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Mijn naam is Jair van der Reis Cohen.  Mijn moeder is Lisette Goudsmit, mijn Oma is Betty 
Moscoviter-Zurel, mijn overgrootmoeder was Rosa Moscoviter. De hele familie van mijn oma 
is vermoord, allemaal in het vernietigingskamp Sobibor. Ik ben daar afgelopen november 
geweest met het Auschwitz Comité om een week van verdriet, maar ook van overwinning 
mee te maken. 
 
Ik wilde Sobibor met mijn eigen ogen zien nadat mijn oma mij ongeveer een half jaar geleden 
vertelde dat ze er naar toe wilde. Ik vroeg aan haar:  waarom wil je dat? Je hele familie is er 
vermoord. Dat wil je toch niet zien. Ze zei tegen me: misschien vind ik er nog wat terug. 
Toen kreeg ik een brok in m’n keel en dacht: als ZIJ het wil zien moet IK het ook zien.  Ik 
moet de plek zien waar al deze vreselijke dingen zijn gebeurd met al die duizenden mensen, 
waaronder mijn eigen familie.  
 
Tijdens de reis vroeg ik me steeds maar af hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hoe kan het dat 
één iemand zoveel mensen zo ver krijgt dat ze aan het moorden slaan. En waarom? Omdat 
ze waren wie ze waren: joden, sinti, roma …… Dit heeft me tijdens de reis echt aan het 
denken gezet; ik krijg die gedachten nu niet meer uit m’n hoofd.  Waar ik een paar weken 
geleden nog liep zijn miljoenen mensen vermoord! Gewoon omdat ze waren wie ze waren, 
niet omdat ze iets verkeerd hadden gedaan. Ze voldeden niet aan de eisen van de nazi’s, ze 
mochten er niet zijn!  
 
Ik ben bang dat een groot deel van de wereld nog niet beseft wat zich heeft afgespeeld in de 
vernietigingskampen. Ga er ZELF kijken en denk na hoe we een herhaling voor altijd kunnen 
voorkomen! 
 
Deze reis heeft een enorme impact op me gehad; hij heeft me aan het denken gezet over de 
toekomst van de wereld en mijn eigen rol daarin. Dit mag nooit meer gebeuren: Nooit meer 
Auschwitz! 
   


