Herdenkingsreis Sobibor, mei 2019
Stichting Sobibor organiseerde halverwege mei een herdenkingsreis naar
vernietigingskamp Sobibor in Polen. De provincie Gelderland werkt samen met de
Poolse regio Lubelskie en zet zich in om de geschiedenis van Sobibor levend te
houden. Als vertegenwoordiging vanuit Gelderland namen wij, Céline Blom, Frans
Bruning en Karin Jeurink dit jaar deel aan de reis.
Het was een indrukwekkende reis. Niet alleen vanwege de heftige plekken die wij
aandeden, maar ook doordat de reis plaatsvond met nabestaanden van mensen die
zijn vermoord in Sobibor. Deze reis was een confrontatie met de meest
verschrikkelijke episode van onze geschiedenis. In een naaldbos, dat overal had
kunnen liggen, zijn meer dan 170.000 mensen vermoord.
Wat veel indruk maakte waren
de persoonlijke tragedies van de
mensen die achter zijn gebleven.
Zoals één van onze medereizigers vertelde, die als peuter
van 1,5 jaar tijdens de oorlog aan
pleegouders was meegegeven:
“Als de dokter aan mij vraagt of
suikerziekte voorkomt in mijn
familie, kan ik alleen maar
zeggen: Ik weet het niet. Ik weet
niet eens wie mijn familie is.”
Tijdens de reis bezochten we musea in Warschau, waaronder het Ringelblum Archief.
Dit archief is een zeer precies verslag van de massamoord die de Nazi’s pleegden op
de Joden in Warschau en de ruim drie miljoen Joodse inwoners van Polen. Tijdens de
oorlog is in het ghetto van Warschau in het geheim hieraan gewerkt. Ook bezochten
we de synagoge van Włodawa, waar Joden bij elkaar werden gedreven op weg naar
Sobibor, en een sportveld vanwaar duizenden kinderen hun dood tegemoet gingen.
Ondanks het zware thema van de reis was het zeker ook een mooie reis. We denken
dan aan de warme groep mensen waar wij mee optrokken. De prachtige stad Lublin.
De Poolse schoolkinderen die geboeid luisterden naar een nabestaande die over
zijn relatie tot Sobibor vertelde. Het museum bij Sobibor dat bijna klaar is.
Deze reis heeft ons laten beseffen hoe goed het is om deze geschiedenis te blijven
herdenken en de namen te blijven noemen van hen die zijn omgekomen.

Detail van een muur in de
Synagoge van Włodawa. De
kogelgaten zijn nog zichtbaar.

Céline Blom, Frans Bruning en Karin Jeurink
N.B. Met dit verslag geven wij ook uitvoering aan het gestelde in de Gedragscode bestuurlijke integriteit
Staten- en commissieleden. De kosten voor deelname (vliegreis, busvervoer, hotel en avondmaaltijden)
bedroegen € 550 per persoon. Het voornemen om deel te nemen aan deze reis is op 30 januari 2019 in
het Presidium kenbaar gemaakt.

