Nieuwsbrief april 2022
Wijzigingen bestuurstaken en vermelding nieuw postadres
Per 1 april 2022 treedt Arian de Rijk, om persoonlijke redenen, terug als secretaris van Scoronlo. De
in 2016 aangetreden secretaris blijft na het neerleggen van zijn functie per 1 april nog lid van het
bestuur. Helaas is er nog geen opvolger voor deze functie gevonden.
Arian de Rijk heeft heel veel tijd gedurende zijn functie als secretaris besteed aan het goed laten
functioneren van het secretariaat! En zijn inzichten in veel items accuraat vormgegeven.
Wij zijn er ons, als bestuursleden terdege van bewust, dat de taken van een secretaris veelomvattend
zijn. Zolang er geen kandidaat is voor de functie van secretaris, zullen de voorzitter en de
penningmeester deze taak op zich nemen.
Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe ondersteuning voor het bestuur vanuit de leden.
Zonder die ondersteuning kan de vereniging niet functioneren!

Berichten voor het secretariaat na 1 april graag naar het volgende adres versturen:
secretariaat@scoronlo.nl
De al bestaande e-mailadressen blijven ongewijzigd:
info@scoronlo.nl
penningmeester@scoronlo.nl
redactie@scoronlo.nl
Het nieuwe postadres met ingang van 1 april is:
Kerkbrink 19
1873 HH Groet

Lezingen in april en mei
Voor onze leden en voor ieder die daar belangstelling voor heeft zijn er twee lezingen waarvoor u
van hart wordt uitgenodigd. Op woensdag 13 april is er een lezing door historica Wally de Lang over
de lotgevallen van 400 Joodse mannen die bij de eerste razzia’s in Amsterdam werden opgepakt en
naar kamp Schoorl vervoerd.
Donderdag 19 mei is er een lezing over de Schoorlse Zeedijk, een monumentale dijk, door Henk
Stapel. Als sluitstuk van deze lezing kan men op zaterdagmiddag 21 mei met de spreker als gids een
wandeling over de dijk maken met een overzet per voetveer bij het Noord-Hollands Kanaal en ter
afsluiting een drankje in de Schuurkerk te Krabbendam. Verder informatie hierover volgt nog.

Van Amsterdam naar Kamp Schoorl: de razzia’s van 22 en 23 februari 1941
Een lezing door historica Wally de Lang
Op woensdag 13 april 2022 verhaalt historica en gastconservator bij het Stadsarchief Amsterdam
Wally de Lang ons in het dorpscentrum De Blinkerd over de lotgevallen van 400 Joodse mannen die
bij de eerste razzia’s in Amsterdam werden opgepakt en naar kamp Schoorl vervoerd.
Deze razzia’s waren de directe aanleiding tot de bekende Februaristaking die jaarlijks herdacht wordt
als het grootste publieke protest in Europa namens de Joden tegen hun “behandeling”.
Naar wat er nu precies gebeurd was met die mannen, wie zij waren en wat het directe gevolg voor
hun omgeving was van deze daad van willekeur, was nauwelijks onderzoek gedaan. Er waren na bijna
80 jaar nog steeds geen totaallijsten voorhanden. Ja, er waren twee overlevenden maar van de
meeste anderen werd nooit meer iets vernomen.
In 2017 begon Wally de Lang haar missie uit te zoeken wie zij waren, wat zij deden, wie hun familie
was en zo mogelijk waarom ze op dat moment op die verkeerde plek waren. Zij begon haar
onderzoek met de wetenschap dat er een aantal mannen vanuit Schoorl was weggestuurd. Vandaar
begon ze haar grondige speurwerk vanuit de overtuiging dat er niet zomaar zoveel mannen uit de
geschiedenis konden verdwijnen zonder een spoor achter te laten.
Het resultaat is dat zij meer dan 390 biografieën heeft kunnen opstellen die allen te vinden zijn op de
website van het Amsterdams Stadarchief. Voorts reconstrueert Wally de Lang de geschiedenis voor,
tijdens en na de razzia’s. Hun deportatie wat er daarna gebeurde en hoe ze aan hun einde kwamen.
“De gebeurtenissen in Amsterdam, Schoorl, Buchenwald, Mauthausen en Hartheim vormen het
kader waarbinnen de levensverhalen van de mannen geplaatst moeten worden” zo schrijft zij in het
voorwoord van haar boek dat uitkwam in januari 2021. En ze besluit met “Naamloos verdwenen zij in
de leegte, in de herinnering keren zij terug”.
In de receptiehal van het Stadsarchief Amsterdam is een indrukwekkende tentoonstelling opgezet
die loopt tot 8 mei.
En tenslotte verscheen op 16
maart jl. een uitgebreid artikel in
de New York Times (NYT) waarin
boek en tentoonstelling werden
besproken en het verhaal verteld
van een van de 24 baby’s waarvan
de moeder zwanger was ten tijde
van de razzia. De NYT is een van de
meest gezaghebbende kranten in
de VSA.

Locatie: De Blinkerd
Datum: 13 april
Aanvang: 20:00 uur, zaal open
19.45
Toegang gratis
Deze lezing is een samenwerking
tussen Cultuur-historische Vereniging
Scoronlo, Comité Kamp Schoorl en de
Bibliotheek Kennemerwaard.

