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Gesproken woord geldt. 
 
Toespraak van waarnemend burgemeester Van Aartsen bij de Nationale 
Holocaustherdenking, Wertheimpark, 28 januari 2018 
 
Heere Heeresma beschrijft in zijn autobiografische boek “Een jongen uit plan Zuid ’38-‘46” zijn 
herinneringen aan de oorlog. Hij vertelt over hoe veel Joodse klasgenootjes en hun ouders 
verdwenen, over razzia’s en over een Joods meisje dat hij Rozèlle Raskower noemt. Rozèlle 
had hij ooit in een speeltuin ontmoet voordat die voor Joden verboden werd en nu zag hij – elf 
jaar oud - haar in 1943 op straat lopen zonder ster. Hij benadert haar en zegt: “Je bent ver van 
huis. Je zal ondergedoken zijn. Met je ouders?” Ze schudt het hoofd en barst dan los hoe 
vreselijk het is. Zij vertelt dat zij zich op haar onderduikadres danig verveelt nu daar niets meer 
te lezen is. Heeresma verzint er iets op. Hij toont haar naast het Amsterdams Lyceum bij de 
De Lairessestraat een speciale verstopplaats waar hij steeds een nieuw boek voor haar zal 
neerleggen dat ze kan ophalen wanneer het schikt. Ze mag de boeken na de oorlog 
teruggeven. Dat werkte vier keer goed. Totdat het laatste boek uit de verstopplaats niet meer 
wordt opgehaald… 
 
Elke laatste zondag van het jaar staan wij hier en gedenken wij Rozèlle en met haar 18.000 
Nederlandse Joodse kinderen en alle andere slachtoffers van de Holocaust. De grootste 
schanddaad uit de menselijke geschiedenis die Joden trof louter omdat zij Jood waren en die 
Roma en Sinti trof alleen om wie zij waren. Zij werden verdreven en vermoord; mensen zoals 
u en ik die nu ruim driekwart eeuw geleden overtuigd waren dat zij hier een normaal bestaan 
leidden. Zij werden vermoord door aanhangers van het nazisme, de belichaming van het 
absolute kwaad. 
 
Dames en heren, 
Ik citeer:  
“Het is gebeurd, tegen alle verwachting in: ongelooflijkerwijs is het gebeurd dat een heel volk, 
een beschaafd volk dat de opbloei van Weimar nog maar juist achter zich had, zich achter een 
charlatan schaarde om wie men nu alleen nog maar kan lachen; en toch is Adolf Hitler 
gehoorzaamd en bejubeld tot de catastrofe toe. Het is gebeurd en kan dus weer gebeuren; dat 
is de kern van wat we te zeggen hebben."i 
 
Dat zeg ik Primo Levi na, die Auschwitz overleefde. Dat beluister ik ook in de woorden ‘Nooit 
meer Auschwitz’, die een bezwering zijn en tegelijkertijd hoop uitdrukken. En dat we oplettend 
moeten blijven. Opdat wat is gebeurd, nooit meer gebeurt. 
 

i Primo Levi, Is dit een mens, pagina 205 
                                                             


