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Educatief programma rondom het Namenmonument
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Renée Leuw over jeugd, onderduik en alles wat ermee samenhangt
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Een gesprek met Jacques Grishaver
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‘Dit boek breekt een lans
om de verborgen stilte over
kindermisbruik te doorbreken. ’
― Trudy Griffioen, psychiater
en seksuoloog

Dé biografie over de directrice
van de joodse crèche.
‘Het leest werkelijk als een
trein, het is een prachtig boek
geworden.’ ― Els Kloek

Willy Lindwer en Aline Pennewaard publiceerden
in 2018 De Treinreis. De miraculeuze ontsnapping
van Hongaars-Nederlandse Joden tijdens de
bezetting, gebaseerd op de gelijknamige documentairefilm.

Bernie begint op 13 april 1942 te schrijven. Hij is dan 17 jaar, het is
de dag dat hij een vals persoonsbewijs krijgt en als boerenknecht
Michiel Johan Schuurman door het leven zal gaan. Veel Joodse
boerenknechten zullen er niet geweest zijn. Hij verhaalt uitvoerig
over de gewone alledaagse dingen op het platteland en over zijn
werk op de verschillende boerderijen. Zo verdiende hij de kost in
ruil voor een onderduikplek. Als orthodoxe jood hield hij zich aan
alle joodse wetten en feestdagen. Bernie’s oorlog is een aangrijpend
verhaal waarin Bernie’s angst voelbaar is: verraad, razzia’s, NSB’ers, het
oppakken van Joden in zijn omgeving en zijn vlucht naar de bossen.
Zijn religieuze gevoelens hielden hem op de been, ook tijdens
momenten van groot gevaar.
Bernie heeft het bewaard gebleven deel van het dagboek van zijn
vermoorde neef Alfred Wolf bij zijn dagboek gevoegd. Beiden
kwamen uit Terborg en waren nog tieners toen de oorlog uitbrak.
Deze bijzondere dagboeken van een overlever en van een vermoorde
onderduiker brengen ons dicht bij het dagelijkse leven van opgejaagde Joden tijdens de bezetting van ons land. Bernie Mestriz
(1925 - 1999) overleefde als enige van zijn gezin de Holocaust. De
laatste dagboekregels schrijft hij op 20 november 1945, zes maanden
na de bevrijding.

www.amphorabooks.nl

Bernie's oorlog_WT_06.indd 1

9 789064 461279

‘…bloedstollende
familieverhalen aan de
hand van huizen waar joden
woonden…’ ― Elsbeth Etty,
NRC Handelsblad

BERNIE’S OORLOG

Aline Pennewaard (1978) is historicus. Ze werkt
aan haar promotieonderzoek naar de deportaties van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog
vanuit Nederland naar de vernietigingskampen.
Samen met Guus Luijters maakte zij het boek
In Memoriam, over de 18.000 vermoorde Joodse
kinderen uit Nederland. Van haar hand verscheen
in 2018 Van kleermaker tot Kapo. De oorlog van
een Duits-Joodse vluchteling.

Het dagboek van Bernard ‘Bernie’ Mestriz neemt ons mee naar het
leven van een vervolgde Joodse jongen uit Terborg tijdens de oorlog.
Zwervend door de Achterhoek ontsnapt hij op miraculeuze wijze
aan vervolging door de nazi’s.

SAMENGESTELD DOOR

Willy Lindwer (1946) is documentairefilmer en
auteur. Hij maakte naam met documentaires en
boeken over het Joodse leven, de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Hij verwierf internationale bekendheid met De laatste zeven
maanden van Anne Frank. Voor zijn werk ontving
hij diverse prijzen, waaronder een internationale
Emmy Award en een Gouden Kalf. In 2010 werd
hij geridderd tot Officier in de Orde van OranjeNassau voor zijn hele filmoeuvre. Van zijn hand
verscheen in 2019 Wolf en Ryfka. Kroniek van
een Joodse familie.

WILLY LINDWER &
ALINE PENNEWAARD

dit is een belangrijk dagboek, dat ook veel aandacht verdient!
Jacqueline van Maarsen, de beste vriendin van Anne Frank

de samenstellers

Hoe de Holocaust toesloeg
in het leven van gewone
mensen, in dit geval
in het leven van de
Pimentel familie. ‘Goed
gedocumenteerd en goed
geschreven.’ ― NIW

Dagboek van een Joodse boerenknecht

BERNIE’S
OORLOG
1942 -1945

Documentairefilmer Willy Lindwer ontdekte
het dagboek van Bernard ‘Bernie’ Mestriz bij
zijn weduwe in Jeruzalem tijdens de research
voor zijn tweedelige documentairefilm Holland,
Vaarwel! De vernietiging van het Nederlandse
Jodendom. Het bijzondere dagboek werd in
2019 en 2020 tentoongesteld in het Nationaal
Holocaust Museum in Amsterdam.

SAMENGESTELD DOOR

WILLY LINDWER & ALINE PENNEWAARD

‘Indrukwekkend dagboek van
een Joodse boerenknecht…
Dit boek is één van de
weinige, gedetailleerde
dagboeken van een Joodse
onderduiker in het oosten van
het land.’ ― De Gelderlander

13-11-20 10:30

‘Het wonderlijke verhaal van
hoe een Joodse man Kamp
Westerbork mocht verlaten en
burgemeester werd.’ ― AD

te bestellen bij uw boekhandel of www.amphorabooks.nl
voor informatie info@amphorabooks.nl
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INHOUD

HET NEDERLANDS AUSCHWITZ COMITÉ
Het Nederlands Auschwitz Comité draait volledig op vrijwilligers.
Uw financiële steun is enorm belangrijk. Met uw bijdrage kunnen we de
herinnering aan de Holocaust levend houden, ook bij nieuwe generaties.
Doneren kan tegenwoordig op eenvoudige wijze via onze website
www.auschwitz.nl. U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden —
eenmalig, per maand of per jaar. Ook kunt u aangeven of u daarbij het
Auschwitz Bulletin thuis wenst te ontvangen. Het Bulletin verschijnt
vier keer per jaar.

EEN VAN DE WANDEN IN HET NAMENMONUMENT

Cartoon

‘Namen’ / 16 Willem Vleeschouwers
kijk op de zaken

Column

102-duizend vermoorde namen / 46
Awraham Meijers over het onweerlegbare
belang van het Namenmonument

Cultureel

Recent verschenen / 27 Sarah Bremer

Voor de inhoud van de artikelen die ondertekend
zijn is alleen de auteur verantwoordelijk. Overname
van artikelen is toegestaan, mits met toestemming
van de auteur en de redactie.

Actueel Plaquette onthuld in Ter Apel / 13 Walter

van Rossum over de nagedachtenis van gedeporteerde en vermoorde
Joodse kinderen Een mens is pas vergeten… / 14 Gerben Post
over het educatieve programma rondom het Namenmonument
Tewerkgesteld / 30 Lion Tokkie over een tentoonstelling over
Joodse werkkampen in en om Amsterdam Vijfhonderd meter
namen / 26 Wim de Wagt voorpublicatie uit zijn boek

Reportage In mijn buurt / 18 Minka Bos ‘De

herinneringen zijn zo levendig’ Ik neem hen niets kwalijk /
30 Sarah Bremer in gesprek met overlevende Renée Leuw Ondergrond en achtergrond voor een heel leven / 30 Bertje Leuw in
gesprek met overlevende Emile Swaab

Interviews Korte en langere interviews en quotes
naar aanleiding van de onthulling van het Namenmonument door
Sarah Bremer, Awraham Meijers, Theo van Praag en Walter van
Rossum / verspreid door dit hele nummer
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‘Een monument. Het is een overweldigende collectie
beknopt opgeschreven kleine en grote verhalen uit de
oorlog.’ – ONS AMSTERDAM

Hoe verschillende generaties binnen een
familie omgaan met de Joodse identiteit

De combinatie van het precieze onderzoek
en de persoonlijke details maken het boek
tot een monument voor de slachtoffers en
bovendien tot een boek waar nog decennia
naar verwezen zal worden

Een eerlijk en schokkend verslag van de
poging van een vader en zoon om uit de
schaduw van de geschiedenis te komen

STEUN UW LOKALE BOEKHANDEL
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H E T I S ZOV E R !

auschwitz bulletin

redactie Max Arian, Sarah Bremer,
Bertje Leuw, Awraham Meijers, Gerben
Post, Theo van Praag, Walter van Rossum,
Herbert Sarfatij, Fedde Schouten, Dirk Spits
[beeldredactie] Yoka Verduin [correctie]
redactiesecretariaat
Postbus 74131, 1070 bc Amsterdam
email redactie@auschwitz.nl
nederl ands auschwitz comité

secretariaat Postbus 74131,

O

p zondag 19 september 2021 is

om te rouwen, te herinneren, te herdenken.

het dan eindelijk zover: de onthul-

En een waarschuwing voor de toekomst voor

ling van het Nationaal Holocaust

de mogelijke gevolgen van antisemitisme,

Namenmonument. Voor het eerst staan de

discriminatie, haat, uitsluiting. Of zoals een

tel: 020 672 33 88			

102.000 namen bij elkaar van mensen die

van de geïnterviewden zei: ‘Waakzaam zijn

email info@auschwitz.nl		

in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord

en blijven, nu en in de toekomst.’ Het edu-

www.auschwitz.nl

om wie ze waren. Niet meer uit te wissen.

catieve programma dat in samenwerking

financiële administratie

Aanraakbaar.

1070 bc Amsterdam

met het Verzetsmuseum en Joods Cultureel
Kwartier is samengesteld (waarmee scho-

email financien@auschwitz.nl
bank iban: nl53 abna 0414646282

De onthulling wordt verricht door koning

lieren kosteloos naar het Namenmonument

bic: abnanl2a

Willem-Alexander en Jacques Grishaver, in

kunnen komen) wordt daarom uitermate

aanwezigheid van overlevenden, nabestaan-

belangrijk gevonden.

abonnementenadministratie
Postbus 74131, 1070 bc Amsterdam
tel: 020 600 34 55
email abonnement@auschwitz.nl
database beheer Akrav-automatisering & Consultancy
vormgeving Fedde Schouten
druk Drukkerij Peters Amsterdam bv
het auschwitz bulletin is een uitgave van
het nederlands auschwitz comité

De activiteiten van het Nederlands

den, de architect, bouwers, buurtbewoners,
vertegenwoordigers van relevante organisa-

We eindigen dit voorwoord met een in

ties en andere genodigden.

memoriam voor Judith Waterman. Samen
met haar man Joop Waterman, oud-pen-

In deze speciale editie van het Auschwitz
Bulletin kunt u lezen hoe betrokken personen

Judith jarenlang de Polenreizen. De ouders

aankijken tegen de komst van het Namen-

van Judith behoorden tot de oprichters van

monument. Wat maakt het monument zo

het Auschwitz Comité. Judith is vernoemd

bijzonder? Wat is de toegevoegde waarde,

naar het eerste dochtertje van haar vader dat

naast andere monumenten in Nederland?

in 1943 vermoord is in Sobibor, vijf maanden

En wat betekent het monument voor hen

oud. Dit heeft een enorme impact gehad op

persoonlijk?

haar leven. Judith is onlangs na een ernstige
ziekte overleden. Ze laat een man, dochter,

Auschwitz Comité worden mede mogelijk
gemaakt door het vfonds

ningmeester van het comité, begeleidde

De verschillende interviews en korte quotes

schoonzoon en twee kleinkinderen achter.

geven een gevarieerd beeld van waar het
Namenmonument voor staat. Een

— Walter van Rossum

nationaal symbool voor de moord op

Fedde Schouten

102.000 Joden, Roma en Sinti die werden
gedeporteerd en vermoord in concentratie- en vernietigingskampen. Een plek
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I N T ERV I E W

Paul Beijeman, Rijnboutt Architecten

‘ DE ONMIDDE LLIJ KE
CONFRONTATIE ME T HE T
PER SOONLI JK E’
— D O O R WA LT E R VA N R O S S U M

‘Het eerste wat bij mij naar boven komt is,

Daarnaast is de plek van het monument

is in het feit dat het in de hoofdstad van

dat naarmate er steeds minder overle-

ook deel van de geschiedenis. Op deze

Nederland, Amsterdam, staat. Een groot-

venden zijn van de Holocaust, eigenlijk

plek stonden in de Tweede Wereldoorlog

schalig monument in de (oude) Joodse wijk

alle initiatieven rond het informeren en

woningen waar Joodse families woonden

bij andere Joodse instellingen geeft, denk

het herdenken van gebeurtenissen uit de

en waarvan een aantal mensen is afgevoerd

ik, een heel krachtig signaal. Een krachtiger

Tweede Wereldoorlog van belang zijn. Ef-

naar de concentratiekampen.

signaal misschien wel dan de wat kleinere

fecten van wat er toen gebeurd is werken

Het feit dat dit monument bedoeld is voor

namenmonumenten verspreid over de rest

nog steeds door in de tweede en derde

de Joden, Roma en Sinti die in de concen-

generatie. Vandaar dat een dergelijk

tratiekampen zijn omgekomen en geen graf

Ik denk dat dit namenmonument ook

monument als plek heel erg belangrijk is

hebben, geeft elk slachtoffer een eigen plek

heel bijzonder is omdat het een krachtig

om dat weer te herdenken, te beleven en

om herinnerd te worden. En het stelt de fa-

monument is. Het is heel aanwezig. Het is

te informeren.

van Nederland.

milie in de gelegenheid het graf aan te raken.

een groot monument waarbij je aan de ene

Door middel van het leggen van steentjes bij

kant het deel hebt van het herinneren van de

zeker belangrijk omdat er steeds minder

het graf om aan te geven dat de persoon niet

namen van vermoorde Joden, Roma en Sinti.

overlevenden zijn en er straks geen directe

vergeten wordt.

Naar de toekomst toe is het monument

bron meer is om informatie door te geven.

Daarom denk ik dat het ontwerp, het mate-

Zaken als een monument, maar ook lesma-

riaal, en de plek het monument zo bijzonder

Aan de andere kant geeft het ontwerp
van de spiegels, de elementen die boven de
namenwand zitten, een extra lading. Dat

teriaal of een museum zijn dan belangrijke

maakt. En het feit wat het als monument

maakt het voor mij meer bijzonder dan de

onderdelen om het bij de jongere generatie

doet voor de nabestaanden.

andere namenmonumenten die er zijn.

levend te houden.
Allereerst het ontwerp van het monument.

Ik denk dat dit monument naast het eren

Wat voor mij bijzonder is, als ik daar

en herinneren ook een belangrijke informa-

nu rondloop tijdens de bouw, is dat je de

Het gebruik van bakstenen, waarbij in

tieve- en educatieve taak heeft. Er worden

onmiddellijke confrontatie hebt met het

elke baksteen een naam gegraveerd is met

educatieve programma’s opgezet waarbij

persoonlijke. Alle personen, alle namen,

geboortejaar en leeftijd van de omgekomen

klassen onderwijs krijgen over deze periode

de hoeveelheid namen, een bijna oneindig

persoon. Het is zeer herkenbaar Nederlands

in de geschiedenis.

aantal namen.

materiaal en dat maakt het monument heel
erg Hollands.

De toegevoegde waarde van dit monument
tegenover andere namenmonumenten ligt

Dan zit er een ruimte tussen de bakstenen
en de spiegels, wat de architect een soort

AUSCHWITZ BULLETIN

breuk noemt met het verleden, met de

het Auschwitz Comité. Met hem samenwer-

geschiedenis wat er toen in de Tweede We-

ken, zijn professionele inzet, zijn persoonlij-

reldoorlog gebeurd is en zo’n enorme impact

ke ervaring mee te krijgen in dit proces was

heeft gehad op de samenleving. Ik zie dat

iets wat ik niet had willen missen.

echt als een soort breuk. En de spiegels echt
als een soort weerkaatsing van alles wat je

een extra lading. Mijn schoonfamilie is
Joods, waardoor het project ook privé een

bomen, de vogels. En dat geeft voor mij een

veel grotere lading krijgt.

van de ruimte. Ja, het nu en verder.

|
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Daarnaast heeft het monument ook privé

in de omgeving ziet, de wolken, de lucht, de
soort beeld van de toekomst, van de vrijheid,

SEPT 2021

Ik ben projectleider bij Rijnboutt en Rijnboutt is eigenlijk geselecteerd om ervoor
te zorgen dat het ontwerp van de architect,
van Studio (Daniel) Libeskind, bouwkundig
wordt uitgewerkt. Dat er een vergunning

SHMUEL KOOPMAN,
OVERLEVENDE
‘Ik heb mij vanaf het eerste moment
betrokken gevoeld bij dit project. Ik
behoor tot de ‘laatste der Mohikanen’

aangevraagd kon worden, dat er een aanne-

die de Tweede Wereldoorlog zelf

mer geselecteerd kon worden en dat er een

hebben meegemaakt. Met eigen ogen

bouwbegeleiding zou zijn. Dus we zijn bij

heb ik gezien hoe de Joodse familie-

dit project eigenlijk een uitvoerend archi-

leden en de buren in de hele straat op

tectenbureau, die niet het ontwerp hebben

transport werden gezet. Het is een

gemaakt maar er wel voor gezorgd hebben

belangrijk en waardig initiatief om dit

dat het ontwerp gerealiseerd kon worden.

monument op deze plek – midden in

We hebben een dienstverlenende rol gehad,

de oude Amsterdamse Joodse wijk –

en zijn mede geselecteerd omdat we goede

tot stand te brengen.’

contacten met de gemeente hebben, weten
hoe het in Amsterdam werkt; we kennen de
wet- en regelgeving. De uitdaging in dit proces, in deze dienstverlenende rol, was ervoor
te zorgen dat alle partijen die hier belangen
hebben zoveel mogelijk gehonoreerd worden
Paul Beijeman

terwijl het ontwerp zoveel mogelijk in stand
bleef.’

Het monument, waar ik de afgelopen vijf
jaar aan gewerkt heb, is voor mij het meest
belangrijke en het meest bijzondere project
waar ik vanuit Rijnboutt een bijdrage aan

Het Nederlands Auschwitz Comité heeft Rijnboutt

geleverd heb. Door, als projectcoördina-

geselecteerd als coördinerend en uitvoerend

tor, deel te zijn van een projectteam ben ik

architect voor de realisatie van het Nationaal

CENTRUM

met allerlei diverse mensen en partijen in

Holocaust Namenmonument. Met hun kennis

‘Het was veel gedoe om het voor

contact gekomen die normaliter niet aan

van de lokale bouwpraktijk hebben ze Libeskinds

elkaar te krijgen, maar wat wás ik

reguliere projecten deelnemen.

ontwerp uitgewerkt binnen de Nederlandse

Het is altijd prettig als je ook met de ge-

wet- en regelgeving. Ook deed Rijnboutt het

BOUDEWIJN ORANJE,
OUD-VOORZITTER STADSDEEL

blij dat de bouw startte.‘
‘Amsterdam is schatplichtig, en

bruiker van een gebouw te maken hebt zodat

landschapsontwerp, inclusief de afwatering, de

kijk om je heen, het is broodnodig.

het project niet alleen een buitenkant, een

keuze voor de beplanting en de aansluiting op de

Bewust zijn van het verleden, onze

schil heeft, maar ook is afgestemd op het ge-

openbare ruimte.

bruik. En bij dit project is de gebruiker vertegenwoordigd door Jacques Grishaver van

geschiedenis, is zo belangrijk.’
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Gerdi Verbeet ‘Het is een
ontroerend mooi monument
geworden’

— D O O R T H E O VA N P R A AG

‘D

e komst van het Holocaust
Namenmonument betekent 76

jaar na het einde van de Tweede

Wereldoorlog eindelijk een vol-

ledige erkenning van de omvang van de ver-

volging en de moord op 102.000 Joden en 220
Roma en Sinti. Het is belangrijk dat in het
hart van onze hoofdstad Amsterdam, waar
de meeste Joden vandaan kwamen, een plek
komt waar de nabestaanden hun geliefden
kunnen herdenken en waar iedereen geconfronteerd wordt met de gruwelijke omvang
en de schande van de Holocaust, die tot op
de dag van vandaag zijn schaduw werpt over

een monument zou komen waar alle namen

het leven van velen. Het is een ontroerend

van slachtoffers bij elkaar zouden staan.

tigingskampen overviel mij een gevoel van

In Polen tijdens het bezoek aan de vernie-

mooi monument geworden dat uitnodigt tot

Een monument dat recht zou doen aan

diepe schaamte en ontreddering over de

respect voor de doden en reflectie op je eigen

het onevenredig grote aantal Nederlandse

schandelijke manier waarop de hele wereld

verantwoordelijkheid.

slachtoffers van de Holocaust. Een monu-

heeft weggekeken van de systematische

ment dat uitnodigt tot nadenken en ons

moord op Joden, Roma en Sinti.

