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Het slotakkoord van de stichting
De reis naar Duitsland was de
laatste die de Stichting Depor-
tatie Oktober 1944 Noord- en
Midden-Limburg maakt. Rond
de zeventigste verjaardag van
de kerkrazzia (8 oktober) wor-
den er nog activiteiten georga-
niseerd, daarna wordt de stich-
ting opgeheven. Ze heeft dan
twintig jaar bestaan. „Het is
een combinatie van factoren.
Er is geen aanwas meer voor
het bestuur en de inkomsten
zijn opgedroogd. We kregen gif-
ten van oud-dwangarbeiders
die ook waren geabonneerd op
de nieuwsbrief, maar die groep
wordt steeds kleiner”, zegt be-
stuurslid Gerard Sonnemans.
„De stichting werd in het le-
ven geroepen om de geschiede-
nis van de kerkrazzia van 1944
bekend te maken en het ver-
haal van de Limburgse dwang-
arbeiders levend te houden.
Aanvankelijk waren er dan ook
vooral oud-dwangarbeiders ac-
tief in”, zegt Sonnemans. De
stichting gaf het boek Sporen
die bleven uit dat de geschiede-
nis van de dwangarbeiders be-
schrijft. Het bestuurswerk
werd in de jaren die volgden
overgenomen door kinderen
en kleinkinderen van dwang-
arbeiders. „We zijn informatie-
brieven gaan uitgeven en heb-
ben lesbrieven geschreven. Het

is ook een missie van mij om
de jeugd te vertellen en zelf te
laten nadenken over goed of
slecht en wat je zelf zou doen.
Het thema oorlog is daar uiter-
mate geschikt voor. Verder heb-
ben we in 2004 in vijftig kerk-
dorpen een plaquette opgehan-
gen die herinnert aan de raz-
zia, en in 2006 was er een gro-
te manifestatie waarbij we 450
scholieren in gesprek hebben
laten gaan met dwangarbei-
ders. Ook hebben we een vaste
plek in het streekmuseum van
Helden gekregen. We hebben
ons doel bereikt.”
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