
 
 
Toespraak door Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, tijdens de 
Nationale Holocaust Herdenking op zondag 27 januari 2019. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Verenigd in nagedachtenis aan de miljoenen vermoorde Joden en Sinti en Roma en met diep respect voor 
de overlevenden van dat onbeschrijflijke dieptepunt in de menselijke beschaving, zijn we ook dit jaar weer 
samen bij de Nationale Holocaust Herdenking. 
 
We weten wat zich destijds in concentratiekampen en op veel andere plekken heeft afgespeeld. Wij weten 
ook welke misdaden de Nazi’s in heel Europa hebben begaan. Echter velen weten niet dat 
verhoudingsgewijs nergens in West-Europa zoveel Joden zijn vervolgd en vermoord als uit Nederland. Van 
de 140.000 Joden in 1940 zijn er 107.000 weggevoerd. 102.000 werden vermoord, slechts 5.000 keerden 
terug. 
Dat moet ons tot nadenken stemmen. 
 
Een redacteur van het Auschwitz Bulletin vertelde laatst dat in 1950 een lokale wethouder sprak op een 
bijeenkomst van Holocaustoverlevenden in de regio Oost-Gelderland. Hij sprak vol overtuiging dat met de 
overwinning op de nazi’s het antisemitisme voorgoed was verslagen. De aanwezigen huilden en omhelsden 
elkaar van vreugde. Dankzij de geallieerden zou Jodenhaat definitief tot het verleden behoren. Dat was dus 
in 1950!  
 
Nu, anno 2019, kan worden vastgesteld dat door een staat georganiseerd fascisme en het daaruit 
voortvloeiende antisemitisme inderdaad tot het verleden behoren. Maar we ondervinden tegelijkertijd dat 
actieve Jodenhaat in de openbare ruimte en vooral via de sociale media toeneemt en toeneemt. Oude 
stereotypen duiken opnieuw op. 
Ik geef u slechts één voorbeeld. 
In een bericht wordt vermeld dat het interessant is dat verhoudingsgewijs veel Joden een Nobelprijs winnen. 
Er volgt een rij Joodse laureaten, waarna het bericht wordt afgesloten met de volgende opmerking: 
‘Nou, daarvoor zal wel een aardig bedragje aan smeergeld van Joden richting het bestuur van de Nobelprijs 
zijn gegaan’.  
 
De wethouder die in 1950 van harte opmerkte dat het antisemitisme voorgoed voorbij zou zijn, had helaas 
ongelijk. Het antisemitisme is nooit weggeweest, het sluimerde. 
 
Het toenemen van het antisemitisme is in ons land een groeiend maar vooral groot probleem. Het is 
verheugend dat twee regeringspartijen de strijd tegen de Jodenhaat willen intensiveren door middel van een 
zogenoemde ‘Nationaal Coördinator’.  
Deze moet oplossingen bedenken voor het op de juiste manier registreren van aangiften en het sanctioneren 
van incidenten met een antisemitisch motief. Ook willen zij dat binnen het onderwijs meer aandacht wordt 
besteed aan de positieve invloed van de Joodse gemeenschap op onze samenleving. Nog deze week 
kwamen partijen in de Amsterdamse Gemeenteraad met een 9 puntenplan om meer te gaan doen tegen 
antisemitisme in de stad.  
Tragisch dat dit anno 2019 noodzakelijk is. 
 
Hier ligt ook een taak voor ouders, opvoeders en het onderwijs. Onderzoek laat zien dat de kennis over de 
Tweede Wereldoorlog en de Holocaust vaak ontbreekt. Dat de misdaden tegen de menselijkheid worden 
gebagatelliseerd of zelfs ontkent.  
Maar tegelijkertijd zien we de laatste jaren een toenemend aantal jongeren die bij herdenkingen aanwezig 
zijn. Dat zij zich werkelijk interesseren voor een periode waarvan de wonden nog steeds zichtbaar en 
voelbaar zijn.  
Ik hoop dat zij straks een bezoek gaan brengen aan het binnenkort op te richten Nationaal Holocaust 
Namenmonument, met zijn 102.000 stenen waarop de namen zijn vereeuwigd van de Nederlandse Joden 
en Sinti en Roma, die werden vermoord en van wie wij geen graf kennen.  
Ik weet zeker dat deze jonge mensen de geschiedenis van de Holocaust aan volgende generaties zullen 
doorgeven. Dit is een hartverwarmende ontwikkeling. 



 
Dames en heren, de vermoorden en vervolgden blijven in onze gedachten dankzij deze Nationale Holocaust 
Herdenking. Maar ook door het bezoeken van musea en tentoonstellingen, zoals de fototentoonstelling 
‘Jodenvervolging in Nederland’ in het Nationaal Holocaust Museum of de tentoonstelling ‘de Lange Weg’ - 
‘Sinti en Roma door de eeuwen heen in Nederland’ in de Mozes en Aaronkerk. Beiden hier om de hoek. 
 
Zo moeten wij ervoor zorgen dat ze niet voor niets hebben geleefd. 
 
VERGETEN ZIJN ZE NIET EN NOOIT ZULLEN ZE VERGETEN WORDEN. 
 
 
 
 