Ik heb gemerkt dat het lezen van de namen
en leeftijden diepe indruk maakt. Vorig jaar

aanspreekt op onze verantwoordelijkheid

heb ik met Lola en Finn, mijn oudste twee

om te voorkomen dat zo’n misdaad tegen de

Het paviljoen in Auschwitz gewijd aan de
ruim 59.000 Nederlandse slachtoffers ver-

kleinkinderen namen gelezen in Westerbork.

menselijkheid ooit nog eens kan plaatsvin-

keerde in deplorabele toestand. Voor mij een

Zij waren zo geraakt tijdens het noemen van

den. Een monument dat alle scholieren een

teken dat de genocide op 102.000 vermoorde

de namen van baby’s en kinderen van hun ei-

keer bezocht moeten hebben.

Joden en 220 Roma en Sinti onvoldoende

gen leeftijd. Doordat het monument bestaat

Toen ik in november 2004 als Kamerlid

aandacht kreeg. Met steun van de Kamer kon

uit lange wanden met voor ieder slachtoffer

meeging met de reis van het Nederlands

in 2005 een geheel vernieuwd Nederlands

een eigen steen wordt de enorme omvang

Auschwitz Comité naar Polen, maakte het

Paviljoen met de namen van alle slachtoffers

van de moord zichtbaar. Stel je voor, alle in-

noemen van de namen van hun vermoorde

geopend worden.’

woners van Delft of Deventer in een paar jaar

familieleden door mijn reisgenoten een

tijd vermoord alleen om wie zij waren.

diepe indruk op mij. Ik besefte pas toen ten

Ik heb Jacques Grishaver vanaf zijn eerste

volle hoeveel nabestaanden het gemis en het

Gerdi Verbeet is oud-voorzitter Tweede Kamer

idee in 2006 gesteund omdat ik het belang-

verdriet tot op de dag van vandaag meedra-

der Staten-Generaal en oud-voorzitter Nationaal

rijk vond dat nu eindelijk ook in Nederland

gen.

Comité 4 en 5 mei [foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei]
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I N T ERV I E W

NAOR G ILON
A MBA S S A DEUR VA N
ISR A ËL IN NEDERL A ND

foto: still uit YouTubevideo van de Israëlische
ambassade

‘De Holocaust
heeft voor mij ook
een persoonlijke
relatie. Mijn vader is
geboren in 1935 en
heeft in het getto
van Boedapest
gewoond. Mijn

D O O R WA LT E R VA N R O S S U M

vader en mijn
‘Het Namenmonument is heel belangrijk

de minister-president een gelegenheid

opa zouden gedeporteerd worden naar

om na meer dan 75 jaar de Holocaust te

is een nationale boodschap uit te

Auschwitz.’

blijven herdenken en herinneren. Het

spreken tegen de huidige gevaren van

Namenmonument laat via de persoonlijke

antisemitisme, uitsluiting, discriminatie.’

steentjes zien hoe groot de omvang van
de moord op de Nederlandse Joden is

‘Voor mijn vader was geen plek in de trein
en hij is achtergebleven in het getto. Mijn

‘Ieder lokaal monument heeft de

opa is wel gedeporteerd naar Auschwitz.

geweest. Ook de confrontatie met namen

belangrijke gelegenheid te overdenken wat

Mijn vader sprak daar nooit over. Toen

van kinderen is zeer pijnlijk.’

er met de Joodse dorps- en stadsgenoten

ik een diplomatieke post in Boedapest

gebeurd is. Maar in het geval van het

kreeg vertelde mijn vader het verhaal

‘Daarnaast denk ik in z’n algemeenheid

Namenmonument is het uniek omdat alle

over het treinstation en de deportatie

dat het Namenmonument een belangrijke

namen van deze tragedie nu bij elkaar

naar Auschwitz. Toen pas begreep ik de

volgende stap is voor nu en voor de

staan. Temeer daar de Holocaust in

omvang van wat er gebeurd was. In die zin

toekomst om te blijven waarschuwen tegen

Nederland voor West-Europa ongekend

zal ik iedere gelegenheid aangrijpen om te

antisemitisme. Ik vind het toenemend

was.’

waarschuwen tegen antisemitisme, nu en in

antisemitisme in Europa, ook in

de toekomst.’

Nederland, zeer verontrustend.’

‘In zijn algemeenheid vind ik dat het
vervolgen van iemand om wie hij is niet

Noar Gilon(Israel, 1964) is gehuwd en heeft

‘Ik hoop dat de onthulling van het

acceptabel is, of je nu homo, Roma of Sinti

vier kinderen en drie kleinkinderen. Eerder

Namenmonument voor de koning en voor

bent.’

was hij ambassadeur voor Israël in Italië.
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I N T ERV I E W

— D O O R WA LT E R VA N R O S S U M

Ieder slachtoffer een
eigen gedenkteken
Vfonds heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bouw van het Namenmonument.
Een van de betrokken medewerkers, Isabel van Amelsvoort, vertelt hierover.
‘In 2019 ben ik vanuit vfonds mee geweest

het monument en samen vormen ze vier

generatie te bereiken en ook zij kennis

met het Auschwitz Comité naar Polen.

Hebreeuwse letters die ‘In herinnering aan’

blijven nemen van een van de grootste

Dat bezoek heeft een diepe indruk op me

betekenen. Al die leeftijden, al die families,

misdaden uit de wereldgeschiedenis. Vanuit

gemaakt. Het heeft me voor de rest van mijn

102.000 namen. Mensen die er niet meer zijn.

het Auschwitz Comité was al ingespeeld

leven veranderd. Ik heb met eigen ogen ge-

Onbeschrijfelijk.

op de educatieve invalshoek en het bezoek van scholen aan het monument. Het
75 jaar na de

Joods Cultureel Kwartier heeft vervolgens

bevrijding van

een educatief lespakket ontwikkeld zodat

vernietigingskamp

de scholieren aansluitend ook het Joods

Auschwitz heeft

Historisch Museum, de indrukwekkende

mijn dochter namen

Portugese Synagoge of het Verzetsmuseum

gelezen in Herinne-

kunnen bezoeken. Een impactvolle manier

ringscentrum Kamp

om het historisch besef te vergroten. Alles

Westerbork. Zoveel

wat bijdraagt aan dat besef, ook in het hier

dezelfde achterna-

en nu, is pure winst.’

men, hele families
zijn weggevaagd.

Het vfonds draagt, vanuit de lessen getrok-

Hoe herdenk je al

ken uit oorlog en conflict, bij aan een sterke

deze slachtoffers

democratische rechtsstaat en een vreedzame

persoonlijk? Hoe

samenleving. Het vfonds verwezenlijkt haar

voorkom je dat al

missie door steun te verlenen aan projecten die

zien wat er door uitsluiting kan gebeuren en

deze individuele levens anoniem opgaan in

waar discriminatie en haat toe kunnen lei-

de enorme aantallen? Het Auschwitz Comi-

den. Het bestaan van het Namenmonument

té heeft ervoor gezorgd dat ieder individueel

speelt dan ook zo’n belangrijke rol, voor de

slachtoffer een eigen gedenkteken heeft

hele samenleving, nu en in de toekomst. Om

gekregen. Ook de bandbreedte met Sinti en

die reden heeft vfonds de totstandkoming

Roma vind ik belangrijk, omdat ze hetzelfde

van het monument gesubsidieerd.

lot hebben ondergaan.
In aanvulling op de bouw van het monu-

zich bezighouden met:
» het vergroten van kennis van oorlog en
conflict;
» het vergroten van waardering van de democratische rechtsstaat;
» het vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie;

Wat ik persoonlijk indrukwekkend vind

ment stelde vfonds als belangrijke voor-

» het vergroten van vaardigheden om actief bij

is de gekozen vorm van het monument,

waarde dat er een educatief programma

te dragen aan de vreedzame samenleving.

vooral door zijn eenvoud. De namen vormen

zou worden toegevoegd om ook de jonge
Het vfonds ondersteunt ook het Auschwitz
Bulletin.
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ERIK MEIJLER (1938), OVERLEVENDE. AL S KLEIN JONGETJE
BIJ VERSCHILLENDE GEZINNEN ONDERGEDOKEN
— DOOR SARAH BREMER

‘Ik zal naar het Namenmonument gaan,
op een ochtend heel vroeg’
‘Ten langen leste is het Namenmonument er. Het had 60 jaar

Ik had een tante Clara, die logeerde wel eens bij ons en zong

eerder gemaakt moeten worden, maar toen was de stemming

dan Jiddische liedjes voor mij. Mijn moeder vond dat niets, wij

er niet naar. Men had het te druk met het leven opbouwen, wil-

waren niet met het Joods–zijn bezig. Tante Clara is gestorven

de er niet teveel bij stilstaan. Maar hoe belangrijk is het dat het

in Sobibor en staat dus op een steen in het monument. Net als

er nu eindelijk is. Dankzij de volharding van Jacques Grishaver,

tante Betty en tante Leidie.

ik heb het allemaal goed gevolgd. Wat ik niet snap is dat mensen er zo fanatiek tegen protesteerden, hun vastberadenheid

Er zijn familieleden vermoord en veel vrienden van mijn ouders.

verbaasde me. Ergens ben ik trots op Grishaver, dat hij het voor

Joodse vrienden en vrienden uit het verzet. Ik zal naar het Na-

elkaar gekregen heeft. Natuurlijk met de hulp en steun van

menmonument gaan op een ochtend heel vroeg, als er nog niet

heel veel anderen, maar hem zie ik als de motor. Dit monument

veel mensen zijn, en ik ga hun namen opzoeken. In de stilte, in

gaat over mensen, mensen die vermoord zijn, die nooit meer

mijn eentje.’

terugkomen. Elke naam op een steen, elke steen een mens.

Het Joodse onderduikertje Erik Meijler (2e van rechts)
in de oorlog in de zandbak van de familie Kolff in Kampen te midden van Jaap Kolff (r.), Adrie Kolff (2e van l.)
en buurjongetje Wietze Hoekstra (l.). Een getuigenis

DAVID VAN HUIDEN (1931),

van Erik Meijler over zijn redding, gekoppeld aan het

OVERLEVENDE VAN DE EERSTE

terugvinden van deze foto door Kolff-biograaf Herman

GENERATIE

DEBORAH VAN DER STARRE,

Broers, legden de basis voor toekenning van een pos-

‘Het namenmonument anno 2021, in

REGISSEUR ‘LEZECHER: DE

tume Yad Vashem-onderscheiding aan Pim en Janke

het hart van de voormalige Joden-

LANGE STRIJD VOOR EEN

Kolff (foto uit: Broers H.G., ‘Dokter Kolff, kunstenaar

buurt in Amsterdam, is een indruk-

HOLOCAUSTMONUMENT’

in hart en nieren’, B&Vmedia Kampen, 2011).

wekkende herinnering aan de ver-

‘De onthulling van het monument is

moorde Joodse Nederlanders in de

voor mij niet het einde van een lange

jaren 1940-1945.’

strijd, maar het begin van bezinning
en reflectie over een gruwelijke
gebeurtenis.‘
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‘We hopen zo’n monument nooit meer hoeven te bouwen’

METSEL A ARS
DOOR WALTER VAN ROSSUM

Een bijzonder interview met metselaars Wilfred Strengers, Idse van Heerde, Robert Jan Slik, Gerrit de Fijter en Dennis
Rietveld. Ze zijn vanaf september 2020 tot op het laatste bezig met het metselen/voegen van de stenen. Dit interview is in de wijvorm geschreven, mede omdat de heren het wel eens waren over wat ze zeiden en elkaar aanvulden.
‘Wij vinden dat de vermoorde Joodse mensen

begin best wel veel emotie. Je groeit erin en naar

recht hebben op een eigen plek. Niet in de ver-

mate het project vorderde konden we steeds beter

dagen op de bouw voor de laatste kleine dingen,

getelheid mogen raken. Ze hebben nu een eigen

afstand houden.

opruimen, etc. We hebben hier fijn gewerkt. Het

persoonlijke grafsteen. De overlevenden en de na-

Elke herdenkingsplek met namen, in dorp of

We zijn nu in principe klaar en lopen nog enkele

was een mooi en apart project. Zoiets met deze

bestaanden hebben nu een plek om te rouwen, een

stad in Nederland, heeft een toegevoegde waarde.

plek om naar toe te gaan. Ook voor de generaties

Maar dit namenmonument is het grootste nationa-

We vonden het een heel waardevol project en

na ons is het belangrijk om te weten wat er toen

le monument waar alle namen van de plaatselijke

het is fijn dat alle mensen nu een plekje hebben.

gebeurd is. Het monument is ook belangrijk voor

namenmonumenten samen komen. De toegevoeg-

Dat merkten we al tijdens de bouw als er mensen

schoolbezoeken.

de waarde is dat alle namen nu op een centrale

langs kwamen om een kijkje te nemen en stiekem

plek staan. Gevisualiseerd zodat je de steen, de

fotootjes maakten door het hek. Er werd toen al

naam kunt aanraken.

heel veel waardering uitgesproken.’

Wij vinden dit monument heel bijzonder. Maar
we hopen dat we zo’n monument nooit meer hoeven te bouwen. Al die namen, leeftijden. Wat de
meeste indruk op ons gemaakt heeft zijn vooral de
leeftijden van de kinderen. Echt schokkend.
Toen we begonnen met metselen keken we vaak

omvang bouw je maar één keer in je leven.

We zijn in september 2020, na een voortraject,
begonnen. Toen is ook de eerste steen gelegd.
Zoals al eerder aangegeven werken we met codes

Nog een persoonlijke noot van ieder apart
Wilfred Strengers—‘We bevonden ons in

en dat was zeer overzichtelijk. Maar je moest

select gezelschap en het was een eer zo’n eenmalig

naar de namen en leeftijden van de overleden

wel blijven opletten. Elke week zijn van alle rijen

project in Nederland te mogen maken.’

personen en dan ga je toch wel even nadenken.

controlefoto’s gemaakt. We hebben tot 1% fouten

Idse van Heerde—‘Idem en we hebben alles

Dat dit ooit heeft kunnen gebeuren. Elk steentje

geconstateerd. Meestal ging het om foutieve

met respect behandeld. Het was mooi werk om

dat je in je handen had is een overleden persoon.

spellingen van namen. Of een fout baksel, bijvoor-

te doen.’ Robert Jan Slik—‘Vereerd om hier

Naarmate we langer bezig waren raakten we meer

beeld een pitje op een letter zodat de naam niet

te zijn en samen aan dit mooie project gewerkt

en meer gefocust op de code op de achterkant van

goed te lezen was.

te hebben.’ Gerrit de Fijter—‘Ik heb met

de stenen. De code is het systeem, de volgorde van

We zouden met Jacques Grishaver naar Ausch-

veel eerbied aan dit project gewerkt en zal op een

het namenregister, om de stenen op alfabetische

witz gaan om mee te krijgen waar we aan werkten.

later tijdstip zeker de kleinkinderen meenemen

volgorde in de wanden te plaatsen.

Maar dat kon vanwege corona niet doorgaan. Maar

naar dit monument.’ Dennis Rietveld—‘Zeer

hij heeft ons toch over de achtergrond uitgebreid

vereerd en trots dat we dit monument hebben

impact van al die stenen niet mee naar huis na-

verteld. Met die wetenschap hebben we met z’n

neergezet en met z’n allen een steentje hebben

men. Al die namen en leeftijden gaven in het

allen respectvol aan dit project gewerkt.

bijgedragen.’

Belangrijk was dat we de, best wel indringende,
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[deel 2]

Plaquette onthuld ter nagedachtenis aan gedeporteerde en vermoorde Joodse kinderen
Op 4 mei 2021 onthulden burgemees-

schoolgenoten en de andere Joden van

geschiedenis ervan levend te houden.

ter Jaap Velema en Jaap Spanninga in

Ter Apel werden weggevoerd. Ze gingen

Met de realisatie van de gedenktekens,

het Groningse Ter Apel een plaquette

naar Westerbork, dat wisten we. Verder

voor weggevoerde Joodse kinderen bij

bij de Regionale Scholengemeenschap

wisten we niks.’

de openbare school De Vlinder (in het

(RSG) die herinnert aan twee Joodse

bulletin van januari 2021 hebben we hier

leerlingen. Met de plaquette worden

Jaap Spanninga, 94 jaar inmiddels, is een

Saartje Mathilda Jacobson [18 jaar, 11-

van de pleitbezorgers van het eerste

12-1942 Auschwitz] en Heiman Leezer

uur voor het behoud van het voormalige

[18 jaar, 28-2-1943 Auschwitz] blijvend

werkkamp de Beetse bij Sellingen. In de

herinnerd.

Tweede Wereldoorlog zaten er onder
andere honderden Joodse jongens en

Spanninga: ‘Ik zat bij ze op de Mulo in

mannen (in de Bulletins van december

Ter Apel die er nu niet meer is. Saartje

2017 en januari 2018 hebben we hier

zat in een andere klas, Heiman was een

aandacht aan besteed).

klasgenoot. Een stille jongen die gebukt

Hij heeft ervoor gezorgd dat er in Ter

ging onder de bezetting, onder het feit

Apel een monument kwam waarop 49 na-

aandacht aan besteed) en bij de RSG nu

dat hij op een bepaald moment geen les

men staan van Joodse plaatsgenoten die

is een grote wens in vervulling gegaan.

meer kreeg. Ik herinner me nog de lege

in de oorlog zijn vermoord. Op scholen

Zodat hun namen bij de kinderen van nu

plek die Heiman achterliet in de klas.

en andere plekken geeft hij lezingen over

blijven leven.

En ook de ochtend waarop mijn twee

onder andere het kamp, met als doel de

FOTO: BOUDEWIJN BENTING

BERT VUIJSJE (1942),

Stafkaart Amsterdam, circa 1930. Het bouwblok

JOURNALIST EN SCHRIJVER

op de plaats waar nu het Namenmonument is

‘Precies op de plek van het

gekomen, is nog duidelijk aanwezig. Bij de aan-

Namenmonument, Weesperstraat

leg van de metro in de jaren 60 is dat afgebroken.

14, stond Bakkerij Vuysje ORT. Mijn

Er kwam een groenstrook voor in de plaats waar

grootouders, Isaac en Schoontje

later het ook nog het omstreden ‘Dankbaarheids-

Vuijsje, zijn beiden op 4 juni 1943 in
Sobibor vermoord.’

monument’ naartoe verplaatst werd.

Weesperstraat 4-14 [1937]. Links bakkerij
Vuysje ORT (Onder Rabbinaal Toezicht)
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— DOOR GERBEN POST

EEN MENS IS PA S
VERGE TEN…

E D U C AT I E F P R O G R A M M A R O N D O M N A M E N M O N U M E N T

Het kan nu al met recht een groot succes genoemd worden. Met een grote subsidie van

eer om als eerste rondgeleid te worden. Zij

het vfonds maakt het Nederlands Auschwitz Comité het voor schoolklassen mogelijk

worden daags na de onthulling van het mo-

om kosteloos naar Amsterdam te komen om een educatief bezoek te brengen aan het

nument op 19 september al verwacht.

