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De Stichting Requiem van Theresienstadt. Stemmen van Verzet (hierna: de stichting) werd op 3 
juli 2014 opgericht.  
 
Doel 
In de Statuten wordt het doel van de stichting als volgt omschreven: 
a. Het door educatie bijdragen aan voortdurende herinnering aan – en herdenking van het lijden 
in de Tweede Wereldoorlog; 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
De stichting wil haar doel – onder meer – bereiken door: 
a. het (doen) organiseren, produceren en uitvoeren van het Requiem van Guiseppe Verdi zoals 
dat zeventig jaar geleden werd uitgevoerd in het concentratiekamp Theresienstadt; 
b. het rond gemelde uitvoering organiseren van een breed meerdaags programma van herdenking 
en educatie. 
 
Het bestuur 
Julie-Marthe Cohen, voorzitter 
Caroline Godfried, secretaris 
Rudie Cortissos, penningmeester 
Josine Spier, lid 
 
 
 
Het bestuur vergaderde in 2018 op 15 januari, 28 mei, 15 november.  
 
In juni trachtte de Stichting opnieuw een het project aan te bieden als benefietconcert aan het 
Joods Cultureel Kwartier/Nationaal Holocaust Museum. Er werd gesproken met de fundraiser 
van het NHM. Deze besprak het project met e directie, die besloot van dit idee af te zien.  
 
Tijdens de laatste bestuursvergadering was besloten een laatste poging te doen om het concert-
drama te realiseren in het kader van ‘75 jaar vrijheid’. Dit moment wordt in 2019 en 2020 groots 
en uitbundig overal in het land gevierd. Op 18 december brachten Caroline Godfried en Julie-
Marthe Cohen een bezoek aan Mart de Kruif, programmamanager 'Stichting 75 jaar vrijheid' en 
Paul van Campen, zijn assistent. Zij vonden het een prachtig project en zouden ons gaan 
helpen. Begin 2019 bleek dat er serieuze belangstelling was bij de provincie Drenthe.  
 
Financiering 
De Stichting had net niet genoeg kapitaal om de bankrekening bij de ABN/Amro te betalen. 
Daarom werd in oktober besloten deze rekening op te heffen. 
 
Website www.stemmenvanverzet.nl. 
Deze bleef onveranderd. 
 

http://stemmenvanverzet.nl/

