Kropman made a report 
about this for Trouw and Het Parool.

Het commandantshuis
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COMMUNICATIE / COMMUNICATION 

Nieuwsbrief
Ook in 2021 verscheen onze nieuwsbrief – op de zomer na - 
maandelijks. Tien maal verscheen de nieuwsbrief, die we ver-
sturen naar onze donateurs en andere relaties, in totaal ruim 
600 abonnees. Als daar aanleiding voor is, sturen we tussen-
door extra mailings naar onze achterban; dat komt regelmatig 
voor. Voorts vermelden we op de website het laatste nieuws. 

Nieuwe website
We werken nog aan een volledig Engelstalige versie van onze 
eind 2020 vernieuwde website. 
Via een Paypal account en iDeal kan men direct via de website 
geld doneren.
 
Facebook & Twitter 
Afgelopen jaar is het aantal vrienden van onze Facebook-
pagina gestaag doorgegroeid van 1100 naar ruim 1400.  
Onze Twitter-account kende een sterke groei van 366 naar 
ruim 1500 volgers. 
Via Facebook is het mogelijk geld aan ons te doneren.

Newsletter
In 2021, our newsletter was published basically every month 
except for the summer period. Besides special occasions, we 
also send extra mailings to our contributors; which happens 
regularly. The newsletters are distributed digitally to our con-
tributors 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
Last year the number of friends from our Facebook page has 
increased steadily  from 1100 to more than 1400.
Our Twitter account grew strongly from 366 to over 1500 
followers.
It is possible to donate money to us via Facebook.

COMMUNICATIE / COMMUNICATION 

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 op dit moment gesloten. Het 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. 

Visit to Sobibor
The former campsite is closed at the moment. The new museum is open.
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.

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

mailto:%28info%40sobibor-memorial.eu%29.?subject=
http://www.sobibor-memorial.eu/en/page/opening_hours/141
mailto:%28info%40sobibor-memorial.eu%29.?subject=
http://www.sobibor-memorial.eu/en/page/opening_hours/141
http://www.sobibor.org
http://www.facebook.com/stichtingsobibor 
http://www.twitter.com/sticht_sobibor
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DANK / GRATITUDE    

SUBSIDIES / GRANTS

Een speciaal woord van dank gaat uit naar onze partnerorganisatie Bildungswerk Stanislaw Hantz, die ons onbaatzuchtig al hun 
woord- en beeldmateriaal ter beschikking stelde voor het uitvoeren van onze verdiepingsreis.

Special thanks go to our partner organization Bildungswerk Stanislaw Hantz, who generously provided us all their word and 
image material for carrying out our Field Trip.

Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) voor hun bijdrage aan de 
verdiepingsreis 2021
 

Stichting Laméris Foundation voor hun bijdrage aan de verdiepingsreis 2021

IN 2021 ONTVING STICHTING SOBIBOR VAN DE VOLGENDE ORGANISATIES SUBSIDIES:

DONATIONS / 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 / bank account details:
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 2022  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

Donations
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 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.

https://www.sobibor.org/nieuwsbrief-aanmelden/ 
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf
mailto:info%40sobibor.org?subject=
https://www.sobibor.org/nl/word-donateur/
mailto:info%40sobibor.org?subject=
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WWW.SOBIBOR.ORG

HERINNEREN DOOR INFORMATIE EN EDUCATIE
REMEMBERING THROUGH INFORMATION AND EDUCATION