Nationaal Holocaust Namenmonument.
Het educatieve programma dat tijdens het
In samenwerking met het Joods Cultureel

te komen volgen, is er een onderwijscam-

bezoek aan Amsterdam wordt aangeboden,

Kwartier (jck) en het Verzetsmuseum

pagne op poten gezet. De aftrap van deze

zal niet alleen bestaan uit een bezoek aan

Amsterdam is er een prachtig educatief

campagne vond plaats op 20 mei en slechts

het Namenmonument. Hieraan voorafgaand

programma rondom het bezoek aan het

vijf weken later waren alle mogelijkheden

zullen de klassen op school namelijk een on-

Namenmonument ontwikkeld om zo de vele

om deel te nemen aan dit programma al vol-

line lesmodule volgen waarin zij de levens

leerlingen kennis te laten maken met het

geboekt. In de loop van het schooljaar 2021-

van een aantal jonge Holocaustslachtoffers

monument, de reden van oprichting en om

2022 zullen ruim drieduizend leerlingen ver-

zullen bestuderen. Er is gekozen voor acht

met een rondleider en met elkaar in gesprek

spreid over 126 klassen – zowel bovenbouw

‘hoofdpersonen’ over wie er genoeg bronnen-

te gaan over het belang van herdenken.

basisonderwijs als onderbouw voortgezet

materiaal op het digitaal Joods monument

onderwijs – langskomen voor een bezoek

te vinden is, om zo een goed beeld te krijgen

Om docenten en leerkrachten kennis te laten

aan het monument. Aan een groep van het

van de normale levens die deze jongeren

nemen van de mogelijkheid dit programma

Herman Wesseling College te Amstelveen de

leidden, voor zij slachtoffer werden van de
nationaalsocialistische rassenwaanzin. Een
tweede onderdeel van de online lesmodule
is het jck-programma WordtGemist. Hierin
gaan de leerlingen op zoek naar leeftijds- of
plaatsgenoten, wier levens zullen worden
bestudeerd. Later, tijdens het bezoek aan
het monument, zullen de namen van deze
personen worden uitgesproken. Immers, een
mens is pas vergeten, als zijn naam vergeten
is…
Op de dag van het bezoek aan het namenmonument worden de leerlingen ontvangen
door een rondleider van het jck of van het
Verzetsmuseum. Zij zullen met de leerlingen in gesprek gaan over wie we herdenken,
hoe we herdenken en vooral waarom we
herdenken. De bijeenkomst wordt vooral
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aangegrepen om niet alleen het historisch

lesmodule is. Wanneer de groep verder gaat,

Foto links: collectie Verzetsmuseum. Foto hieronder:

bewustzijn van de leerlingen te vergroten,

voor een programma in het Verzetsmuseum,

collectie Joods Cultureel Kwartier. De overige foto's,

maar ook het bewustzijn van de omgeving

zullen het Nooit Meer Auschwitzmonument

uit de beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam,

waar zij zich op het moment van het bezoek

in het Wertheimpark nog worden aange-

tonen de Weesperstraat voor en tijdens de

bevinden. Denk alleen al eens aan de locatie

daan, de Hollandsche Schouwburg en de

oorlog, toen het een belangrijke straat was in de

van het Namenmonument. De Weesper-

kweekschool daartegenover.

voormalige Jodenbuurt.

straat had voor en tijdens de oorlog wel wat
weg van de Utrechtsestraat; smal met een
trambaan in het midden en met aan weerszijden winkeltjes met daarboven woningen.
175 bewoners van de panden op de plek
waar nu het monument staat, werden naar
Oostenrijk, Duitsland en Polen afgevoerd en
vermoord. Het zijn ‘slechts’ 175 personen die
met het monument worden herdacht, ieder
met een eigen steen. De massaliteit van de
grootste misdaad uit de wereldgeschiedenis
zal op deze manier goed tot de leerlingen
doordringen, helemaal wanneer zij zich
realiseren dat met dit monument alleen
nog maar de vanuit Nederland weggevoerde
Holocaustslachtoffers worden herdacht.
Een monument dat àlle slachtoffers zou
herdenken, zou immers zestig keer groter
moeten zijn…
Na de rondleiding in het monument zullen

We zijn ervan overtuigd dat de twee uur

de klassen een educatief programma volgen

durende programma’s veel indruk op de

in de Portugese Synagoge, het Joods Histo-

leerlingen en hun begeleiders zullen maken

risch Museum of het Verzetsmuseum. De

en we hopen dat er interessante en vooral

wandeling vanaf het monument naar een

waardevolle gesprekken zullen ontstaan

van deze locaties zal worden gebruikt om

tijdens het bezoek aan Amsterdam. De rond-

het historisch besef van de leerlingen nog

leiders zijn inmiddels getraind en staan in

meer te vergroten. Het Jonas Daniël Meijer-

de startblokken om de duizenden leerlingen

plein vertelt de geschiedenis van de eerste

een programma met onuitwisbare indruk

grote razzia van Nederland, in februari 1941,

te bieden.

gevolgd door de Februaristaking die een
paar dagen later uitbrak. De struikelstenen
van de familie Monnickendam voor Jonas
Daniël Meijerplein 15 zullen ongetwijfeld
indruk maken, niet alleen vanwege het
schrijnende verhaal van de familie dat veel
verschillende aspecten van de Jodenvervolging laat zien, maar ook omdat zoon Guus
een van de ‘hoofdpersonen’ van de online
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HANS BRIL (1937) — OVERLEVENDE EN WONEND IN ISRAËL
‘Ik ben geboren in 1937 in Amsterdam en heb in

dit monument gezamenlijk herdacht worden had,

Ik had graag ergens in het land met dit mo-

de Rivierenbuurt gewoond tot de razzia's van juni

wat mij betreft, in elke andere stad in Nederland

nument een trekpleister gezien zonder dat dit

1943. Vervolgens ben ik separaat van mijn ouders

kunnen plaatsvinden.

ondergedoken in Bergen op Zoom.

meteen het grote toerisme aantrekt maar wel een

Ik bedoel hiermee dat in Amsterdam al een rijke

aantrekkelijke plaats is waar mensen graag komen.

Aan het eind van de oorlog heb ik alleen mijn

Joodse geschiedenis te bezichtigen is, bijvoor-

En verder had ik het juister gevonden als het in

moeder teruggezien die als enige van de familie

beeld het Wertheim Plantsoen, de voormalige

Westerbork of omgeving was geplaatst vanwaar

Auschwitz heeft overleefd. Mijn echtgenote, Sonja,

Hollandsche Schouwburg, het Anne Frank huis,

ALLE in Nederland wonende en gearresteerde

heb ik leren kennen via Joodse jeugdverenigingen

het Joods Cultureel Kwartier, maar allemaal wel

Joden naar de kampen zijn vervoerd.

en samen hebben we twee kinderen die ons inmid-

sterk gericht op Amsterdam. In Mokum hebben

dels tien kleinkinderen hebben gegeven.

weliswaar de meeste Joden gewoond maar zij zijn

Tot heden ben ik altijd tevreden geweest dat
ook de naam van mijn familie genoemd wordt op

Hoe belangrijk het Nationaal Holocaust Na-

hiermee niet alles betekenend voor Nederland

de gedenkmuur in de voormalige Hollandsche

menmonument is vind ik moeilijk te beoordelen

geweest. Dit monument vertegenwoordigt alle

Schouwburg. Dat er nu middels dit monument

omdat alle omgekomen Joden op de een of andere

Joodse Nederlanders, dus de Joden uit het hele

extra aandacht aan de gruwelijkheden van de

wijze al herdacht worden in de plaatsen waar zij

land. Daarom had ik het prettig gevonden als

Holocaust besteed wordt vind ik prettig maar te-

woonden.

het ergens anders in Nederland had gestaan, op

gelijkertijd bekruipt me de angst dat het opnieuw

Het bijzondere van dit Namenmonument is dat

een plaats waar het juist een trekpleister zou

een blikvanger wordt voor vernielingen.

op één monument de omgekomen Joden van heel

zijn om speciaal naar toe te gaan. In Den Haag

Uiteraard heb ik, samen met mijn kinderen, de

Nederland met naam en toenaam worden vermeld.

is Madurodam gebouwd ter nagedachtenis van

nodige stenen geadopteerd en daarvoor inmiddels
een certificaat ontvangen.’

Het is een interessant en origineel gevormd mo-

George Maduro. Madurodam is vervolgens een

nument en heeft als zodanig toegevoegde waarde

toeristische trekpleister geworden maar heeft zijn

voor de stad Amsterdam. Maar dat alle Joden op

oorspronkelijke doel voorbijgeschoten.

— D O O R T H E O VA N P R A AG

DROOSJES
Beeld: Willem Vleeschouwer — Tekst: Awraham Meijers

MAX ARIAN (1940),
OVERLEVENDE EN BUURTBEWONER
‘Als buurtbewoner ben ik erg blij met het
Namenmonument. Op een klein plekje aan de
Weesperstraat, eens de slagader van de oude Jodenbuurt,
komen nu de namen terug van de bewoners die zijn
verdwenen en merendeels vermoord. Dank aan
Jacques Grishaver en zijn mensen voor hun initiatief,
doorzettingsvermogen en geduld. Mogen de namen van
de onschuldige slachtoffers van haat en moordzucht ons
helpen bij te dragen aan een betere wereld.‘
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I N T ERV I E W
— D O O R AW R A H A M M E I J E R S

HE T NAMENMONUMENT,
SCHUIN TEGENOVER WA AR WIJ
OPGROEIDEN

Een interview met mijn nichten Lya Frank-Meijers en Elly Rubin-Meijers,

woonachtig in respectievelijk Santa Monica en Los Angeles, Californië.

De vader van Lya en Elly – Lion Maurits

Elly: “Maar het was veel beter dan het krot waar

oorsprong Oostenrijker. In 1962 werd een dochter

Meijers – is tijdens de Tweede Wereldoor-

we daarvoor woonden. In de winter bevroren daar

geboren; Teresa Renee (Terry) en er zijn twee

log ‘ergens’ in Midden-Europa vermoord,

de waterleidingen en liepen de ratten om ons

kleinkinderen. Henk is in 2014 tijdens een vakantie

hun moeder Renee Meijers-Witteboon is

heen.”

in Europa gestorven. Hij ligt in Amstelveen be-

in oktober 1944 in Auschwitz vermoord.

Lya: “Het was voor iedereen moeilijk. Niet alleen

graven. Elly trouwde met Kalman Rubin en kreeg

Lya was negen jaar in 1945, Elly zes jaar.

Lex was het grootste deel van zijn familie verloren,

twee kinderen; Sharon en Mark. Zij heeft negen

Regina was op jonge leeftijd van bijna drie jaar

kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Kalman

Lya: “Mijn zus en ik hebben de oorlog overleefd

in een stal ondergedoken.” Elly: “We hadden

is in 2004 gestorven.

dankzij goede mensen die zich actief hebben

allemaal onze eigen sores.”

Elly: “Ik denk dat het Namenmonument belangrijk

verzet. In tegenstelling tot verraders; dankzij hen

Lya: “Over de oorlog werd nauwelijks gesproken.

is, speciaal voor de volgende generaties. Mijn

is vrijwel onze hele familie vermoord.”

Ons werd wél ingeprent dat wij niet hadden

kinderen weten van het monument. Mijn klein-

Elly: “Ja, maar Lya, wij hebben er ‘door puur geluk’

geleden omdat wij toen nog jonge kinderen waren

kinderen willen het uiteraard bezoeken als ze de

nieuwe families bij gekregen: onze onderduikfami-

en dus ‘geen slechte herinneringen’ konden

gelegenheid hebben. Maar ze zijn eerlijk gezegd

lies, waarmee wij nog steeds goed contact hebben,

hebben. Moet je nagaan. Over onze ouders werd

meer geïnteresseerd in het levensverhaal van Lya

met zelfs de vierde generatie.”

nog minder gesproken. Maar uiteindelijk voelden

en mij.”

Lya en Elly zijn na de oorlog opgenomen in het ge-

we ons goed thuis op de Weesperstraat en werden

Lya: “Ik heb met Terry uiteraard wel eens over

zin van hun tante Regina en Lex Meijers, een broer

echte gezinsleden.”

dit monument gesproken. Wij hebben de namen

van Lion. Lya: “Lex heeft ons uiteindelijk gevon-

In 1956 was de Hongaarse opstand tegen de

gesponsord van onze ouders, oma’s en een oom en

den en we zijn in zijn gezin opgenomen. Ze hadden

onderdrukking door de Sovjet-Unie, waarna

tante die met hun beide kinderen zijn vermoord.

twee dochters, Yvonne en Elly; in 1949 werd Ido

Russische legereenheden het land binnenvielen.

Ach, ik denk dat antisemitisme zal blijven bestaan,

geboren. In Amsterdam woonden we eerst in een

De spanning liep dramatisch op. Lex en Regina

ook in het goede Nederland. Al zouden er tien

soort bouwval, ons tweede huis was een nieuwe

vreesden nog eens een bezetting mee te maken.

monumenten worden opgericht, dit zal niets ver-

flat in de Weesperstraat, schuin tegenover de plek

Een jaar na die inval emigreerde het gezin naar de

anderen. Maar dat neemt niet weg dat als ik na de

waar nu het Namenmonument staat. Regina en

Verenigde Staten. Lya: “Eerst in Glendale, daarna

coronapandemie Nederland weer in mag met mijn

Lex en hun kinderen en wij tweeën vormden een

in een buurt die meer Joods was. Lex en de drie

US-paspoort, ik het Namenmonument zeker zal

gezin van zeven personen. Dus veel ruimte was er

oudste meiden vonden binnen twee weken werk.”

bezoeken.“ Elly: “Het monument is natuurlijk een

in de flat niet.”

Lya trouwde met Henry (Henk) Frank, een van

schitterend en vooral belangrijk initiatief.”

Links Lya, rechts Elly, vlak na
de oorlog in Amsterdam

Links Lya, rechts Elly
in Santa Monika

Moeder Renee met haar
kinderen Lya en Elly
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R EP O RTAG E

HERINNERINGEN

‘DE
ZIJN ZO LEVENDIG’

— DOOR MINK A BOS

Ik las het boek van Edith Eger, ‘Het Geschenk’.

niet meer. Ze was één van die mensen die ik graag

de bezetting), de jeugdbeweging van de sdap

Voor wie haar nog niet kent, zij is een 94- jarige

vaker had willen opzoeken dan ik uiteindelijk

(voormalig pvda – red.), en daar leerde ik

overlever van Auschwitz en heeft als Hon-

heb gedaan, om meer van haar te horen en leren.

mijn vriendin Nel Kroonenberg kennen. Met

gaars-Joodse vrouw na de oorlog een nieuw leven

Ik herinner me Ilse als een liefdevolle vrije geest,

haar identiteitsbewijs overleefde ik de oorlog.

opgebouwd in de Verenigde Staten, en ontwikkel-

met een twinkel in de ogen, goed verzorgd, en veel

Zij heeft het me gewoon gegeven, in 1941 of

de zich tot therapeut, coach, inspirator, schrijver.

eigen wijsheid. Dit is haar verhaal.

1942 was dat. Toen kon zij nog naar de politie

plaats van het Engelse woord ‘shrink’ wat ook

Drie leerlingen interviewen Ilse de Haas–Vyth:

verloren’, en dan kreeg ze een nieuwe. In mid-

‘kleiner maken’ betekent). En ‘stretchen’ heeft zij

Djoni, Mila en Puck. Het jaar is 2013. De leer-

delbare scholen werden persoonsbewijzen

gedaan in haar leven en doet ze. Uit de ergste mar-

lingen blijken op de school te zitten waar Ilse

gepikt. Uit jaszakken. Daarmee kon je levens

telingen in het kamp (ze vertelt over dansen voor

na de oorlog les heeft gegeven ‘Een vervulling

redden.”

dokter Mengele, wat haar leven redde), haalde zij

in mijn leven die alsnog uitkwam,’ noemt Ilse

later in haar leven kracht en eigen wijsheid. Het

het. Ze vindt het bijzonder dat de leerlingen

Hoe overleefde u de oorlog? “In juli 1942

dansen maakte haar niet kleiner, het oordeel van

de oude school waar zij als docent rondliep

doken mijn verloofde, Govert, en ik samen

de ander wilde ze niet op zichzelf leggen, ook in

weer even in haar huis brengen. ‘Het is emoti-

onder, in Groningen en Friesland. Govert was

het kamp bleef ze eigenaar en bedenker van haar

onerend dat jullie van die scholen komen waar

ook Joods en een echte Amsterdammer. Hij

eigen gedachten. ‘Kijk naar je gedachten. Leer ze

ik na de oorlog met veel plezier heb gewerkt.’

zat bij een groepje studenten die medicijnen

kennen. Ga in de rijstoel zitten, in plaats van je

Er is thee en koek ‘nemen jullie maar een

studeerden. In 1941 maakte dat groepje mid-

laten rijden,’ vertelt Eger in een interview. En

koekje’. We zitten bij Ilse aan tafel.

(‘Stretch’ noemt zij zichzelf met een knipoog, in

gaan en zeggen: ‘Ik heb mijn persoonsbewijs

die woorden en kracht geeft ze zichzelf en haar

deltjes voor mannen om ze uit het werkkamp
te houden.

cliënten en ons, haar lezers, mee. Ook vertelt Eger

‘Wat is de bedoeling?’ vraagt Ilse. ‘Stellen

Ons eerste adres was bij een vriend van mijn

haar oorlogsverhaal op scholen, aan kinderen.

jullie de vragen?’ ze kijkt naar de drie jonge

man in Groningen. Daar bleven we de eerste

Net zoals de ouderen bij In mijn Buurt doen en de

meisjes tegenover haar. Ze knikken. ‘Vragen

nacht. Hij was Esperantist. Esperantisten hiel-

vragen beantwoorden van leerlingen die als jonge

jullie maar’

pen elkaar. Vanaf daar wisselden we telkens

interviewers bij hen thuis met hen in gesprek gaan.

van adres, in totaal hebben we op 10 verschilWaar woonde u in Amsterdam? “Ik

lende adressen gezeten. Soms zaten we op één

Voor dit tweede deel groef ik in onze verhalen en

woonde op het Merwedeplein 35. Mijn ouders

plek samen ondergedoken. Soms waren we

ontmoetingen tussen jong en oud, naar het verhaal

woonden samen met mijn twee jongere

gescheiden. Als je bij iemand ondergedoken

van Ilse de Haas – Vyth. Een vrouw die me in ener-

zusjes in de Van Woustraat 116 2-hoog. Als

was, dan ben je afhankelijk. Je dankt je leven

gie en wijsheid deed denken aan Eger. Alleen Eger

immigranten uit Duitsland kwamen we in

erom. Je moet eigenlijk je hele leven dankbaar.

ontmoette ik (nog) niet in mijn leven. Ilse wel. In

Amsterdam aan. Ik was al klaar met school

Dat is een moeilijke verhouding.”

2013, samen met de 3 kinderen Djoni, Mila en Puck.

en werkte als dienstmeisje bij mensen thuis

Bij haar thuis in de Van Boshuizenstraat. Ik kan

toen de oorlog begon, ik was toen 20 jaar. Ik

Was u bang? “Er waren situaties dat je

deze informatie delen, want Ilse leeft inmiddels

was lid van de ajc, (die werd verboden tijdens

dacht: ‘Nu is het afgelopen.’ Als er een huis-

AUSCHWITZ BULLETIN

zoeking was. Er was dan vaak een schuilplaats,

doen en ben ik docent textiele werkvorming

een luik, of een plek onder de grond. Maar ik

geworden. Dat waren heel leuke jaren. Ik gaf

was niet constant bang, dat hou je niet vol. Ik

les, onder andere op de school waar jullie nu

ben geholpen door aardige mensen. Ze waren

zitten. Soms kan ik me niet voorstellen dat de

niet altijd lief, je moest je altijd aanpassen.

oorlog al 70 jaar geleden is. En ik dit heb mee-

Maar het waren mensen die wilden dat je bleef

gemaakt. De herinneringen zijn zo levendig.

leven. Dat scheelde. Niet mensen die erop uit

Het voelt dan meer als een verhaal.”
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waren om je dood te maken. Soms zat ik de
hele dag in een slaapkamer waar het koud was.

We drinken onze thee op. “Zal ik de trommel

Dan moest je in bed blijven liggen. ’s Avonds

nu dicht doen?” vraagt één van de meisjes.

ging alles dicht, alle mensen mochten na 8

“Doe de trommel maar dicht ja. Koek gezien,

Fotografie:

uur niet meer op straat komen. Dan konden

trommeltje dicht.”

