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Afgelopen woensdag was het 76 jaar geleden dat Auschwitz door het naar Berlijn oprukkende Rode Leger 
werd bevrijd. Het is dan 27 januari 1945. Er zijn nog meer dan 7.000 gevangen, waaronder 700 kinderen. Te 
zwak en te ziek om deel te nemen aan de dodenmarsen. 
 
1.689 dagen heeft het geduurd. 1.689 dagen moord, pijn, lijden en vernedering. 

Zo’n tien dagen eerder werd er begonnen met de tweede, laatste fase van de ontruiming van het 
kampcomplex. Het bewijs moest worden vernietigd. Ongeveer 58.000 mensen, meest Joden, moesten naar 
het westen. Het overgrote deel te voet, door de winterkou. Duizenden zijn tijdens deze dodenmars 
gestorven. Wie geen kracht meer had, wilde uitrusten of probeerde te vluchten, werd ter plekke 
neergeschoten. Velen bevroren of verhongerden onderweg. 

Nederlandse Joden die de kampen en de marsen hadden overleefd kwamen hier terug in een land dat hen 
niet verwelkomde. Door een aantal van hen is in 1956 het Nederlands Auschwitz Comité opgericht. Zij 
kwamen op voor de rechten van de overlevenden en stelden zich ten doel: NOOIT MEER AUSCHWITZ. 

Vanwege hen sta ik hier.  
 
Ik sta hier omdat degenen die het Auschwitz Comité hebben opgericht, mij en iedereen die bij het comité 
betrokken is, op het hart hebben gedrukt de strijd tegen het antisemitisme nooit op te geven.  
Dus dat doen we. We doen aan educatie, we geven het Auschwitz Bulletin uit, we organiseren lezingen, we 
beheren het Nederlands paviljoen in Auschwitz, we begeleiden groepen op reis langs de voormalige Duitse 
vernietigingskampen in Polen en noem maar op. En elk jaar organiseren we deze nationale Holocaust 
herdenking, hier in het Wertheimpark. 
 
Opdat we de herinnering aan al die vermoorde vaders, moeders, opa’s en oma’s, zonen en dochters levend 
houden. Opdat we hun namen niet vergeten. De 102.000 namen van vermoorde landgenoten. Uit Nederland 
weggevoerde Joden, Sinti en Roma. 
 
En we herdenken niet alleen, we voeren een niet aflatende strijd tegen antisemitisme. We waarschuwen 
tegen racisme en uitsluiting. We heffen een vermanende vinger tegen populisten die de complexiteit van de 
wereld terug willen brengen tot eenvoudige oplossingen. Tegen de denkers in ‘wij tegen zij’. 
 
Maar om eerlijk te zijn, soms wordt ‘t mij vreemd te moede.  
 
Ieder jaar reis ik met een grote groep mensen naar Polen, langs de voormalige vernietigingskampen. 
Auschwitz, Birkenau, Majdanek en Sobibor. Al jarenlang. Ik dacht dat het zou wennen na zoveel keer, maar 
gek genoeg kost het me steeds meer moeite.  
Elk jaar weer, aan het eind van de reis, sta ik huilend op het perronnetje bij Sobibor. Daar, op die plek, waar 
een groot deel van mijn familie is vermoord. 
 
Maar waar doe ik dat voor, denk ik nu steeds vaker.  
 
Hoe langer het is geleden, hoe meer de grootste misdaad die de wereld gekend heeft op de achtergrond 
raakt. Je ziet dat bijvoorbeeld aan het gemak waarmee gebeurtenissen van vandaag de dag gelijk worden 
gesteld aan de misdaad van toen. Wij zijn rijk en gezegend dat we leven in een democratisch land. Het doet 
mij werkelijk pijn dat bij protesten tegen de coronamaatregelen mensen rondlopen met een gele ster op hun 
borst, dat vrije boeren zich vergelijken met het lot van de Joden tijdens de Holocaust. 
 
Wat voor zin heeft al onze educatie, ons herdenken, als je tijdens de recente rellen op straat gewoon weer 
“kankerjoden” hoort schreeuwen? En als de nu rondwarende complottheorieën blijken te stoelen op aloude 
Jodenhaat en antisemitische verzinsels. 
 
Daar word ik soms wel somber van, maar het maakt me ook strijdbaarder. Om te vechten tegen het 
antisemitisme zoals ik heb beloofd aan de oprichters van het Auschwitz Comité. 
 
Laat ik daarom optimistisch eindigen, het is niet alleen kommer en kwel. 
Deze week hebben we voor het tweede jaar alweer afspraken gemaakt met een mbo-opleiding hier in 
Amsterdam. Meer dan honderd jongeren gaan we begeleiden bij hun afstudeer-opdracht die in het teken zal 



staan van Nooit Meer Auschwitz. En als we eind dit jaar weer kunnen reizen gaat er een vijftal jongeren, op 
kosten van het Siemon Wiesenthal Fonds, mee op onze Polenreis. En afgelopen zomer hebben leerlingen 
van de basisschool “De Kersenboom” in Diemen middels een sponsorloop maar liefst 12.500 euro 
bijeengebracht voor het Holocaust Namenmonument. 
Jonge mensen die samen met ons de strijd aangaan en in de toekomst het stokje van ons kunnen 
overnemen. 
 
Voor die jeugd, maar vooral ook voor hen die het meemaakten, voor hun kinderen, voor hun kleinkinderen 
en voor de volgende generaties komt er in de hoofdstad van ons land, aan de Weesperstraat, het Nationaal 
Holocaust Namenmonument met de 102.000 namen. Het doet mij goed te kunnen zeggen dat na de zomer 
dit ontzagwekkende gedenkteken onthuld zal gaan worden.  
 
VERGETEN ZIJN ZE NIET EN NOOIT ZULLEN ZE VERGETEN WORDEN. 
 
 
 
 
 
 


