Herdenkingsproject 2014 Stichting Deportatie oktober 1944 Noord- en
Midden-Limburg
Dit najaar is het 70 jaar geleden dat 3000 mannen en jongens uit de streek tussen
Maas en Peel - vlak voor de bevrijding - met geweld naar Duitsland
gedeporteerd werden om tijdens de laatste oorlogsmaanden onder barre
omstandigheden slavenarbeid in de Duitse oorlogsindustrie te verrichten.
In 1993 werd de Stichting Deportatie oktober 1944 Noord- en Midden-Limburg
opgericht om dit indertijd vergeten drama de plaats in het collectieve geheugen
te geven die het verdient.
Tal van publicaties, herdenkingen, reizen naar Duitsland, educatieve activiteiten
en directe ondersteuning van de slachtoffers en hun verwanten later is
doelstelling ruimschoots bereikt.
Nog één keer wil de stichting groots uitpakken, alvorens ze zichzelf opheft.
In het herdenkingsproject 2014 wil de stichting de volgende onderdelen
realiseren:
 Een laatste reis naar de Harz, waar het gros van de slachtoffers heen
gedeporteerd werden. Eerdere reizen hebben bewezen dat ze een
louterende werking hebben op de voormalige dwangarbeiders en hun
naaste verwanten. Niet alleen het bezoek aan de restanten van de kampen
en fabrieken en de kerkhoven waar enkele honderden streekgenoten
begraven zijn, maar vooral ook het contact met Duitse organisaties die
zich het lot van de dwangarbeiders aantrekken helpen bij het proces van
acceptatie en verzoening.
Verwacht wordt dat circa 25 mensen aan deze reis zullen deelnemen, mits
de kosten daarvoor enigszins binnen de perken blijven.
 Voorlichting aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen en de onderbouw
van het VO. De geschiedenismethodes schenken nauwelijks of geen
aandacht aan de dwangarbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog, terwijl
een half miljoen Nederlanders er aan onderworpen werden.
Bestuursleden van de stichting en enkele kinderboekenschrijvers die over
dit drama schreven vertellen in de klas over de geschiedenis van de
(over)grootvaders van de leerlingen. Deelnemende klassen krijgen een
pakket boeken die deze geschiedenis belichten.
 De 3000 mannen werden verzameld op het station in Venlo en van daaruit
in veewagons naar gedeporteerd. Als een blijvende herinnering hieraan

wil de stichting op het stationsplein in Venlo een klein monument
oprichten.
 Op 8 oktober - precies 70 jaar na de eerste razzia’s en deportaties organiseert de stichting een laatste herdenkingsbijeenkomst voor de
slachtoffers en hun verwanten. Om dit een extra cachet te geven, wil de
stichting hiervoor enkele bijzondere sprekers uitnodigen en zorgen voor
een passende muzikale omlijsting.