Katrien Mulder

we bij het gezin gaan zitten. Het is onbegrijpelijk. Je leeft toch door. Je probeert wat te
doen. Als je dat kunt. Als je de kracht hebt.
Als je niet zo verdrietig en angstig wordt.”
Hoe vierde u uw verjaardag in de onderduik? “Daar dacht ik laatst toevallig nog aan
terug... In 1943 vierde ik mijn 23ste verjaardag
in het huis waar ik op dat moment was ondergedoken. Ik zat bij aardige jonge mensen.
Govert en ik zaten niet op hetzelfde adres.
Toen ik ’s morgens wakker werd kreeg ik van
die mensen een brief. Het was een brief van
Govert, met een bosje fresia’s. ’s Avonds zeiden ze: ‘Kleed je netjes aan.’ Ik had geen nette
kleren maar deed een jurk aan. Toen brachten
ze mij die avond naar mijn man toe. Dat was
een geweldig verjaardagscadeau.”
Bent u nog terug naar uw ouderlijk huis
gegaan na de oorlog? “Ik kwam na de oor-

Bij In mijn Buurt – Leren door Ontmoeting in-

log voor het eerst weer terug in mijn ouderlijk

terviewen leerlingen ouderen over de Tweede

huis in de Van Woustraat. Mijn ouders en

Wereldoorlog in hun buurt, in de woonkamer.

twee zussen hadden de oorlog niet overleefd.

Inmiddels verzamelde de stichting met jong

Bij de buren van mijn ouders vroeg ik of daar

en oud meer dan 1500 verhalen, die alle na te

nog foto’s waren. Er was niks meer. Een paar

lezen zijn online (www.inmijnbuurt.org).

spullen waren op zolder gezet, daar heb ik iets

Directeur en oprichter Minka Bos kiest voor

van terug gekregen. Mijn zussen en ouders

het Bulletin een verhaal van een oudere, dit

mis ik nog altijd.”

keer het verhaal van Ilse de Haas–Vyth, 20 jaar
toen de oorlog begon.

Hoe was uw leven na de oorlog? “Ik heb
veel voor de andere mensen genaaid in de

Ilse Vyth overleed in 2017, vier jaar na dit interview, op 96 -jarige leef-

onderduik. Na de oorlog ging ik een opleiding

tijd. Ze is in Israël begraven.

20

|

			

AUSCHWITZ BULLETIN

|

JA ARGANG 65 # 3

P O RT R E T VA N EEN OV ER L E V EN DE

RENÉE
LEUW

DOOR SAR AH BRE ME R

“ I K N E E M H E N N I E T S K WA L I J K ”

“Hoe ouder ik word hoe meer ik denk aan

Renée Leuw is de oudste dochter van Esther

Veenendaal en moeten veel van adres wisse-

mijn jeugd, de onderduik en alles wat er-

Davidson en Sal Leuw, en is geboren op 1 no-

len, omdat er verraad dreigt. In 1944 wordt

mee samenhangt. Ik voel de behoefte om

vember 1940. Esther en Sal zijn Joods, maar

een zusje geboren. Broertje komt bij een

erover te praten. Erover vertellen, hoewel

zeker niet gelovig. Ze wonen in Amsterdam.

onderduikgezin in Limburg terecht, waar hij

ik niet exact weet wat echt mijn herinne-

In 1942 wordt er een broertje geboren. Begin

liefdevol wordt verzorgd. Hij heeft extra aan-

ring is en wat ik weet doordat het me zo

1943 besluiten de ouders dat ze allemaal moe-

dacht en begeleiding nodig, omdat hij doof

vaak is verteld.

ten onderduiken. Renéetje, wordt naar een

is. Gelukkig overleven ze allemaal de oorlog

Wat ik wel weet is dat mijn ervaringen in mij

adres in Bennekom gebracht. Ze huilt daar

en komen de ouders met het babyzusje terug

zitten en dat ze zich onverwachts kunnen

lang en hevig, niets of niemand kan haar

naar Amsterdam. Op een dag wordt Renéetje

manifesteren. Zoals een paar jaar na de oor-

troosten. Na twee en halve week gaat ze dan

opgehaald door haar grootvader (hij woonde

log: mijn moeder had op bonnetjes een pot

ook terug naar haar ouders. Korte tijd daarna

sinds kort tegenover het onderduikadres van

pindakaas weten te bemachtigen. Toen ze

wordt ze voor de tweede keer weggebracht,

Renée). ‘Kijk eens wie ik meegenomen heb’

hem opendraaide rook ik de geur en voelde ik

ditmaal door een vriendin van moeder.

zegt opa tegen moeder, die de baby aan het

direct een enorme afkeer. ‘Hier moet ik niets
van hebben’. Ik snapte het toen niet, maar

“Mijn moeder zei: ‘ga maar met Hannah
mee, dan kom ik je zo halen als Broertje wak-

verschonen is. Moeder herkent haar dochtertje niet en gaat door met waar ze mee bezig is.

voelde het zo duidelijk. Vijftig jaar later, toen

ker is.’ Ze is niet gekomen. Zomaar opeens

Weer heel abrupt verandert alles voor

ik mijn ‘pleegmoeder’ (de moeder uit mijn

weggebracht, zonder waarschuwing en met

Renée: ze wordt weggehaald bij het pleeg-

onderduikgezin) weer ontmoette, heb ik haar

een belofte die niet nagekomen werd. (Dit is

gezin en gaat bij haar eigen familie wonen.

ernaar gevraagd. Zij vertelde dat ze in de

iets wat mijn hele leven bleef doorspelen: ik

Van jongste ‘zusje’ wordt ze opeens oudste

oorlog rogge op de kachel in olie bakte, om er

kan er niet tegen als mensen iets beloven en

dochter. De andere kinderen krijgen veel

later koeken van te bakken. Heel voedzaam.

het niet doen.)

aandacht. Broertje omdat hij doof is en baby-

Waarschijnlijk rook dat net als de geur uit de
pot pindakaas. Die geur, verbonden aan dat

Ik kwam bij een gezin in de Rubensstraat in
Amsterdam. Ook hier heb ik veel gehuild in

zusje omdat ze ziekelijk is. “Voor mijn gevoel
kreeg ik weinig aandacht.” Bezoek vraagt

andere gezin waar ik in de oorlog abrupt ge-

het begin, maar uiteindelijk ging het beter.

altijd hoe het met Broertje is en met zusje en

bracht was en net zo abrupt weer weggehaald,

Er was een jongetje, Bart, ongeveer van mijn

krijgen uitgebreid antwoord. Als ze vragen

riep een sterke afkeer op.”

leeftijd maar hij was een kop groter, ik was

hoe het met Renée is, antwoordt moeder:

dus het kleine ‘zusje’. We speelden heel veel

‘met Renéetje gaat het prima’. Renée begint

Boven haar tafel hangt een lijst met vier

samen. Voor de buurt was ik een meisje uit

zich ernaar te gedragen, staat stralend op

foto’s waarop zij staat als een klein meisje

Rotterdam, verweesd door het bombarde-

elke foto.

in haar onderduikgezin. Ze kreeg ze van

ment. Toen ik er kwam had ik blond haar en

haar pleegmoeder toen ze haar, 50 jaar na de

krullen. Twee en een half jaar later had ik

“Er was niemand die aan mij vroeg: ‘hoe heb
je het gehad?’. Altijd was er aandacht voor de

bevrijding, terugvond. Kleindochter Tess

donker stijl haar. Op de foto’s zie ik er wel

onderduikverhalen van mijn ouders en van

bekijkt ze bij iedere logeerpartij en stelt

vrolijk uit, het was een tijd waar ik het best

mijn broertje. Mijn verhaal bestond niet. Ik

vragen over oma’s onderduiktijd. Oma vindt

goed had, denk ik. Bartje en ik speelden leuk.“

neem het niemand kwalijk. Waarschijnlijk

Esther en Sal duiken onder in de buurt van

was het te pijnlijk om te horen en dat kan ik

dat heel prettig.
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rechts Op vakantie
in Israël onder In
het onderduikgezin:
pleegbroertje Bart speelt
voor dokter van Renée's
poppenkind.

FOTO KIE K BIGOT

zegt haar dochter ‘mama’ tegen de vriendin

me nu wel voorstellen.”
Het contact met haar pleegmoeder en
Bartje werd met het teruggaan naar haar
eigen familie geheel verbroken. Waarom dat
zo was weet ze niet.

Het lukt nog steeds niet om met haar

en wil een paar uur niets van Renée weten.

moeder te praten over de oorlog en de tijd

“Ik schrok, dacht dat ze me niet herkende,

erna. Soms wil haar moeder erover beginnen

maar realiseerde me na een tijdje dat ze

en dan klapt Renée dicht. Totdat moeder

gewoon boos was, boos omdat ik weggegaan

zegt: ‘als je het niet kan zeggen, dan schrijf

was. En ze was net zo oud als ik was toen ik

je het toch op’. “Dat heb ik toen gedaan, een

naar het onderduikgezin ging. Dus dat moet

hele lijst van alles wat me dwarszat. Erboven

ik toen toch ook gehad hebben.”

heb ik gezet: ‘voor alles kan ik een reden

Haar kinderen groeien op en hebben haar
minder nodig. Ze gaat werken, een druk

bedenken waarom jij het zo gedaan hebt,
maar ik schrijf het nu toch maar op’. Het is

leven. Alles lijkt goed te gaan tot ze klachten

een behoorlijke lijst geworden. Mijn moeder

In 1948 komt plots de scheiding van haar

ontwikkelt. Haar huisarts raadt haar aan

heeft me, na het gelezen te hebben, een

ouders en vader vertrekt. Moeder gaat na een

in therapie te gaan. “Ik had dat verre van

brief teruggeschreven. Ze schreef dat ze het

paar jaar Renée steeds meer in vertrouwen

me gehouden, was bang als ik eenmaal zou

allemaal niet zo bedoeld heeft, dat ze het vre-

nemen en deelt haar zorgen met haar. Nog

beginnen er van alles boven zou komen. Dat

selijk vond dat het zo op me overgekomen is

steeds is er weinig aandacht voor Renée en

was niet nodig, ik kon zelf kiezen. Dus werd

en dat het haar geweldig speet. Dat was goed,

dat snapt ze achteraf wel. “Moeder had het

het gedragstherapie, waarin ik leerde beter te

ik werd gehoord. De relatie met mijn moeder

zwaar met de twee zorgenkinderen, daar

functioneren.”

is hierdoor iets soepeler geworden.”

hoefde ze mijn verhalen niet bij te hebben.”

Midden jaren 90 neemt ze deel aan de con-

Renée doet altijd haar best, ook op school.

ferentie van het ondergedoken kind. Wat een

“Na jaren wonen en werken in (de omgeving

Als ze buitenshuis een compliment krijgt is

herkenning, in alle verhalen zit de bevesti-

van) Den Haag woon ik sinds een aantal jaren

ze daar heel blij mee. “Heel lang heb ik het

ging van haar eigen gevoelens. Ze gaat op

weer in Amsterdam, een veel meer Joodse

gevoel gehad dat ik nergens last van had. Ik

zoek naar haar pleegmoeder en vindt haar

omgeving. Hier heb je maar één woord nodig

ben er redelijk goed doorheen gekomen, er

via Bart. Hijzelf heeft geen behoefte aan con-

om begrepen te worden, dat is heel prettig.

zijn mensen die het veel slechter hebben

tact, want: ‘mijn moeder heeft het altijd over

Mijn zus en haar man wonen in de buurt. Het

gehad.”

jou gehad toen je weg was en daar had ik last

is zo vertrouwd om met hen over de oorlog te

Totdat ze zelf kinderen krijgt. Haar dochter

van.’ “Ik neem het hem niet kwalijk, kan het

praten. Het blijft me hoog zitten, het is een

is twee en half als Renée en haar man een dag

me wel voorstellen, als je moeder het alleen

wezenlijk onderdeel van m’n leven.”

of tien weggaan. Dochtertje logeert bij een

maar heeft over het zusje wat niet meer bij

goede vriendin van hen. Als ze terugkomen

jullie woont.”
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KO RT E I N T ERV I E W S
ZONI WEISZ (1937), SINTO EN OVERLEVENDE

‘De onthulling is een overwinning’
“Ik zie het Namenmonument als een waarschuwing. Alles wat er

Het heeft 76 jaar geduurd voor het gerealiseerd werd. De

gebeurd is en al die onschuldige mensen die vermoord zijn, dat

vormgeving van Libeskind is geweldig. Amsterdam is een stad

mag nooit meer gebeuren. Het is natuurlijk geweldig dat nu in

gebouwd met ‘stenen’ en juist die stenen gebruikt hij om de

2021, na zoveel jaren vechten en zoveel ellende, het uiteindelijk

namen te graveren, dát is zo bijzonder.

gerealiseerd wordt. De onthulling is een overwinning. Ook naar
degenen die er niet meer zijn, degenen die geen graf hebben.

Als mensen de 102.000 namen zien realiseren zij zich de enorme omvang. Zoveel namen, zoveel mensen. Ze zien waar dingen
toe kunnen leiden. Het is klein begonnen in 1933 toen Hitler
‘democratisch’ werd gekozen, en we hebben kunnen zien hoe dit
soort volksmenners de massa kunnen opzwepen om minderheden te discrimineren en zelfs te vermoorden. Dat onderga je als
je die 102.000 namen ziet en op je in laat werken. Het enorme
aantal, die ‘enormiteit’ – te gek voor woorden.
Het Namenmonument betekent heel veel voor me. Het is de
mogelijkheid om de namen van mijn ouders, mijn zusjes, mijn
broertjes, mijn ooms, mijn tantes te kunnen zien en ook te
kunnen aanraken. Er is in Auschwitz een klein meertje, daar ligt
hun as waarschijnlijk in en dat beschouw ik als hun graf. Maar
nu kan ik ze hier gedenken, dat betekent persoonlijk voor mij
heel veel. Het eerste wat ik ga doen is hun namen opzoeken en
dan aanraken.“

Foto Marcel Molle

– door Sarah Bremer

DE VERGETEN GENOCIDE — WEBSITE OVER LOT ROMA EN SINTI
en Roma tijdens het naziregime is weinig

Naast Zoni's verhaal kun je lezen over

bekend. In heel Europa zijn ze gearres-

Settela Steinbach, ‘het meisje met de

teerd, afgevoerd en vermoord. In kam-

hoofddoek’. Op het Namenmonument

pen en ghetto’s moesten ze zware arbeid

is zij vindbaar onder haar officiële naam

verrichten. Honderdduizenden Sinti en

Anna Steinbach.

Roma kwamen om, waarvan meer dan
de helft jonger was dan 14 jaar. Het lot
van negen kinderen staat op de website
Over de vervolging van de Roma en

centraal. Zij spreken voor al diegenen die

Sinti tijdens de Holocaust is een goede

vermoord werden.

website gemaakt, een tentoonstelling
op internet. Over de genocide op Sinti
HT TP S : //ROM A SINTI . EU/NL /# HOME
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CHELLY OVERDIJKINK–ABR AM (1948), SECRETARIS

PAUL BLOKHUIS, STA ATSSECRETARIS VAN

AUSCHWITZ COMITÉ EN NAMENMONUMENT

VOLK SGEZONDHEID, WEL ZIJN EN SPORT

‘Mijn familie had nooit een graf’

‘Elke naam hoort bij een persoon’
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“Het Namenmonument is heel belang-

“Tijdens de oorlog woonde een klein Joods jongetje bij mijn

rijk. Voor de jeugd, voor mensen die er

opa en oma Blokhuis. Hij heette Max. Mijn vader vertelde mij

weinig over weten. Door de 102.000

geregeld over hem. Een aangrijpend verhaal. Max bleef tot na

namen kan men zien wat er gebeurd

de oorlog. Zijn ouders heeft hij nooit meer gezien. Ze zijn allebei

is. Men ziet waartoe uitsluiting kan

vermoord in Auschwitz.

leiden, hoeveel mensen er vermoord
zijn. Dat moeten we altijd kunnen

De verhalen over Max hebben mij altijd enorm geraakt. Ze de-

blijven zien, als waarschuwing: dit mag

den mij beseffen dat het een voorrecht is om in vrijheid te leven.

nooit meer. Juist in deze tijd, waarin

Ik vind het daarom erg belangrijk dat de verhalen over onrecht,

het antisemitisme groeit.

antisemitisme, racisme en de vernietiging van de democratische

Dit monument is uniek in Nederland.

rechtsstaat verteld blijven worden.

Het is het enige monument waar alle
slachtoffers op genoemd worden. Behalve dan de mensen die

Het Holocaust Namenmonument Nederland draagt daar op een

zelfmoord hebben gepleegd, zoals mijn overgrootmoeder Keetje

indrukwekkende wijze aan bij. Het monument haalt de 102.000

de Paauw, die bij haar overleden man in Nederland wilde blijven

slachtoffers uit de anonimiteit. Elke naam hoort bij een per-

en ‘koos’ voor zelfdoding, maar zij heeft een graf in Diemen dat

soon, iemand die is vermoord omdat hij of zij een Jood, Sinto of

bezocht kan worden.

Roma was. Een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten.

Alle slachtoffers staan er op. Het is ontworpen door een

Nabestaanden van de Holocaustslachtoffers hebben vaak geen

wereldberoemde architect, die een heel bijzonder en erg mooi

fysieke plek waar ze kunnen rouwen. Dit monument maakt de

ontwerp heeft gemaakt. Ik heb nog nooit ergens een monument

slachtoffers zichtbaar en is een tastbare herinnering van hun

gezien dat in letters gevormd is, ‘Lezecher’, de Hebreeuwse

bestaan.

letters voor ‘herdenken’.
De plek waar het staat maakt het ook zo bijzonder. In de Weesperstraat woonden vrijwel alleen maar Joodse families. Het

Door de namen van de slachtoffers te noemen, blijven zij
voortleven en wordt de geschiedenis niet gereduceerd tot

staat in het Joods Cultureel Kwartier, waardoor er een goede

een getal. De

combinatie gemaakt wordt met alle andere herdenkingsplekken

slachtoffers en

en musea, zo belangrijk ook voor de educatie. Voor mij is de plek

de nabestaanden

nog specialer omdat mijn vader om de hoek van de Weesper-

verdienen dat. Ik

straat is geboren en een deel van zijn familie woonde daar.

wil het Nederlands

Zelf ben ik net na de oorlog geboren, ik ben nabestaande. Mijn

Auschwitz Comité

hele leven ben ik opgevoed met de oorlog, zonder grootouders,

onder leiding van

et cetera. Mijn moeder leefde alleen nog met de oorlog. Vanaf

de onvermoeibare

2013 ben ik met het Namenmonument bezig. Duizenden en

Jacques Grishaver

duizenden namen heb ik langs zien komen door alle adopties. Er

complimenteren

kwamen lijsten langs die we moesten controleren en dan had ik

voor zijn geweldige

weleens slapeloze nachten. Of ik droomde en dan droomde ik

inzet om dit

altijd dat ik bij mijn eigen familie op bezoek was.

monument te

Het is fantastisch dat het allemaal voor elkaar is gekomen, er is

realiseren.”

zoiets moois ontstaan. Je kunt nu als het ware zeggen dat je naar

– door Walter van

het graf van je familie gaat. Mijn familie had nooit een graf, nu

Rossum

kan ik naar hun namen toe en ze aanraken.” – door Sarah Bremer
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Paul Rohlfs (r) met
Jacques Grishaver
bij baksteenfabriek
Rodruza tijdens de
eerste productie
van de bakstenen
foto marcel
molle
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‘WE HEBBEN MET ELKAAR
DINGEN GEREALISEERD DIE
ZELDEN VERTOOND ZIJN’

PAUL ROHLFS, PROJEC TMANAGER
BOUW AUSCHWITZ COMITÉ

“Het Auschwitz Comité heeft mij gevraagd
namens hen projectmanager te zijn voor de
bouw van het Nationaal Holocaust Namenmonument. Ik was eerder betrokken bij de
verbouwing van het Anne Frankhuis en heb
advieswerk gedaan voor het Joods Historisch Museum bij het onderhoud van de synagogen. Op deze manier raakte ik betrokken
bij de Joodse geschiedenis. Vanaf 2013 ben
ik bij het project betrokken.
Het Namenmonument is voor mij geen specifiek Joods monument, maar een nationaal
monument waarin alle Nederlandse slachtoffers van de Holocaust herdacht worden, en
dat ook leert waartoe uitsluiting of beschuldiging kan leiden.
In 2017 ben ik met het Auschwitz Comité
mee geweest om de kampen in Polen te

daar met z’n allen als samenleving scherp op

die verdwenen zijn. Maar met dit monument

zijn. En dat geldt zeker voor de overheid. We

zijn de namen er nog; ruim 102.000 verhalen

bezoeken. Daar heb ik meer inzicht gekregen

moeten voorkomen dat we niet weer zo’n

van mensen die in de Holocaust vermoord

in de omvang en de verschrikkingen van de

groot monument als dit hoeven te bouwen.

zijn. Als er ergens iets zichtbaar gemaakt

Holocaust.

