
Toespraak door Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands 

Auschwitz Comité, tijdens de Nationale Holocaust Herdenking op 

zondag 29 januari 2017. 
 

Vorige week – vrijdag 20 januari - was het 75 jaar geleden dat bij Berlijn 

de Wannsee-conferentie werd gehouden. 

Op die dag in 1942 was op uitnodiging van nazileider Reinhard Heydrich 

een bijeenkomst belegd waaraan vijftien nazi-kopstukken deelnamen. 

Op die – ik zou bijna zeggen ‘idyllische’ - plek aan de Wannsee is de strategie 

uitgestippeld voor de 'Definitieve oplossing van het Jodenvraagstuk' 

 – het goeddoorwrochte draaiboek voor de ‘Endlösung der Judenfrage’. 

De samenkomst begon tegen lunchtijd. Twee uur later hadden deze vijftien door haat 

verblindde lieden het lot van de Europese Joden bepaald. 

Een vervloekt ras moest op industriële wijze worden uitgevaagd. Snel en adequaat. 

Tegenwoordig zou een dergelijk vlot besluit een ‘hamerstuk’ worden genoemd. 

Het begin van jarenlange genocide. 

 

Eergisteren - vrijdag 27 januari – was het 72 jaar geleden dat vernietigingskamp 

Auschwitz-Birkenau door het ‘Rode leger’ werd bevrijd. Drie maanden later eindigde 

de Tweede Wereldoorlog in Europa, eindigde een pik- en pikzwarte periode, 

waarin hard is gewerkt om het Jodenvraagstuk voorgoed op te lossen. 

U kent het resultaat: 6 miljoen doden. Zes miljoen onschuldige vrouwen, mannen, 

kinderen, baby’s. Uit ons land zijn 102.000 Joden – 102.000 mensen! – vermoord. 

Daarnaast werden 500.000 Sinti en Roma, waaronder ruim 200 uit Nederland, 

omgebracht om wie ze waren. 

Ook talloze homoseksuelen, Jehova’s en communisten overleefden het geweld niet.  

Want zo werkt de moordmachine; haar bloeddorst is onlesbaar. 

Wanneer een bevolkingsgroep uit bijvoorbeeld raciale motieven wordt vervolgd en 

vermoord, dan is daarna de beurt aan degenen die volgens de mores van de dictatuur 

afwijken van wat aanvaardbaar wordt gevonden. 

Er worden nieuwe slachtoffers aangewezen. Daarna weer anderen, enzovoorts. 

 

Anderhalve week geleden - dinsdag 17 januari - 75 jaar na de Wannsee-conferentie 

uitte Björn Höcke, leider van de rechts-populistische partij - Alternative für 

Deutschland - ongekend felle kritiek op Holocaustherdenkingen. 

Zo noemde hij het Holocaustmonument in Berlijn een ‘gedenkteken van schande’. 

Deze Björn Höcke is van mening dat Duitsland moet stoppen zich te schamen voor 

zijn Tweede Wereldoorlog-verleden. 

Er volgde in Duitsland een storm van verontwaardiging. 



 

Vicekanselier Sigmar Gabriël reageerde via zijn Facebookpagina als volgt, 

en ik citeer: ‘Höcke haat het Duitsland waar ik juist van houd. 

Hij vindt dat onze omgang met het Naziverleden ons kleineert. 

Het tegendeel is waar. Dat wij van onze geschiedenis geleerd hebben, 

is de reden dat Duitsland wereldwijd wordt gerespecteerd’, einde citaat. 

Ik sluit mij graag aan bij deze woorden. Want het verleden kun je helaas niet 

veranderen, maar je kunt – nee moet - er wel iets mee doen. 

 

En nu, januari 2017 – 72 jaar na de bevrijding van Auschwitz –  

moeten wij de werkelijkheid, de werkelijkheid van het heden onder ogen zien. 

Er is in ons deel van de wereld toenemende haat tegen Joden, Sinti en Roma, 

homoseksuelen, zwarte mensen, moslims, andersdenkenden. 

Veel voetbalhooligans manifesteren zich als racisten en antisemieten. 

Kreten als eigen volk eerst zijn aan de orde van de dag. 

Rechts-extremisme en populisme steken weer schaamteloos de kop op, 

politieke tegenstanders worden als aardsvijanden weggezet.  

Onder de mom van vrijheid van meningsuiting menen velen zich te kunnen 

permitteren alles te mogen zeggen. 

Let wel: Ik heb het over democratische landen. In Nederland, ook in deze stad, 

zijn discriminatie en antisemitisme aan de orde van de dag. 

Daar mogen wij onze ogen niet voor sluiten. 

  

Maar is er ook goed nieuws: 

Op 16 december 2016 heeft het Holocaust Namenmonument dat in Amsterdam zal 

komen, zijn definitieve vorm en bestemming gekregen. 

In de Weesperstraat, twee honderd meter hier vandaan. 

De wanden van het door architect Daniel Libeskind ontworpen monument zullen 

bestaan uit 102.000 stenen waarop de namen worden vereeuwigd van de Joden en 

Sinti en Roma die verdwenen zonder dat wij hun graf kennen. 

Binnenkort kunnen wij hun namen lezen, hun namen noemen en de letters aanraken 

die hun namen vormen. 

Het Nederlands Auschwitz Comité is trots dat nu is bereikt waar wij ruim 10 jaar 

voor hebben gestreden. 

Het monument kan door iedereen worden ondersteund door namen te adopteren. 

We zijn heel blij dat de overheid besloten heeft financieel bij te dragen. 

 

VERGETEN ZIJN ZE NIET EN NOOIT ZULLEN ZE VERGETEN WORDEN  

 


