
1 
 

Toespraak burgemeester Van der Laan bij Holocaust Remembrance 

Day 2017, 29 januari 2017, Wertheimpark 
 

 

Dames en heren, 

 

Onverdraagzaamheid bestrijden zonder zelf onverdraagzaam te worden. De zoektocht 

daarnaar laat mij niet los. 

 

Aan de moord op zes miljoen joden en honderdduizenden Roma en Sinti ging een 

proces van vernedering vooraf: de stapsgewijze uitsluiting uit het openbare leven, de 

roof van bezittingen en de deportatie uit Nederland. Het wekt groot ontzag dat er 

slachtoffers waren die hun menselijke waardigheid wilden en konden behouden.  

 

Een Amsterdamse vrouw had tevergeefs op haar vriend Sie Goudeket staan wachten. 

Ze hoorde dat hij met zijn vader op straat had gelopen toen een auto naast hen stopte. 

“Sind sie Jüde?”, werd gevraagd. De vader van Sie antwoordde: “Wij zijn mensen”. 

Daarop zijn ze opgepakt. De vrouw heeft hen nooit meer teruggezien.1  

 

“Vanaf 1942 moesten we de Jodenster dragen”, zei No'omi Rinat-Tal in een interview. 

“Ik weet nog goed dat mijn vader zei dat ik daar trots op mocht zijn”. Haar vader en 

tweelingzusje overleefden de oorlog niet.2 

 

Gerhard Durlacher beschrijft een ervaring in Auschwitz die toont hoe men daar in de 

waanzin vasthield aan gebedsrituelen: “Mannen staan tussen de bedden en tegen de 

muur. Het hoofd gedekt, zelden met een keppeltje, de ogen gesloten, buigend en 

schommelend: Kaddisj.”3  

 

Verstopte briefjes in een trein op weg naar Auschwitz verbeelden hoe mensen ook 

tijdens de reis hun waardigheid probeerden te bewaren. Een kapper was bereid om 

mannen te scheren, niet zonder protest omdat hij eigenlijk vrij was op dinsdagmiddag. 

Een leraar hield een toespraak over het Zionisme. Een 16-jarig meisje zong een lied in 

het schijnsel van een waxinelichtje op de grond. Een verpleegster eindigt haar briefje 

met: “In de verte staat een verlicht gebouw. Dag jongens we zijn gauw weer terug 

hoor.”4 

 

Juist omdat de bejegening mensonterend was, maakt de waardigheid zo’n indruk.  

Het lijkt of de slachtoffers zich verzetten tegen die ontmenselijking, door te 

ondernemen wat zij als mens - als Mensch - gewoon waren om te doen: trots voelen, 

bidden, scheren, doceren, zingen. Dat is beschaving. 

 

Het overgrote deel van de gedeporteerde mensen is vermoord. Niet alleen hun 

ontberingen in de aanloop naar hun macaber einde, maar ook hun waardigheid mag 

niet in vergetelheid raken.  
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De Holocaust sterkt ons in de overtuiging om in onze dagen iedere vorm van haat 

direct de kop in te drukken, dus niet bij de laatste maar bij de eerste stap5.  

 

De beschaving van de slachtoffers inspireert ons om in onze dagen optimistisch te 

blijven en het goede te doen.  

 

Het onrecht vanaf de eerste stap bestrijden, de waardigheid tot en met de laatste stap 

bewaren. Zo bestrijden wij onverdraagzaamheid zonder zelf onverdraagzaam te 

worden. 

 