We moeten voortdurend herinneren aan

wordt wat de gevolgen kunnen zijn van

deze geschiedenis, de herinnering levend

antisemitisme, discriminatie, uitsluiting dan

Persoonlijk heb ik enige zorg voor de toekomst, omdat ik in de huidige maatschappij
te veel signalen, te veel paralellen zie met

houden.
Dit is mijns inziens het enige monument dat

is het dit Namenmonument. Het is tevens
een waarschuwing naar de toekomst. Het

het ontstaan van de Holocaust. Antisemi-

de omvang van de Holocaust in Nederland

educatieve programma dat parallel aan het

tisme, uitsluiting, discriminatie. We moeten

zichtbaar maakt. Zoveel namen, hele families

monument tot stand komt vind ik uitermate
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LAATSTE BEVRIJDER KAMP
belangrijk. Vooral jongeren moeten er zich

deskundigheid en kennis ook een giganti-

al in een vroeg stadium van bewust zijn wat

sche betrokkenheid.

de Holocaust is geweest, hoe het zo ver is
kunnen komen, en ervan leren.
Kijkend naar het bouwproces waren het
eigenlijk allemaal deelprojecten binnen het
grote project. Tijdens de presentatie van

Gemeente en rijksoverheid waren zeer

AUSCHWITZ OVERLEDEN
De laatste Russische bevrijder van het

behulpzaam. Zo is de openbare ruimte rond-

concentratiekamp Auschwitz die nog in leven

om het monument bij oplevering opnieuw

was, is overleden. De in Rusland geboren David

ingericht.

Dushman stierf op 98-jarige leeftijd in een

Ook mooi was dat er spontaan sponsoren

ziekenhuis in zijn woonplaats München, waar
hij na de val van de Muur sinds 1996 woonde.

het ontwerp van Daniel Libeskind in het

opstonden. Rodruza, bakstenenfabrikant,

Tropenmuseum in 2016 was de eerste vraag:

bijvoorbeeld bood onmiddellijk aan de toch

‘hoe krijgen we dit ooit gerealiseerd?‘. De

wel heel speciale bakstenen te bakken en te

die op 27 januari 1945 Auschwitz bereikten.

eerste actie was een Nederlandse architect

schenken.

Dushman reed met een Sovjet-tank door de

David Dushman was een van de eersten

hekken van het kamp. Volkomen onvoorbereid

contracteren die de Nederlandse regelge-

Bij de bouw kwamen we allemaal vragen

ving kent, en die op basis van het ontwerp

tegen, bijvoorbeeld hoe gaan we de stenen

op wat hij en zijn maten aantroffen, want ze

graveren en hoe lukt dat binnen de ons

wisten niet van het bestaan van het kamp.

gegeven tijd; hoe krijgen we de stenen alfa-

‘We moeten voorkomen dat we
niet weer zo’n groot monument
als dit hoeven te bouwen’

In een van zijn laatste interviews vertelde

betisch in de namenwanden en welk systeem

hij: ‘Toen we aankwamen, zagen we het hek en

kunnen we daar logistiek voor gebruiken; het

deze arme mensen. We braken met onze tanks

monument komt deels boven op de drijven-

door de omheining en deelden voedsel uit aan

de metrobuis, hoe moeten we voorkomen

de uitgemergelde gevangenen. Ze stonden

dat het gewicht van het monument niet op

daar, allemaal in gevangenenpakken, alleen

de metrobuis gaat drukken met alle gevaren

maar ogen, alleen maar ogen – het was echt

van Libeskind werktekeningen kan maken en

van dien; een groot probleem voor het

afschuwelijk, heel verschrikkelijk.’

vergunningsaanvragen kan verzorgen. We

verkrijgen van de vergunning. We hebben

Dushman, zelf van Joodse afkomst, zag het

zijn toen uitgekomen op Rijnboutt Architec-

met elkaar dingen gerealiseerd die zelden

resultaat van de wreedheden van de nazi’s: Net

ten Amsterdam en, heel bijzonder, met rijks-

vertoond zijn.

als de overlevende gevangenen van Auschwitz,

bouwmeester Floris Alkemade als adviseur.
De belangrijkste uitdaging was: hoe krijgen

Door de juridische procedures rondom de

ontsnapte Dushman zelf ook levend aan de

vergunningen, hebben we veel tijd verloren

gruwelen van de oorlog. Daarvoor had hij al bij
Stalingrad tegen de Duitsers gevochten.

we al die namen op stenen gegraveerd met

en zijn de kosten van de procedures zelf,

een levensduur van minimaal honderd jaar?

maar ook de bouwkosten behoorlijk opgelo-

Daarnaast, hoe krijgen we de staalconstruc-

pen. Daarom hebben we moeten zoeken naar

door te gaan naar Berlijn. Hij was een van

tie van de letters met scheepsbouwkundige

bezuinigingen zonder daarbij de kwaliteit

de 69 militairen van een 12.000 man sterke

afmetingen en een gewicht van 120 ton

van het ontwerp geweld aan te doen.

tankdivisie die de Tweede Wereldoorlog

gerealiseerd?

Ik vond het vooral erg dat een aantal over-

We hebben daarom een bouwteam samen-

levenden en nabestaanden die het monu-

gesteld waaraan ik vanaf september 2017

ment nog graag hadden willen bezoeken het

leiding heb mogen geven. Daarin waren

door de vertraging niet meer hebben mogen

alle partijen vertegenwoordigd die nodig

meemaken.

zijn om tot realisatie te komen: aannemer
Koninklijke Woudenberg, architectenbu-

We werken nu onder een hoge druk om de
onthulling van het namenmonument op 19

reaus Libeskind en Rijnboutt, lichtarchi-

september 2021 gerealiseerd te krijgen. We

tect Ulrike Brandi, constructeur IMd, AIP

plannen van dag tot dag en van uur tot uur.

Partners staalontwerp, metselwerkspecialist

Dat is onze huidige uitdaging.

Vekemans, installatieadvies Swart, kosten-

Het was voor mij zeer eervol dit bijzondere

deskundigen BBN, en anderen. Binnen het

en belangrijk project te mogen leiden, met

bouwteam was er naast de hoogwaardige

een zo deskundig en betrokken team.”

— D O O R WA LT E R VA N R O S S U M

Na Auschwitz kreeg zijn eenheid opdracht

overleefden.
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VOO R P U B L I C AT I E

DE PIJN VAN DE
HERINNERING

Een gezin wacht op deportatie
aan de Polderweg bij het Muiderpoortstation in Amsterdam,
25 mei1943 [foto NIOD]

D O O R W I M D E WAG T

Kunsthistoricus, auteur en bestuurslid van
de Stichting Joods Monument Heemstede
Dr. Wim de Wagt schreef een boek over het
Nationaal Holocaust Namenmonument.
Het beschrijft uitgebreid en levendig de
fascinerende, roerige totstandkoming van
het Namenmonument in Amsterdam, de
verhouding van het monument tot eerdere
Joodse monumenten, herinneringscentra,
musea en gedenkplaatsen in Nederland, de
motieven en ideeën van de initiatiefnemer

Anny Aa is telkens de eerste naam wanneer

zelfsprekends als middel om hen te herden-

en de architect, en tenslotte de rol die het

iedere vijf jaar de ongeveer 102.000 namen

ken en te herinneren, dat men zich afvraagt

monument moet gaan spelen in de verwer-

worden voorgelezen in voormalig Kamp

waarom dit er niet allang was: een onver-

king en duiding van de raciale vervolging

Westerbork. Het is ook de alfabetisch eerste

zettelijk gedenkteken, dat daar staat in weer

tijdens de Tweede Wereldoorlog.

naam op het Namenmonument. Een peuter

en wind, dag en nacht, altijd beschikbaar,

van nog geen twee jaar, die met haar ouders

kalm en onveranderlijk, bestand tegen de

Deze geschiedenis is verweven met per-

en zusje van vier vergast werd in Sobibor.

eeuwigheid. Een tastbaar object voor onze

soonlijke verhalen van betrokkenen bij

Over het gezin Aa is vrijwel niets bekend,

gezamenlijke én individuele verwerking

het Namenmonument en de herdenkings-

van de moeder bestaat zelfs geen foto.

en bovendien een signaal dat een krachtige

cultuur in Nederland, en bevat bovendien

Deze vergetelheid geldt voor het merendeel

waarschuwing laat uitgaan: zoiets mag

verhalen van slachtoffers, nabestaanden en

van de slachtoffers van de Shoah, en het

nooit meer gebeuren. Toch duurde het ruim

overlevenden.

geldt voor het merendeel van de slachtof-

driekwart eeuw voordat zo’n monument er

fers van de Porajmos (‘verslinding door het

kwam.

Dit is het voorwoord uit zijn boek.

vuur’), de moord op de Roma en Sinti. Hun
vervolgers creëerden een ‘niemandsland tus-

Het moet in 2014 geweest zijn toen ik voor

sen de generaties’, zoals de Duitse schrijfster

het eerst hoorde van het plan voor een Ho-

Anna Seghers het uitdrukte.

locaust Namenmonument, terwijl Jacques

Een stenen monument waarop de namen

Grishaver en het Nederlands Auschwitz

van alle slachtoffers staan, lijkt iets zo van-

Comité toen al jaren bezig waren om het

AUSCHWITZ BULLETIN

van de grond te krijgen. Ik had net een boek

door de straten liepen waar ik nu loop, die

geschreven, De kunst van het herinneren

in de huizen woonden waar ik vandaag

(2013), waarin ik had onderzocht hoe de

langs kom, mensen waarover ik in sommige

herinneringen aan ingrijpende gebeurte-

gevallen de levens beschreven heb in boeken

nissen voortleven in de kunst, architectuur,

of verteld heb aan publiek.

literatuur enzovoort. Het Namenmonument

Namenmonument en de onthulling op 19

vattendheid bij uitstek geschikt was om de

september 2021 zitten ongeveer vijftien

herinnering aan de slachtoffers van de nazi’s

jaar. Over dit lange proces, over de beweeg-

uit te dragen. Het initiatief kwam logisch,

redenen van de initiatiefnemers, over de

helder en wenselijk op mij over, het scheen

ethische en esthetische ideeën die eraan ten

mij even noodzakelijk als vanzelfsprekend

grondslag liggen, over de herdenkings- en

toe.

herinneringscultuur waarin het monument

27

tot stand kwam, gaat dit boek. Het gaat ook

Jacques Grishaver in mijn agenda zette,

over de verwachtingen die de basis vormen

was er al veel gebeurd. Juist in die perio-

voor het dikwijls geuite verwijt dat het er

de werd de aanvankelijk gekozen locatie,

allang had moeten zijn, dat het veel te lang

het Wertheimpark in de Plantagebuurt,

geduurd heeft.

ingeruild voor de Weesperstraat. Weerstand

Terwijl ik een boek in mijn hoofd had over

van omwonenden en anderen wierpen een te

het Namenmonument, beschreef ik uitein-

grote barrière op om de bouw van een groot

delijk de pijnlijke, complexe verwerking van

monument in het Wertheimpark mogelijk

het vervolgingsleed, zoals die tot uitdruk-

te maken. Aan de Weesperstraat zou het zo’n

king komt in allerhande gedenktekens,

vaart niet lopen, was de verwachting van het

schilderijen, krantenberichten, boeken,

Auschwitzcomité. Wanneer alles meezat,

herdenkingen en de persoonlijke verhalen

zou het monument hier binnen een jaar

van overlevenden, herinneringsactivisten,

of twee onthuld kunnen worden. Het liep

kunstenaars, nabestaanden en vele ande-

anders.

ren, kortom, het collectieve geheugen van

Wat ook mijn interesse wekte, was dat

|

Tussen het eerste idee voor het Holocaust

leek mij een initiatief dat vanwege zijn alom-

Toen ik begin 2016 de eerste afspraak met

SEP 2021

Nederland.

Wim de Wagt is kunsthistoricus, schrijver en
journalist. Eerder publiceerde hij de boeken ‘Wij

het ontworpen moest worden door Daniel

Het Namenmonument behelst zoveel, zo

Libeskind, ‘de architect van het gedenken’.

overrompelend veel, getuige al die duizen-

Europeanen’ en ‘De kunst van het herinneren’

Joods, geboren in het Poolse Lódz vlak na

den namen bij elkaar op een fysieke plek, dat

[foto: Marco Bakker]

de oorlog, genaturaliseerd tot Amerikaans

het nog generaties zal duren voordat wer-

staatsburger en sinds de jaren negentig, toen

kelijk duidelijk kan zijn, voordat echt bevat

hij de prijsvraag voor het Jüdisches Museum

kan worden in zijn volle omvang wat er toen

wim de wagt Vijfhonderd meter namen – De

in Berlijn won, wereldberoemd, in de wereld

gebeurd is en wat die catastrofe betekent.

Holocaust en de pijn van de herinnering, Boom

van de architectuur tenminste. In november

De geschiedenis van het Namenmonument

uitgevers, Amsterdam, isbn 9789024443383,

1992 nam ik de trein naar Berlijn met een

en alles wat er sinds 1945 aan voorafging,

perskaart van De Groene op zak om een re-

leert ons ook dat er niet één waarheid is

portage te schrijven over de Grundsteinlegung

als het gaat om het herinneren en herden-

van het museum. Het lukte me toen niet om

ken van de weerloze slachtoffers. De enige

Lezers van het Auschwitz Bulletin

Libeskind te spreken te krijgen. Nu kon ik

waarheid vormen hun namen en hun lot.

kunnen het boek via de website van

dat goedmaken, door een boek te schrijven

Het is aan ons om deze waarheid onder ogen

Boom Uitgevers met korting bestellen

over het Namenmonument dat over mensen

te zien.

[25,00 ipv 29,95]. Gebruik daarvoor bij

uit mijn eigen land ging, over mensen die

394 blz., 29,95.

het afrekenen de code Bulletin.
HTTPS://BIT.LY/2WUVRF5
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— D O O R WA LT E R VA N R O S S U M

MARTIJN VAN DUSSEN, PROJECTLEIDER
ORGANISATORISCHE K ANT VAN DE ONTHULLING

Van nationaal belang
“Binnen het Nationaal Comité 4 en 5 mei werk

de kampen Auschwitz, Birkenau, Majdanek

komst van het Namenmonument nu zicht-

ik op de afdeling Herdenken en Vieren. Wij

en Sobibor bezocht. Ik heb geschiedenis

baar wordt. Zeker omdat nu in Nederland

dragen zorg voor zowel de organisatie en

gestudeerd en heb mede daardoor het

veel maatschappelijke discussie is rondom

uitvoering van de vieringen op 5 mei (de be-

maatschappelijke bewustzijn en het belang

de zwarte bladzijden in onze geschiedenis.

vrijdingsfestivals en het Concert op de Amstel)

van de geschiedenis meegekregen. Hoe we

En de Holocaust is absoluut een zwarte blad-

als voor de herdenkingskant: de organisatie

hier op dit punt zijn gekomen en wat daar

zijde uit de Nederlandse geschiedenis. Naast

en de uitvoering van de 4 mei herdenking

allemaal aan vooraf is gegaan. In Polen heb

de zichtbaarheid van het monument vind ik

op de Dam en de ondersteuning van andere

ik met eigen ogen gezien hoe de geschiedenis

ook dat dat bewustzijn levend moet blijven.

herdenkingen zoals de Nationale Holocaust

zich daar op de meest slechte manier heeft

Dat mensen zich realiseren wat we op 4 mei

Herdenking in het Wertheimpark en de 15

ontwikkeld.

en de andere herdenkingsmomenten her-

Augustus Herdenking in Den Haag.

denken. En met dit Namenmonument kun
je dat iedere dag doen. Ook naar de toekomst

Vanuit die achtergrond heeft het Auschwitz
Comité ons gevraagd om ondersteuning te
bieden bij de organisatorische kant van de
onthulling van het Namenmonument en ben
ik aangewezen als projectleider voor onze

‘Als het er straks staat
ben ik trots dat ik daaraan
meegeholpen heb’

ondersteuning.

bij de mensen in de toekomst dat bewustzijn
levend zal houden.
Het aantal overlevenden van de eerste
generatie wordt steeds kleiner. Maar ook

Voor de organisatorische kant werken
we in een kernteam onder aanvoering van

toe. Ik denk dat het Namenmonument ook

de tweede en derde generatie, kan met een
We zijn bij het Comité 4 en 5 mei heel erg bezig

enorm oorlogstrauma leven. Ik hoop dat dit

het Nederlands Auschwitz Comité samen

met het levend houden van die geschiedenis,

monument steun geeft, ook bij het verwer-

met een aantal belangrijke (operationele)

van die persoonlijke getuigenissen. Dat je

ken van trauma. Het is een plek waar hun

partners, zoals de gemeente Amsterdam,

een herhaling wilt voorkomen en omdat

familie op staat en herdacht kan worden. Ik

mijn collega’s van het Nationaal Comité, de

je ook altijd duidelijk wilt maken dat de

hoop dat met de komst van het Namenmo-

Hermitage, de Protestantse Diaconie en

geschiedenis niet enkel de tekst uit een

nument, overlevenden en nabestaanden hun

Dignita. Daaromheen zit een brede schil

geschiedenisboek is, maar dat het gaat om le-

verhaal echt een fysiek plekje kunnen geven.

van andere operationele partners waar we

vende personen, mensen die hebben bestaan,

veelvuldig contact en overleg mee hebben

dingen die echt gebeurd zijn.

Persoonlijk vind ik het een prachtig mo-

Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Ik denk dat het Holocaust Namenmonument

en elke keer vind ik het ontwerp geweldig,

de politie en de nos.

dat ook heel erg duidelijk maakt. Dat er meer

heel mooi, heel indrukwekkend, heel goed

dan 102.000 Joden, Roma en Sinti uit Neder-

bedacht. De weerspiegeling vind ik het meest

Zelf heb ik in 2018 met het Auschwitz Comité

land gedeporteerd en vermoord zijn in zo’n

indrukwekkend. Het is bijna alsof de spie-

de Polenreis gemaakt en heb, voor het eerst,

korte tijd. Ik vind het heel goed dat dit met de

gels in elkaar overgaan en bijna wegvallen in

zoals het Hof, de ministeries van Algemene

nument. Ben er nu een paar maal geweest
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I N T ERV I E W
de omgeving. Wat ik ook heel mooi vind is
dat je, wanneer je in het monument staat, op
sommige plekken een gevoel van ruimte en
openheid hebt. Dan loop je weer zo’n lange
gang in met allemaal namen van boven tot
beneden, heel benauwend en dan komen de
muren op je af.
Jacques Grishaver heeft me uitgelegd dat
de stenen met de namen van de vermoorde
mensen het verleden vormen. Daarop rusten
de spiegels die het heden reflecteren, een blik
in de toekomst werpen. Dat er, qua symboliek, wordt gespeeld met verleden, heden en
toekomst, dat vind ik slim bedacht.
Ook de grootte en de omvang maken
indruk. We hadden het daar een tijd geleden
met enkele mensen van de NOS over. Iemand
noemde het een ‘gekmakend’ groot monument, niet in de negatieve zin als van lelijk
of gek, maar vanwege de bijna niet te vatten
102.000 namen. Zo veel.
Het educatieve programma spreekt voor

blijven tot kinderen en jongeren. Maar ik

Ik vind het symbolisch dat het monument in

mij voor zich. Ik vind dat bewustzijn in

denk dat heel veel volwassenen dat bewust-

de oude Joodse buurt staat, het pand van de

de Nederlandse samenleving ontzettend

zijn ook moeten blijven houden.

toenmalige Joodse Raad staat er tegenover.

belangrijk. Vooral als je kijkt hoe in coro-

Ja, de plek, het ontwerp, de symboliek van

natijd maatregelen met de Jodenvervolging,

Ik heb zelf geen Joodse achtergrond of Joodse

het monument. Dat alles ineen vind ik heel

met de Holocaust worden vergeleken: zo’n

geschiedenis, dus in die zin heb ik geen per-

bijzonder. Evenals al het werk dat Jacques

ongepaste manier van het gebruiken van je

soonlijke banden met dit verleden. Via het

Grishaver erin heeft gestoken.

geschiedenis. Geschiedenis is natuurlijk een

Nationaal Comité 4 en 5 mei wil ik betekenisvol

discussie over hoe je naar het verleden kijkt.

werk doen, terug kunnen kijken en geloven

De een kijkt zo, de ander zus.

dat ik een beetje heb mogen bijdragen aan

Ik vind het zeker een monument van nationaal niveau, van nationaal belang en ik zie

Ik denk dat educatie heel goed een richting

een betere wereld.

wel voor me dat de symbolische waarde bijna

aan kan geven. Kinderen en jongeren bepaal-

zo groot en zo belangrijk gaat worden als het

de waarden en normen mee kan geven. De

monument op de Dam. Dat monument staat

Holocaust is een zwarte bladzijde, ook in de

rijk en als het er straks staat ben ik trots dat

voor bijna alle Nederlanders symbool voor de

Nederlandse geschiedenis en ik vind dat elk

ik daaraan meegeholpen heb.

Ik vind het Namenmonument heel belang-

Dodenherdenking op 4 mei en het einde van de

kind, elke volwassene daarbij stil moet staan.

Tweede Wereldoorlog. Ik zie wel voor me dat

En ik hoop dat mensen stil staan bij dit Na-

Qua communicatie is het nu nog rustig, deze

het Nationaal Holocaust Namenmonument,

menmonument en waar het voor staat.

week gaat er een persbericht uit en dan zal de

hier in Amsterdam, eenzelfde soort waarde

belangstelling van pers en andere mensen

kan gaan krijgen en echt de plek in Neder-

Met educatie kun je daar mijns inziens

wel beginnen. We merken dat er nu al wel

land wordt waar iedereen die ook de Holo-

goed een richting aangeven. Compact een

veel interesse is uit het buitenland en van

caust wil herdenken, naar toe kan gaan.

boodschap vertellen. Educatie is voor mij

mensen met Joodse achtergrond.”

bewustzijn. Educatie moet dus niet beperkt
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— DOOR LION TOKKIE

TEWERKGESTELD
IN HET
AMSTERDAMSE
BOS
Mannen aan het werk in 1944. Rechts op de
voorgrond Salomon Mandaat Bron : JCK

AUSCHWITZ BULLETIN

SEP 2021

|

31

T EN TO O N S T EL L I N G
Bent u nazaat van een Joodse man die in een Joods
werkkamp heeft gezeten, dan vragen wij u contact
op te nemen met Lion Tokkie. Dit kan via de email
Ltokkie@hotmail.com.

Als je door het Amsterdamse

Van 2 september 2021 tot en

Werkkampen in 1944 en 1945

den en dossierkaarten van de

Bos loopt, fietst of je hond

met 3 april 2022 besteedt het

Na oktober 1942 hielden de

J-afdeling van de Sociale Dienst

uitlaat is het 76 jaar na de

Amsterdamse Bos aandacht aan

Joodse werkkampen op te

tot foto’s, privébriefjes en

oorlog niet te zien dat grote

dit pijnlijke en confronterende

bestaan, alle Joodse tewerkge-

opgetekende herinneringen van

delen zijn aangelegd door

onderdeel uit haar geschiede-

stelden waren immers gede-

tewerkgestelden. De tentoon-

Joden in de periode 1940-

nis dat tot nu toe onderbelicht

porteerd. Maar in 1944 werden

stelling is grotendeels op deze

1942 en in 1944. Hoewel het

is gebleven. Het Bos was één

opnieuw Joodse mannen in

vondsten gebaseerd.

algemeen bekend is dat het

van de locaties waar Joodse

werkkampen geplaatst. Het

Het blijkt dat er zo’n 13 kampen

Amsterdamse Bos als werk-

mannen te werk werden ge-

ging om gemengd gehuwde

in en rond Amsterdam waren,

verschaffingsproject vanaf

steld. De mannen die in of in de

mannen – Joodse mannen met

waarvan een viertal in het

1934 door werklozen is aan-

buurt van Amsterdam moesten

een niet-Joodse vrouw – die

Amsterdamse Bos en op Schip-

gelegd, weten maar weinigen

werken waren werkloos en/of

een Sperre hadden gekregen,

hol-Oost. Er hebben naar schat-

dat de systematiek van de

afgekeurd voor één van de 45

een voorlopige vrijstelling van

ting in 1941-42 tussen 2500

werkverschaffing in Neder-

‘Jodenkampen’ in de oostelijke

deportatie. Zo’n 450 mannen

tot 3000 en in 1944 zo’n 1100

land door de Duitse bezetter

provincies.

onder de 45 moesten op Schip-

mannen gewerkt. De mannen,

hol-Oost bomkraters volstorten

variërend in leeftijd van 16 tot

Gedwongen tewerkstelling in

en start- en landingsbanen

65 jaar, deden overdag zwaar

in de Tweede Wereldoorlog
werd gebruikt als onderdeel
van de Jodenvervolging. De

Nederland tot 1942

repareren. Circa 500 gemengd

werk op locatie en woonden

Joodse werkkampen vormden

Tussen januari en oktober 1942

gehuwden ouder dan 45 jaar

gewoon thuis in Amsterdam.

een schakel in het separeren

zijn in totaal ruim 12.500 man-

moesten in het Amsterdamse

en deporteren van Joden uit

nen tewerkgesteld in aparte

Bos sloten en putten graven.

Amsterdam en de mediene.

werkkampen voor Joden in heel

Enkele maanden later werden

getuigenissen en objecten

Nederland. Tezamen met hun

ze doorgestuurd naar werkkam-

Holocaust-onderzoeker Lion

vrouwen en kinderen vormden

pen in Havelte (Drenthe) en ’t

Tokkie en onderzoeker en

zij een groep van zo’n 36.500

Zand (Noord-Holland), waar ze

curator Esther Göbel stelden de

Persoonlijke verhalen,

personen die op een enkeling

permanent moesten verblijven.

tentoonstelling in het Amster-

na allen in 1942 zijn gedepor-

Ze leefden in voortdurende

damse Bos samen aan de hand

Amsterdamse Bos. Joodse werkkampen in

teerd naar Auschwitz en daar

angst om hun Sperre kwijt

van persoonlijke verhalen van

en om Amsterdam 1941-1944’, gemaakt in

zijn vermoord. De Joodse werk-

te raken. Uiteindelijk zijn de

tewerkgestelden, getuigenissen

samenwerking met Stichting De Terugkeer

kampen vormden voor de nazi’s

gemengd gehuwden vrijwel de

van nabestaanden en objec-

en het Joods Cultureel Kwartier, is vanaf

een stuwmeer aan mensen die

enige Joodse groep geweest

ten. Daarnaast zijn er negen

2 september in het bezoekerscentrum

je kon afroepen. Op zaterdag 2

die aan de nazi’s is ontkomen.

van het Amsterdamse Bos te zien.

oktober 1942 zijn alle 45 Joodse

Daarnaast is een podcast en wandelroute

werkkampen door de Grüne

De Amsterdamse werkkampen

die, vaak voor het eerst, het ver-

gemaakt die langs locaties voert waar

Polizei omsingeld en de mannen

Bij het onderzoek naar de Jood-

haal vertellen over de verplichte

De tentoonstelling ‘Tewerkgesteld in het

interviews op beeld te zien met
kinderen van tewerkgestelden,

is gewerkt en een kunstwerk. Er is een

werden weggevoerd naar Wes-

se werkkampen in Nederland

tewerkstelling van hun vader,

programma met lezingen, interviews

terbork. Hetzelfde lot ondergin-

zijn veel bronnen gevonden over

de vernedering en de gevolgen

en een nabestaandendag. Voor meer

gen de vrouwen en kinderen.

de Amsterdamse werkkampen:

daarvan voor het gezin tijdens

van namenlijsten, plattegron-

en na de oorlog.

informatie en/of bezoek verwijzen wij u
naar de website www.amsterdamsebos.nl/
joodsewerkkampen
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BERT VAN DE WIEL, BUURTBEWONER, HEEF T NAMEN GE ADOPTEERD

Het monument
is een waarschuwing

— D O O R WA LT E R VA N R O S S U M

“Het Holocaust Namenmonument is een

slechts wat huizen uit het gelid. Opeens

heel belangrijk monument. Voor het eerst

zoekt de herinnering vergeefs naar hele

zijn alle namen van Joden, Roma en Sinti sa-

straten. Uitverkoop in de Jodenhoek. Alles

mengebracht op één plek. Voor veel mensen,

moet weg, de hele buurt! Die paar mensen

binnen en buiten Nederland, is dit van grote

dachten dat alles hun reeds was ontnomen.

betekenis.

Nu de slopers die bouwvallen ruimen, voelen de achtergeblevenen ook dat als diefstal.’

Nabestaanden krijgen een plek om hun
vermoorde familieleden en vrienden te

De muren van het monument brengen iets

gedenken. Voor de slachtoffers van de Holo-

terug van de afgebroken muren waar Meyer

caust is er geen graf, geen urn, geen andere

Sluyser over schrijft. In die muren, straten

persoonlijke plek ter nagedachtenis. Door

en stegen lagen de herinneringen van de

dit monument is die plek er nu wel.

Joodse Amsterdammers die de Holocaust

Ook voor Amsterdam als stad is dit monu-

één zin het drama weer dat zich in de jaren

overleefden. Op initiatief van het Auschwitz

direct na de oorlog heeft afgespeeld.

Comité heeft de stad daarvan iets terugge-

In Amsterdam is bijna heel de oude Joodse

Een monument met alle namen. Zoals

ment belangrijk. Ondanks moedig verzet
heeft de stad de Holocaust laten gebeuren.

kregen. Een tastbare plek voor herinnering.

Ambtenaren van het bevolkingsregister, het

buurt afgebroken. Op deze manier is veel

Jacques Grishaver in een tv-uitzending zei:

openbaar vervoer, de politie hebben mee-

herinnering en geschiedenis uit de stad

‘Je moet met je hand over de stenen gaan.‘ In

gewerkt aan het lokaliseren, oppakken en

gesloopt. Daarom vind ik het zo belangrijk

het besef wat een enorme tragiek daar heeft

wegvoeren van Joodse medeburgers. In die

dat het monument op deze plek komt. Op

plaatsgevonden.

zin is het monument een waarschuwing. Het

deze plek stonden huizen, werkplaatsen en

laat zien waar meegaandheid toe kan leiden.

achterhuizen waar Joodse Amsterdammers

Ik woon op 200 meter van het monument.

Het is belangrijk ons te realiseren dat we dit

woonden en werkten. Op de plattegrond

Voor mij als Amsterdammer en als buurtbe-

nooit meer mogen laten gebeuren.

zie je om welke huizen het gaat en wie daar

woner voegt het monument iets toe aan de

De plek, in de Weesperstraat, vind ik goed

woonden. Het is daarom een goede plek voor

andere monumenten van het Joodse Kwar-

dit monument.

tier, zoals de Hollandse Schouwburg, de gro-

gekozen omdat deze straat voor de oorlog

te synagoge, het Joods Historisch Museum.
Een citaat uit het boek van Meyer Sluyser Er

Omdat hier heel specifiek al die namen bij

was. Na de oorlog had de straat hersteld

groeit gras in de Weesperstraat, geschreven

elkaar te vinden zijn. Er zijn nu muren opge-

kunnen worden en de terugkerende Joden

kort na de oorlog, illustreert wat de sloop

bouwd, waar muren afgebroken zijn.

een van de hoofdstraten van de Joodse buurt

hadden hun huizen terug moeten krijgen.

betekende voor de teruggekeerde Joden.

Het verleden is niet meer te herstellen. Maar

Dat is niet gebeurd. De Joden die de kampen

‘De paar mensen uit de oude buurt, die het

we moeten wel aandacht blijven beste-

en het onderduiken hadden overleefd kregen

Grote Verdriet mochten overleven, zouden

den aan dat verleden. In die zin heeft het

een kille ontvangst, nauwelijks hulp en hun

stikken van hartzeer als ze niet meer konden

monument een belangrijke functie voor

bezit kregen ze niet terug. Michal Citroen

spreken over de dagen van vroeger. In de

Amsterdam, voor jonge en oude mensen.

heeft hiervan verslag gedaan in een boek en

puinhopen van de straatjes en steegjes

Eigenlijk voor iedereen. Met de komst van

radiodocumentaires onder de titel U wordt

vonden ze na 1945 hun herinneringen. Nu

het monument is recht gedaan aan een groot

door niemand verwacht. Die titel geeft in

moeten die ruïnes verdwijnen. Eerst vielen

onrecht.”
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JOE KRANT (1940), OVERLEVENDE,

FLORIS MREIJEN, ADJUNCT-DIRECTEUR NEDERLANDSE

ZAT ALS PEUTER ONDERGEDOKEN IN BELGIË

VERENIGING VAN BANKEN, BETROKKEN BIJ EEN GROTE BIJDRAGE

‘In deze buurt hoort dit monument’

VAN ABN AMRO, ING EN RABOBANK

‘Nooit vergeten, nooit relativeren’

“Het monument

“Ik denk dat het van belang blijft om de Holocaust te herdenken en de

is erg belangrijk,

herinnering levend te houden. Zeker nu er steeds minder overlevenden

juist nu. Het is een

zijn die deze vreselijke periode mee maakten. Daarnaast zie je wereld-

herinneringsplek én

wijd, ook in Nederland, een toename van antisemitisme en onver-

een waarschuwing

draagzaamheid. In die zin is het ook uit educatief oogpunt cruciaal dat

voor de toekomst.

dit monument er is. We mogen nooit vergeten, nooit relativeren.

Herinnering aan

Het is het eerste monument waar alle slachtoffers, stuk voor stuk,

wat er gebeurd is en

persoonlijk herdacht worden met hun naam op een steen. Hiermee zie

waarschuwing dat

je ook tastbaar de omvang pijnlijk zichtbaar worden van de uit Neder-

dit nooit meer mag

land weggerukte en vermoorde landgenoten.

gebeuren. Kijk, wij Joden zullen het nooit vergeten, maar ook voor

Daarnaast is het bijzonder omdat het tot stand gekomen is met brede

de niet-Joden is het heel belangrijk om te zien wat er gebeurd is en

ondersteuning vanuit de samenleving; de overheid, bedrijfsleven en

wat er nog steeds gebeurt in de wereld.

particulieren hebben eraan bijgedragen. Het onderstreept het belang

Wat ik schandalig vind is dat het zolang heeft moeten duren
voordat Nederland haar eigen monument heeft. Over de hele wereld

van dit monument.
Op dit monument wordt echt ieder individu, ieder mens herinnerd.

staan monumenten om de Holocaust te herdenken maar hier in

En omdat het exclusief over de Holocaust gaat, niet als onderdeel van

Nederland heeft het zolang moeten duren en was er zoveel tegen-

de Tweede Wereldoorlog maar alleen over deze verschrikking. Het is

werking. Juist in Nederland, waar procentueel de meeste Joden van

daarnaast mooi complementair aan andere musea en lokale monu-

West-Europa zijn weggevoerd en vermoord.

menten die de herinnering levend houden. En het monument kan ook

En nu staat het er en ik vind het heel indrukwekkend. Die letters:
Lezecher, herinneren, niet vergeten. Dat zegt het helemaal. Zeker

een belangrijke educatieve functie hebben. Het monument staat in een
buurt in Amsterdam die sterk verbonden is met de geschiedenis van

in de buurt waar het staat. De Amsterdamse buurt waar de meeste

het Amsterdamse Jodendom en is direct een goed zichtbaar onderdeel

Joden hebben gewoond, de buurt die onherkenbaar was na de oorlog,

van de stad geworden.

die helemaal is veranderd wat betreft bouw en bevolking. In deze
buurt hoort dit uitgebreide monument.
Alle namen staan erop, dat zegt veel meer dan het getal 102.000.

De oorlog speelt een belangrijke rol in mijn familie. Mijn oma en opa
hebben in het verzet gezeten in Amsterdam en mijn vader is voorzitter
van de Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers. Iedereen in mijn fa-

Het laat aan de mensen zien hoeveel 102.000 is, 102.000 namen, ge-

milie is op eigen wijze actief met deze periode bezig. Zelf ben ik actief

boortejaren en leeftijden. Het is niet voor te stellen, het is zelfs wat

geweest voor het Verzetsmuseum Amsterdam. En mijn vrouw en ik

luguber. Luguber wat mensen elkaar aan kunnen doen.

hebben stenen van het Namenmonument geadopteerd van de mensen

Ik heb een heleboel monumenten gezien en ben in Israël verscheidene keren in Yad Vashem geweest. Ook ben ik in Auschwitz geweest

die in het huis waar onze zoon
is geboren hebben gewoond

en eigenlijk bestaat er geen erger monument dan daar, daar voel ik

en zijn weggevoerd. De oorlog

mij bij mijn familie. Mijn zoon heeft het een paar jaar geleden uit-

was en is vaak een belangrijk

gezocht, 178 familieleden zijn vergast. De verjaardag van mijn vader

onderwerp van gesprek in onze

was 11 oktober. Ik heb mezelf gewend 11 oktober en 26 av, de Joodse

familie en we zien het als onze

datum waarop hij vergast is, een kaars aan te steken. Nu heb ik een

plicht de herinnering levend te

plek waar ik naartoe kan gaan, waar ik hem kan herdenken. Vanaf nu

houden.

heb ik in Amsterdam een plek waar ik even bij mijn vader en bij de
178 familieleden kan zijn.” –door Sarah Bremer

De verhalen moeten verteld
blijven worden. Vrij naar Van
Randwijk: ‘Zonder vrijheid dooft
het licht.’”–door Walter van Rossum
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HOE HET
MONUMENT ER
UITEINDELIJK KWAM
IN GESPREK MET JACQUES GRISHAVER VOORZITTER NEDERLANDS AUSCHWITZ COMITÉ
Hoe is het idee voor het monument ontstaan?

‘Omdat ik regelmatig in Auschwitz kwam, hoorde

voorgelegd. Ze was meteen enthousiast. We von-

Jacques Grishaver: ‘Op verzoek van de Nederland-

ik dat de namenwand in het Nederlands Paviljoen

den wel dat ook de Sinti en Roma een plek moesten

se regering hebben we het Nederlands Paviljoen

een van de drukst bezochte plekken is. Daardoor

krijgen alsook de verzetsstrijders. Daarna zijn we

in Auschwitz opnieuw ingericht. Daar staat nu

is bij mij het idee ontstaan dat we in Nederland

eerst onderzoek gaan doen bij andere gerelateer-

een prachtige namenwand met de 59.000 namen

voor alle omgekomen Joden ook zo’n plek zouden

de organisaties. De verzetsorganisaties haakten

van de Nederlandse Joden die in Auschwitz zijn

moeten hebben. In de zomer van 2006 hebben

af omdat zij aangaven zich geen slachtoffers te

omgekomen. In 2005 is het paviljoen onthuld door

we vanuit het bestuur van het Auschwitz Comité

voelen. Daar hebben ze gelijk in en ze wilden een

kroonprins Willem Alexander en prinses Maxima.’

het initiatief hiervoor genomen. We zijn met de

eigen monument realiseren.’

toenmalige stadsdeelvoorzitter Anne Lize van der
Stoel gaan praten en hebben ons plan aan haar

F OTO D I R K P. H . S P I T S

TEKST WA LT E R VA N R O S S U M
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I N T ERV I E W
Hoe was het verdere verloop? ‘In 2009 - 2010

den raken, maar zijn vrouw belde en zei: “Jacques,

je ineens hoeveel 102.000 is, tweemaal een volle

hebben we via onze website en het Auschwitz

we zijn dit traject samen begonnen en we maken

Johan Cruijff Arena. Hier zie je waar discriminatie,

Bulletin een actie gestart om steunbetuigingen

het samen af”. Libeskind is opnieuw gaan tekenen.’

racisme en antisemitisme toe kunnen leiden. Voor

te vergaren. Al heel snel hadden we al 15.000

het eerst staan alle 102.000 namen bij elkaar,

steunbetuigingen. En dat was voor ons eigenlijk

‘Het is een plek uit mijn jeugd, maar ik heb er

vermoord om wie ze waren.’

het punt om verder te gaan. We spraken ook met

nooit naar gekeken en het bleek een prachtige

de Gemeente Amsterdam, maar kregen in april

plek te zijn. Eind 2016 heeft de gemeenteraad dit

‘Het monument is vooral voor de jeugd belangrijk.

2010, via een aangetekende brief, de mededeling

plan unaniem geaccepteerd en ook de Commissie

Als ze bij het monument binnenkomen worden ze

dat de Gemeente Amsterdam geen medewerking

Ruimtelijke Kwaliteit was akkoord. In december

ineens geconfronteerd met de grote hoeveelheid

zou verlenen. Tijdens de Dachau-herdenking in de-

2017 hebben we twee vergunningen gekregen,

namen die op hen afkomen. Zien ze met eigen

zelfde maand sprak ik waarnemend burgemeester

een voor de bomenkap en een voor de plek van het

ogen waar pesten, groepsvorming en uitsluiting

Asscher erover aan. Ik vertelde hem dat in die brief

Namenmonument. Maar op het laatste moment

toe kan leiden. Het vfonds (het Nationaal Fonds

veel onwaarheden stonden en dat de gemeente

tekende een klein groepje omwonenden bezwaar

voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) heeft voor

met die brief een scheve schaats reed. Asscher

aan tegen het verlenen van die vergunningen.

de bouw van het Nationaal Holocaust Namenmo-

schrok daar natuurlijk van want zijn handtekening

De bezwarencommissie van de gemeente wees

nument een miljoen euro gegeven waarvan een

stond eronder. De maandag na de herdenking was

echter ALLE bezwaren af en we konden beginnen.

deel, 300.000 euro bestemd is voor educatieve pro-

ik op zijn kantoor en heeft Asscher het hele dossier

De bezwaarmakers zijn toen naar de voorzienin-

jecten. Er is, in samenwerking met het Joods Histo-

heropend. Daarna kwam burgemeester Van der

genrechter gestapt voor een kort geding om de

risch Museum en het Verzetsmuseum Amsterdam,

Laan, die kende ik nog als minister, en met hem

bomenkap te beletten, gekoppeld aan het Namen-

een educatief project ontworpen om schoolklassen

kregen we een voor- en medestander. We zijn toen

monument. Er was inmiddels een zittingsdatum bij

uit het hele land zonder kosten een bezoek te la-

een plek gaan zoeken. In eerste instantie werd dat

de rechtbank, maar de voorzieningenrechter zei

ten brengen aan het Namenmonument gekoppeld

het Plantage Westermanplantsoen. Hier waren

dat er niet gekapt en gebouwd mocht worden en

aan een bezoek aan de Hollandsche Schouwburg of

echter ecologische problemen en kon deze plek

dat we moesten wachten tot de bodemprocedure

het Holocaust Museum of het Verzetsmuseum of

niet doorgaan.’

bij de rechtbank.’

het Joods Historisch Museum. De belangstelling
uit het onderwijs is overweldigend.’

‘In januari 2011 kwam alles in een stroomver-

‘Augustus 2019 zijn we na de uitspraak van de

snelling. Daniel Libeskind, de wereldberoemde

rechtbank op eigen risico toch gestart en begon-

Ongekend, uniek? ‘Het Namenmonument is

architect, sprak tijdens de “Nooit Meer Auschwitz”

nen met voorbereidingen van de bouw. Op 19 juli

ongekend in Nederland. Zes en zeventig jaar na

lezing. Ik vertelde hem over onze plannen om

2020, een jaar geleden, is eerste paal geslagen en

de Holocaust komt eigenlijk voor het eerst naar

een Holocaust Namenmonument te realiseren.

eind vorig jaar heeft ook de Raad van State op-

buiten hoe groot de catastrofe was voor de Joodse

Libeskind zei toen: “dat zou ik wel willen maken”.

nieuw ALLE bezwaren afgewezen. Maar wij waren

gemeenschap in Nederland. Het is een Joods, Am-

Waarop ik antwoordde: “voor jou hebben we geen

wel tonnen kwijt aan procedure- en proceskosten.

sterdams én Nationaal monument. Alle kleinere,

geld, we kunnen je niet betalen”. Hij antwoorde

Nog los van het vergelijkbare bedrag dat de ge-

plaatselijke Namenmonumenten van weggehaalde

daarop dat de financiën van later zorg waren. En zo

meente kwijt was. Al die tijd, en dat is vijftien jaar

en vermoorde Joodse dorps- en stadsgenoten

geschiedde, we werden maatjes.’

van mijn leven, ben ik de trekker geweest.’

komen eigenlijk samen in dit monument.‘

‘Daarna hadden we een nieuwe plek gevonden,

Waarom is het monument zo belangrijk? ‘Het

’In de hele wereld zijn er monumenten met rijen

het Wertheimpark. De gemeente steunde deze

Namenmonument is om een drietal redenen

van namen verzameld op marmer, beton of glas.

plek. Toen Libeskind in 2014 zijn plan presenteerde

belangrijk. Ten eerste voor de direct betrokke-

Het unieke karakter van dit monument is dat

was er echter direct opstand van de buurtbewo-

nen, dat zijn de overlevenden, hun kinderen en

iedere naam een eigen steen heeft. Eigenlijk kun

ners. Burgemeester Van der Laan zei: “we trekken

kleinkinderen. Ten tweede voor de Nederlandse

je zeggen een eigen graf heeft. Of zoals Floris

het plan in en gaan een nieuwe plek zoeken”. We

gemeenschap en tot slot natuurlijk voor de nieuwe

Alkemade, de rijksbouwmeester, in een ander

hebben toen een plek gevonden in de Weesper-

generaties. 102.000 is slechts een getal, maar hier,

interview in deze uitgave zei: “ieder steentje is een

straat. Een prachtige plek in de (oude) Joodse

op deze plek, met al die namen komt ineens de

monumentje”.’

buurt. We waren bang dat we Libeskind kwijt zou-

volle betekenis van 102.000 naar buiten. Nu zie
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REBECC A DONNISON (1988) VOORZIT TER SIMON WIESENTHAL FONDS

Zorgen dat het
niet vergeten wordt

— DOOR SARAH BREMER

“Ik vind het belangrijk dat er iets groots en

opa’s leven. Hij heeft het Simon Wiesenthal

fysieks is wat ons herinnert aan de Holo-

Fonds opgericht. Het doel van het fonds was

caust. Zeker op die plek in Amsterdam waar

Simon Wiesenthal financiële steun te bieden

zoveel is gebeurd. Tot op de dag van vandaag

om zijn werk, het opsporen van nazi’s, voort

bestaan racisme en antisemitisme nog

te kunnen zetten. Daarnaast heeft het SWF

steeds. We moeten ervoor zorgen dat zoiets

zich gericht op wetenschappelijk onderzoek:

als wat er in WO 2 is gebeurd nooit meer zal

wat kunnen wij ervan leren om ervoor te

gebeuren. Daarom moeten we eraan her-

zorgen dat het nooit meer gebeurt. Ik zet

innerd blijven worden. In Berlijn heb je het

de lijn voort en ben nu voorzitter. Onze

Holocaustmonument, dat heb ik altijd als

Het monument staat midden in de oude

aangepaste doelstelling is: ‘educatie om

iets heel indrukwekkends gevonden. Voor

Jodenbuurt en verbindt verleden met heden.

een herhaling te voorkomen. Zorgen dat het

jongeren is het een laagdrempelige plek om

De Hollandse Schouwburg, het Waterloop-

niet vergeten wordt en meewerken aan het

heen te gaan en te herdenken. Ik denk dat

lein, de Portugese synagoge. In deze buurt is

verdwijnen van antisemitisme en discrimi-

dit Holocaust Namenmonument een zelfde

zoveel gebeurd.

natie.’ En dat heeft dit monument allemaal

waarde voor jongeren heeft. Je kan erin

in zich.”

rondlopen, erin verdwalen, je wordt erin

Ik heb heel veel met deze buurt. Mijn opa

meegenomen, dat heeft veel impact.

Simon Speijer is hier opgegroeid voor de

De stichting Wiesenthal Fonds is opgericht

oorlog. Jaren later zijn mijn ouders, groot-

met als doelstelling het werk (identifice-

De architectuur is heel bijzonder en de

ouders en ik op het Waterlooplein gaan

ren en opsporen van oorlogsmisdadigers

grootte is indrukwekkend. Al die namen

wonen. Als ik nu in de buurt ben en het

van WOII) van ir. Simon Wiesenthal moreel

samengebracht, elke naam op een individu-

monument zie dan word ik herinnerd aan

en financieel te steunen. Dat was en ís

ele steen, dat is overweldigend. Voor al die

mijn opa. Hij heeft ooit in Alphen aan de

nog steeds belangrijk. In relatie tot de

mensen wier ouders, familieleden en vrien-

Rijn ook een namenmonument opgericht

statutaire doelstelling van de stichting

den nooit een graf hadden, geeft dit een plek

voor alle omgekomen Alphense Joden. Ieder

streeft het bestuur dan ook nadrukkelijk

om te herdenken.

jaar wordt daar op 4 mei een herdenking

naar intensivering van de kennisoverdracht

gehouden. De oorlog was een groot deel van

en de educatie op het gebied van het
antisemitisme.
Het Wiesenthalfonds heeft het Namenmonument financieel ondersteund.
Daarnaast maakt het fonds het mogelijk
dat vijf jongeren deel kunnen nemen aan

Meer informatie over het fonds kunt u vinden op www.wiesenthalfonds.nl

de reis naar de kampen in Polen, die het
Auschwitz Comité jaarlijks organiseert.
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IVO WÜRZNER, DIREC TEUR RODRUZ A STEENFABRIEK

Een monument van
bijzondere waarde
— D O O R WA LT E R VA N R O S S U M

Het monument is

en samenstelling. Omdat op iedere steen een

heel sterk gerela-

individuele naam van een slachtoffer komt

teerd aan de Joodse

moet elke steen perfect zijn. We hebben met

wijk. Het is een

zorg en toewijding verschillende produc-

echt Amsterdams

tieruns moeten draaien tot we de perfecte

monument, op een

steen kregen, temeer daar de stenen zeer

specifieke plek in de

maatvast moeten zijn omdat ze in het monu-

Joodse buurt. De ste-

ment verlijmd worden.

nen zijn zo ontwik‘“Holocaust. Ik vind het een blijvend be-

keld dat ze afgestemd zijn op de architectuur

Dit proces is iets anders dan de dagelijkse fo-

langrijk thema. De samenleving moet zich

uit die tijd. De steen met de naam verbindt

cus van keramische gevelstenen bakken. We

bewust blijven van waar de mens toe in staat

de architectuur met de slachtoffers. Indivi-

hebben intern verteld wat de achtergrond is

is als alle ethische normen overschreden

duele stenen, individuele namen, individu-

en dat maakt dat de mensen in de fabriek erg

worden: de Holocaust is een extreme vorm

ele verhalen. De glimmende letters bovenop

betrokken zijn.

van wat zich nu ook in kleinere vormen

het monument zijn een oproep om zoiets

afspeelt. Er zijn krachten in de samenleving

nooit meer te laten gebeuren.

Bijzonder was het leggen van de eerste steen

en ze kanaliseren op een wijze waar veel ver-

Het monument heeft een internationale al-

dat we een kans hebben gekregen in dit hele

schrikkelijks uit voort kan komen. Geweld,

lure, vergelijkbaar met andere monumenten

proces een bijdrage te leveren. We kijken uit

agressie, gebrek aan tolerantie.

zoals in Berlijn. in die zin is het onderdeel

naar de onthulling op 19 september 2021. We

die zich op emoties en frustraties richten,

met een overlevende. We waarderen het zeer

van een internationale oproep te gedenken

gaan in de fabriek zeker aandacht besteden

Het Nationaal Holocaust Namenmonument

en waakzaam te zijn. Het is een hoogstaand

aan de onthulling.

is belangrijk omdat het helpt te voorkomen

ontwerp dat zich onderscheidt.

dat dit gebagatelliseerd wordt. Het is daar-

Tot slot: veel vrienden volgen met aandacht

naast een plek om individuele slachtoffers

We hebben als onderdeel van het ontwerp in

het bouwproces en de totstandkoming, en

gevisualiseerd te herdenken. We moeten de

goede samenwerking de stenen ontwikkeld.

vertellen dat ze dit een monument van bij-

herinnering aan deze mensen blijven koes-

Een hele klus omdat de stenen een belang-

zondere waarde vinden.”

teren en dit blijft nog decennia relevant.

rijk onderdeel zijn van de visie. Het moest
een speciale baksteen zijn qua kleur, maat

Baksteenfabriek Rodruza heeft speciaal
voor het Namenmonument de bakstenen vervaardigd en daarmee een grote
bijdrage geleverd aan de totstandkoming
ervan. www.rodruza.nl
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DANIEL LIBESKIND, ARCHITEC T VAN HET HOLOC AUST NAMENMONUMENT

Ik wilde dat de bezoeker de
impact zou zien
Nina en Daniël
Libeskind. Stills uit
een recente video van
Deutsche Welle, uit de
serie Arts.21

“Het Holocaust Namenmonument is van
groot belang voor de herdenking van de
Nederlandse slachtoffers van de Holocaust en een belangrijke visuele herinnering aan wat er gebeurt als antisemitisme

dat boven de muren van individueel

dam. Binnen het monument is er een

en haat in de samenleving blijven etteren.

gestapelde stenen zweeft. De 102.000

muur met blanco stenen die de namen

Het monument is niet abstract; ik wilde

stenen zijn elk gegraveerd met een naam,

vertegenwoordigt die we niet hebben,

dat de bezoeker de impact zou zien van

wat een tastbare kwantificering geeft

de vermoorde naamlozen, en als we nieu-

alle 102.000 namen van de Joden en on-

aan de vele slachtoffers.

we namen ontdekken, kunnen ze op een

Het monument is een waarschuwing

Het materiaal van de baksteen – een

dus een levende herinnering zijn die in de
loop van de tijd zal veranderen.

bekende slachtoffers van de Holocaust.

later tijdstip worden toegevoegd. Het zal

tegen de opkomst van antisemitisme en

alomtegenwoordig materiaal in Neder-

fascisme over de hele wereld. Hierdoor is

land en in de steden van West-Europa – in

het monument nu nog belangrijker dan

combinatie met de sterk reflecterende

Als ik persoonlijk terugdenk aan het

ooit.

en geometrische vormen van de stalen

Auschwitz Comité, zie ik dat het echte

letters verwijzen naar de verbinding

overlevenden zijn, die nooit opgeven

tussen het verleden en heden van Am-

ondanks de obstakels tijdens het proces

niet terugbrengen wat er in onze tijd en

sterdam, van Nederland. Op de kruising

van het realiseren van het Namenmonu-

in de toekomst ontbreekt. Het monu-

van de bakstenen en metalen vormen is

ment. Ik ben deze jaren zeer geïnspireerd

De geschiedenis van het verleden kan

ment toont alle namen van de vermoor-

een smalle leegte die de illusie wekt dat

geweest om samen met hen te werken

den en de enorme omvang en impact van

de stalen letters erboven zweven en een

aan het realiseren van het Namenmonu-

dit verlies voor de samenleving in het

onderbreking vertegenwoordigt in de

ment. Hun geest was een unieke ervaring

algemeen.

geschiedenis en cultuur van het Neder-

voor mij.”

landse volk.
Het ontwerp omvat vier delen die de
letters vertegenwoordigen in het He-

Het monument zal de slachtoffers van de

breeuwse woord רכזל, wat ‘Ter nagedach-

Holocaust op een zeer openbare manier

tenis aan’ betekent. Elk van de vier delen

hun identiteit geven en een herinnerings-

is gemaakt van spiegelend roestvrij staal

boek creëren in de straten van Amster-

— D O O R WA LT E R VA N R O S S U M
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EMILE SCHRIJVER (1962), ALGEMEEN DIREC TEUR JOODS
LISA BL ANKEN (1997), DEELNEMER POLENREIS EN SPREEK STER

CULTUREEL KWARTIER EN NATIONA AL HOLOC AUSTMUSEUM.

TIJDENS NATIONALE HOLOC AUST HERDENKING 2020

DA ARNA A ST BIJZONDER HOOGLER A AR IN DE GESCHIEDENIS

‘Een waarschuwing voor mijn generatie’

VAN HET JOODS CULTUREEL ERFGOED UVA

‘We bevinden ons op een kruispunt’

“Dit monument is heel erg
belangrijk omdat het laat

“Het is van groot belang dat de herinnering aan de Holocaust

zien wat voor vreselijke

juist nu wordt vastgehouden, juist ook in musea en in

periode het is geweest

monumenten in de publieke ruimte. We bevinden ons op een

en hoeveel misdaden er

kruispunt tussen de tijd waarin getuigen nog kunnen vertellen

zijn gepleegd. Het waren

over de verschrikkingen en de toekomst waarin zij er niet meer

gewone mensen die ineens

zullen zijn. Juist daarom is het Holocaust Namenmonument van

helemaal werden buiten

groot belang.

gesloten om wie ze zijn. Dat
kan gewoon niet, dat mag

De centrale plek binnen het Joods Cultureel Kwartier, in het

niet. 102.000 mensen die

hart van onze hoofdstad maakt het Nationaal Holocaust

zijn vermoord. Het mo-

Namenmonument zo bijzonder. En natuurlijk de keuze om de

nument is een waarschu-

herinnering aan elk van de vermoorden met hun eigen steen

wing naar mijn generatie.

vast te houden.

Antisemitisme, racisme
en discriminatie is er deze

De omvang, het feit dat het monument niet gebonden

dagen ook nog. Met mijn generatie moeten wij ervoor zorgen

is aan lokale gebeurtenissen, zoals de meeste andere

dat het nooit meer zal gebeuren. Daar moet je als jongere, als

namenmonumenten, is de toegevoegde waarde en het feit dat

mens bewust mee bezig zijn, je moet het doorvertellen aan je

het monument mogelijk is gemaakt en daarmee ook gedragen

vrienden: dit mag nooit meer gebeuren.

wordt door de hele Nederlandse maatschappij, Joden en nietJoden.

De plek van het monument is bijzonder, het staat midden in
de stad. Als je er langs loopt zie je de muren vol stenen met

Ik ben blij dat wij als Joods Cultureel Kwartier al jaren een

102.000 namen, dat trekt aandacht. En natuurlijk is het voor de

bijzondere samenwerking met het Nationaal Auschwitz Comité

nabestaanden een herdenkplaats om heen te kunnen. Eindelijk

hebben, een samenwerking die nu, door het bijbehorende

is er één hele grote gedenkplaats, met alle namen van hen die

educatieve programma, alleen nog maar verdiept zal worden.

nooit een grafsteen kregen, van hen wiens lichamen nooit zijn

Persoonlijk ben ik er trots op dat ik daar een rol in mag spelen

gevonden. Al die namen bij elkaar. De omvang van de misdaad

en dat ik samen met de initiatiefnemers een bijdrage mag

wordt duidelijk, je kunt er niet omheen.

leveren aan het in
stand houden van

Ik zie het Namenmonument als een waarschuwing voor mijn

de herinneringen

generatie. Wij moeten er met z’n allen voor zorgen dat deze

aan al die Joden

misdaad nooit meer zal gebeuren. Zoals Eli Wiesel schreef:

die tijdens

‘Overal waar mannen en vrouwen vanwege hun ras, religieuze of

de Holocaust

politieke overtuiging vervolgd worden, moet die plaats – op dat

vermoord zijn.”

moment – het centrum van het universum worden.’ Dit schept

– door Theo van

verplichtingen. Niet alleen voor de politiek, maar voor ons alle-

Praag

maal. Want ik ben ervan overtuigd dat we met z’n allen ervoor
kunnen zorgen dat antisemitisme, racisme en discriminatie er
niet hoeven te zijn. We zijn met z’n allen hier en laten we dan
ook met z’n allen gelijkwaardig leven, zonder welke vorm van
buitensluiting dan ook.“ – door Sarah Bremer
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P O RT R E T VA N EEN OV ER L E V EN DE

EMILE
SWAAB

’4 0 -’4 5 : O N D E RG RO N D E N AC HTE RG RO N D
VO O R E E N H E E L L E V E N

‘I

k ben een optimistisch en gelukkig

dat de buurvrouw ‘weet’ dat de Joden Jezus

mens’, zegt Emile Swaab die bij het

hebben omgebracht. Echt bang wordt hij

verschijnen van dit blad net eenentach-

pas als er, hij is dan vier jaar oud, op de deur

— DOOR BE RTJ E LEUW

ten vinden het prachtig en vertrekken.
Een andere kinderherinnering betreft de
hongerwinter. Emiles vader was, inmiddels

tig jaar oud is geworden. Dat die conditie

wordt gebonkt en twee Duitse soldaten met

met een vals persoonsbewijs, eind 1944

niet vanzelf spreekt, wordt me duidelijk

zware laarzen en geweren met bajonet in de

vanuit de onderduik teruggekeerd naar zijn

als ik hem interview. We spreken elkaar

aanslag zijn huis binnenstampen. Door zijn

gezin. Met wat zilveren lepels en vorken als

niet in Leidschendam waar hij woont maar

moeder is hem wekenlang ingeprent dat hij,

ruilmiddel in een kussensloop en Emile in

in Amsterdam, bij mij thuis. Hij wil na

als er ooit huiszoeking komt en er naar zijn

een op de bagagedrager gemonteerd stoeltje

het interview nog graag de stad in, Joodse

vader wordt gevraagd, moet zeggen dat zijn

van een fiets zonder banden, begint het

geschiedenis opsnuiven, Joodse musea en

vader op reis is naar Duitsland.

monumenten bezoeken. Hij is, vertelt hij,

De soldaten doorzoeken het huis en steken

pas onlangs in de oorlogsgeschiedenis van

met hun bajonetten door het plafond waar-

zijn familie gedoken en wil die boekstaven.

boven zich de vliering bevindt. Ineens weet

Er is geen belemmering meer, begrijp ik, de

Emile heel zeker dat zijn vader gevaar loopt.

pijn van zijn kindertijd is over. Maar tijdens

Dat hij misschien wel verstopt zit waar de

het interview wordt duidelijk dat de emoties

soldaten hun bajonetten steken. Doodsbang

zo weer zijn op te roepen.

is hij. Zelfs nu, als hij er over vertelt, voelt

‘GEEN JODEN IN DE FAMILIE! ’ Emiles

toen. Pas heel veel later reconstrueert hij

Joodse vader en niet-Joodse moeder vinden

dat zijn vader op dat moment ondergedoken

elkaar in de aanloop van de Tweede Wereld-

moet zijn geweest. Daarover later meer.

hij opnieuw de angst van het jongetje van

oorlog. Moeders vader, die juist lid is geworden van de nsb, is zeer tegen een huwelijk.

De soldaten laten zich op hun hurken
zakken en vragen Emile waar Vati is. Emile

‘Geen Joden in de familie,’ roept hij luid en

zegt zijn lesje op en probeert, klein als hij

duidelijk, maar zijn dochter weerstaat hem

is, de soldaten af te leiden met zijn kleur-

en gaat samenwonen met haar lief. In juli

boekje. Het is een rommelig en gescheurd

van het eerste oorlogsjaar wordt Emile gebo-

boekje waarin hij krasserig buiten de lijntjes

ren. Ze wonen in Den Haag, in een buurt met

heeft gekleurd - dat weet hij best. Maar zijn

veel katholieke gezinnen. Op straat is sprake

vierjarige brein dicteert hem dat de Duitsers,

van alledaags antisemitisme - Emile vertelt

die immers alles kapot maken, van lelijke

dat er rotjood tegen hem wordt geroepen en

dingen zullen houden. Het werkt. De solda-

gezin aan een barre voettocht naar het Oosten van het land, op zoek naar eten. Emile
herinnert zich goed de angst, iedere keer als

AUSCHWITZ BULLETIN

SEP 2021

|

41

en niet in de pan kijken. Hij gehoorzaamt en

juli 1942. In omfloerste termen, bijna alsof

lepelt de soep naar binnen. Het enge beeld

hem een dienst wordt bewezen, wordt hem

van de varkenssnuit blijft levenslang op zijn

aangezegd dat hij de drie concerten in juli

netvlies.

waarvoor hij gecontracteerd is niet ‘hoeft

Nog een andere herinnering aan de voed-

mede te spelen’ omdat er maar ‘een beperkt

seltocht waarvan het gevaar waaraan ze zijn

aantal reisvergunningen’ was. Een paar

ontsnapt pas veel later tot Emile doordringt.

maanden later wordt hij met zijn vrouw en

Op de terugweg naar huis, het is dan 7

de zeventienjarige Jacques op de trein naar

maart 1945, komen Emile en zijn ouders

Polen, Auschwitz gezet. Alle drie worden ze

langs Woeste Hoeve op de Veluwe. Er is een

vermoord. Vlak voor hun deportatie zoekt

opstootje gaande met een groep Duitse

Ben nog zijn ouderlijk gezin op en dringt er

soldaten. Emile mag niet kijken, hij doet

bij zijn broertje op aan om samen met hem

het toch en ziet een met kogels doorzeefde

onder te duiken, maar Jacques wil bij zijn

ze onderweg Duitsers tegenkomen. Een keer,

personenauto. Het blijkt te gaan om de aan-

ouders blijven. Ben overleeft als enige van

vertelt hij, zaten er twee soldaten verscholen

slag door het verzet op Hanns Albin Rauter,

het gezin. In een interview met hem uit 1989

in schuttersputjes, hun mitrailleurs op de

hoogste vertegenwoordiger van de ss in

in De Haagsche Courant, bij zijn afscheid

weg gericht. Zijn ouders en hij kijken strak

Nederland en medeverantwoordelijke voor

als koordirigent, vertelt hij daarover en over

voor zich uit en gelukkig gebeurt er niets.

de deportatie van de Nederlandse Joden. Zijn

het belang van muziek in zijn leven. Hij

chauffeur en een adjudant komen om het

zong, vertelt hij, voor de oorlog als tenor in

Ze ontmoeten aardige en minder aardige
boeren, sommige vrijgevig, andere inha-

leven, Rauter zelf raakt ernstig gewond. Als

operettes en revues, werkte samen met Fien

lig. Emile herinnert zich vooral de lieve

represaille worden de dag erop bij Woeste

de la Mar en Heintje Davids. Na de oorlog

uitnodiging van de moeder van een groot

Hoeve 117 willekeurig opgepakte mannen

bouwt hij een reputatie op als koordirigent,

boerengezin waar ze hadden aangeklopt om

geëxecuteerd - Emile en zijn ouders zijn dan

naast zijn baan als ambtenaar bij het minis-

een slaapplaats. Ze mogen ook aanschuiven

net thuisgekomen.

terie van Oorlog. Uit het interview begrijp ik

aan de maaltijd. Er staat een immens grote

dat hij de woede die hij zijn hele naoorlogse

gietijzeren pan heerlijk ruikende soep op

EEN MUZIK ALE FAMILIE Emiles vader,

leven zal blijven voelen om wat er is gebeurd,

tafel en Emile heeft enorme honger. Als de

Benjamin (Ben) Swaab (1915-2010), is een op

als het ware kan parkeren als hij met zijn

boerin het deksel van de pan licht, ziet hij

het conservatorium opgeleide operazanger.

koorleden werkt. Zij prijzen zijn geduld.

een oor en een halve varkenssnuit boven de

Ook de grootouders waren beroepsmusici:

Maar thuis gaat het anders zal Emile me

soep uitsteken. Zijn honger is ineens ver-

grootvader Philip Swaab was eerste fluitist

later vertellen. Zijn vader geeft hem pianoles

dwenen maar zijn moeder knijpt in zijn knie

bij het Residentie Orkest en in dienst van de

met een stokje in de hand. Bij iedere fout

en zijn vader sist hem toe dat hij moet eten

Italiaanse Opera, grootmoeder Alida Swaab-

krijgt hij een pijnlijke tik op zijn vingers.

Stern was freel-

Met de muziek is het voor Emile nooit wat

ance pianiste.

geworden.

Ook Bens enige
broer Jacques,

GEEN SPOOR VAN ANGST ‘Mijn vader

negen jaar jonger,

was voor de duvel niet bang,’ zegt Emile, en

was een begaafd

ik lees enige trots in zijn ogen. Hij vertelt

pianist. Emile

over het neefje Richard dat bij hen onder-

laat me een brief

gedoken zat. Hijzelf was toen drie jaar oud.

zien, gericht aan

Zijn vader had op dat moment nog geen vals

zijn grootvader

persoonsbewijs en werd ook niet beschermd

in Den Haag,

door een wettig ‘gemengd’ huwelijk.

gedateerd 4
Aaltje Swaab-Stern, freelance pianiste, omgebracht in Auschwitz op haar
54e. Links: Emile Swaab thuis in Leidschendam. Geheel boven: Pinehas
(Philip) Swaab, concertfluitist, op zijn 57e vermoord in Auschwitz

Richard is zestien en de jongste van drie
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Een half jaar later keert hij, inmiddels met

vader. Ook Emile houdt contact met zijn

een vals persoonsbewijs en met het van de

vader; ze gaan samen naar toneel en muziek.

Duitse officier gestolen pistool terug naar

Maar ontspannen zal hij zich in zijn vaders

huis. En vervolgens, zegt Emile, gaat zijn

gezelschap niet meer voelen, ook later niet,

vader ook nog solliciteren. Hij toont me de

als hij volwassen is. Zijn bezoekjes aan hem

aanstellingsbrief: ‘Aan den heer A. de Lange’,

houdt hij kort. ‘Dat was weer een dokters-

zijn vaders schuilnaam op het valse per-

bezoek,’ zegt zijn vader steevast bij het

soonsbewijs. Te lezen is dat deze heer met

afscheid.

ingang van 31 juli 1944 een arbeidscontract

Op zijn dertigste trouwt Emile. Kinderen

krijgt bij het Centraal Bureau Voor Statis-

durft hij niet aan en het huwelijk benauwt

tiek in Den Haag, ‘met een proeftijd van

hem. Hij voelt zich bevrijd als dat na dertien

een maand.’ Emile is, als hij dit vertelt, nog

jaar ontbonden wordt. Na de scheiding

steeds verbijsterd door het totale gebrek aan

verbetert de verhouding tot zijn ex en tot

angst bij zijn vader.

op vandaag zijn ze heel goede vrienden. Een
vaste verbintenis wil hij niet meer. Alleen

‘ VOOR DE OORLOG WAS JE VADER

solo ervaart hij vrijheid. Hij is gelukkig met

LIEF…’ Na de oorlog lijdt Emiles vader aan

zijn hond en zijn vele vriendschappen en hij

nachtmerries en heeft hij woedeaanvallen.

is enorm blij dat hij nu zover is dat hij die

broers uit het gezin van Benjamins oom

Het is de oorlog. Psychotherapie helpt onvol-

hele pijnlijke oorlogsgeschiedenis van zijn
familie tot in alle details durft uit te zoeken.

en tante Stern – oom was de broer van

doende. Hij smijt met huisraad. Er zijn altijd

Benjamins moeder. Richards ouders zijn

spanningen in het gezin. Emile durft geen

dan al gedeporteerd en, zo blijkt later, in

vriendjes mee naar huis te nemen. Ook op

Auschwitz vergast. Zijn twee oudere broers

school isoleert hij zich. Een paar keer wordt

zijn elders ondergedoken. Emile laat me

het Emiles moeder te machtig en stort zij in.

een brief lezen uit maart 1943 van Richards

Emile wordt dan bij familie opgevangen. Dat

twintigjarige oudste broer Ben (ook een Ben,

duurt tot zijn twaalfde jaar, wanneer zijn

genoemd naar dezelfde grootvader) waarin

moeder uiteindelijk met hem het huis uit

deze er bij zijn broertje op aandringt dat hij

vlucht. ‘Voor de oorlog was je vader lief,’ zegt

voorzichtig moet zijn, niet naar buiten moet

ze, maar Emile kent hem vooral als zwaar op

gaan en zijn vitaminepillen moet slikken:

de hand en driftig, heel erg driftig. ‘Ik werd

‘Denk eraan dat ik een gezonde broer wil te-

er gek van,’ zegt Emile, ‘en de hbs mislukte.

rugzien,’ schrijft hij. Maar dat gebeurt niet.

Ik kon me totaal niet concentreren.’ Nog op

Richards beide broers, negentien en bijna

het laatst van zijn leven, vertelt hij, is zijn

eenentwintig jaar oud, worden opgepakt

vader, die dan aan Alzheimer lijdt, met een

en in Auschwitz, respectievelijk Sobibor

gefingeerd pistool om zich heen aan het

vermoord. Richard overleeft.

schieten.

Emile vertelt over zijn vaders verzetsactivi-

Emile moet van de hbs. Via de omweg van

teiten. Hij wil dat nog verder uitzoeken maar

mulo en Kweekschool – een paar jaar wordt

heeft aanwijzingen dat zijn vader het verzet

hij leerkracht aan een basisschool – haalt

hielp met het vinden van onderduikadres-

hij de hoofdacte en mo-a Nederlands en

sen. Als zijn vader uiteindelijk in de loop

gaat uiteindelijk lesgeven op het Voortgezet

Linksboven: Jacques, de jongere broer van Emiles

van 1944, toch moet onderduiken, wordt er

Onderwijs.

vader, op zijn 18e omgebracht in Auschwitz.

een adres voor hem geregeld waar notabene
ook een Duitse officier is ingekwartierd.

Met Emiles moeder gaat het na de scheiding een stuk beter, zelfs in relatie met zijn

Rechtsonder: Jacques’ ouders, in 1942 in
Auschwitz vermoord samen met hun zoon.
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BENJAMIN SCHRIJVER (2000) IS JONGERENWERKER BIJ

JACQUELINE VAN MA ARSEN, SCHRIJFSTER EN JEUGDVRIENDIN

JOODSE JONGERENVERENIGING NETZER

VAN ANNE FR ANK

‘Iedere steen heeft zijn eigen verhaal’

‘Ook voor mij persoonlijk is het belangrijk’

“Het monument is

Ik ben heel blij dat het Namenmonument er nu eindelijk staat.

ontzettend belangrijk.

Het had er al lang moeten staan, maar dat is een ander ver-

Het zorgt ervoor dat

haal. Het Namenmonument is heel belangrijk, omdat het een

het getal 102.000 ver-

herinnering is aan de Holocaust. Ook voor mij persoonlijk is het

moorde Joden en Sinti/

belangrijk. De hele familie van mijn vader bestaat niet meer.

Roma geconcretiseerd

Ook zij staan er op: Mijn ooms, mijn tantes, mijn nichtjes, mijn

wordt. 102.000 namen

speelkameraadjes. Ik heb mijn poëziealbum nog waar al mijn

staat voor 102.000

vriendinnetjes in staan, die nu op het Namenmonument een

levens. Het zal bijdra-

plaats hebben gekregen.

gen aan het onderwijzen van Joodse en

Aan de andere kant is het Namenmonument eveneens een
waarschuwing tegen het terugkerend antisemitisme. Het anti-

ook vooral niet-Joodse

semitisme is eigenlijk nooit weggeweest. Ik ben pessimistisch.

jongeren, dat zij leren

Ik was getuige en door mijn persoonlijke omstandigheden heb

over de oorlog. Dat het nooit vergeten wordt en dat het nooit

ik het tot het einde van de oorlog zien groeien, niemand sprak

meer zal gebeuren.

er over; het was geen onderwerp van gesprek. Ik denk dat het

Bij Netzer merken we dat jongeren nog steeds vanwege hun
Joods zijn worden gepest, dat is er altijd al geweest. Als er iets

antisemitisme altijd zal blijven bestaan.
Het is een prachtig monument, een kunstwerk. Mooi op

gebeurt in Israël worden zij erop aangesproken. Dit monument

zichzelf. De manier waarop het gemaakt is, zodat je er doorheen

draagt bij aan het onderwijzen van alle kinderen, de gepesten

kunt lopen langs al die namen. Het heeft een toegevoegde

en de pesters. Iedere naam staat voor een individueel mens,

waarde. Al die namen van vermoorde Joodse mensen en de

met een eigen leven, met eigen familie. Gewone normale kinde-

vermoorde Sinti en Roma, die gevisualiseerd bij elkaar staan.

ren die ook naar school gingen, die leefden als een ieder. Iedere

Een niet te vatten aantal, een niet te vatten omvang over wat er

steen, iedere persoon die daar wordt herdacht heeft zijn eigen

gebeurd is. Het namenmonument maakt dit in de volle omvang

verhaal.

zichtbaar.

Voor mij is het heel belangrijk dat het midden in de oude

Ik ben zeer lovend over het initiatief en zeer vereerd dat ik de

Jodenbuurt staat. Mijn hele familie van vaders - en moeders-

eerste steen heb mogen leggen. Het Namenmonument staat op

kant heeft daar gewoond, is daar geboren en opgegroeid, naar

een mooie plek in de oude

school gegaan. Naast het Joods Historisch Museum, waar je kan

Joodse buurt. De huizen

leren over de rijke Joodse historie en het huidige Jodendom in

van de Joden die daar

Nederland.

woonden zijn weggevaagd,

Het is het Nationaal monument, dat is niet zomaar iets. Veel
dorpen, steden hebben een monument voor de mensen die
weggevoerd zijn uit hun eigen gemeenschap. Dit monument is

maar dit monument zal
altijd aan hen herinneren.
Persoonlijk vind ik het

voor alle namen, voor iedereen. Eén centrale plek om alle men-

heel goed dat dit mo-

sen te herdenken.

nument een educatief

Voor mijzelf is de plek waar het staat onlosmakelijk verbonden

karakter zal krijgen voor

met mijn familie. Hier hebben zij gewoond, generaties zijn er

scholen en ook dat het een

opgegroeid. Ook de namen van mijn familieleden staan er op,

waarschuwing is voor de

zowel van mijn moederskant als van mijn vaderskant. Familie die

toekomst. "Dit nooit meer."

geen graf heeft gekregen. Nu is er een plek om deze familieleden, allemaal met hun eigen verhaal, te herdenken.“ – door
Sarah Bremer

– door Walter van Rossum
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I N T ERV I E W
— D O O R WA LT E R VA N R O S S U M

We zijn ons ervan bewust dat het Holocaust

minder ongrijpbaar, integendeel, en omdat

geachte maar grensoverschrijdende woorden

Namenmonument belangrijk is omdat het

je het niet kunt bevatten schept het getal

ontketend worden, uiteindelijk mensenlevens

over levende geschiedenis gaat. Dit monu-

tegen wil en dank een zekere afstand. Met het

vernietigen. Het monument vertelt daarmee

ment vindt zijn rechtvaardiging dan ook niet

Namenmonument verliest dat onvoorstelbare

ook het verhaal dat je je continu bewust moet

alleen in de noodzaak te voorkomen dat dit

getal plotseling zijn abstractie omdat je het

zijn van wat de rol en verantwoordelijkheid is

verleden uit ons geheugen wegzakt. Ik heb

ruimtelijk voor je ziet. Je oog – je bewustzijn –

van een meerderheid als die blijft zwijgen op

het idee dat de ontstaansgeschiedenis ervan

ziet op iedere steen een individuele naam en

het moment dat de politiek aanstuurt op een

zelfs omgekeerd is. Het is niet het monument

kan zich tegelijkertijd een beeld vormen van

cultuur van uitsluiting. Het besef dat samen-

dat de herinnering levend houdt maar het is

de omvang van het totale aantal. Het besef

leven net als herinneren een werkwoord is.

de levende herinnering aan de Holocaust, diep

dat iedere naam, iedere baksteen een heel

Twee werkwoorden die samen bepalen wat

in ons bewustzijn verankerd, die dit monu-

mensenleven representeert – een individu-

de essentie is van wie we zijn en van wat we

FLORIS ALKEMADE
RIJKSBOUWMEESTER

ment oproept. Ik zie een collectieve herinne-

eel levensverhaal van hoop en verdriet – en

kunnen zijn. Juist vanuit het levende Holo-

ring die alleen maar aanweziger lijkt te wor-

allemaal eindigend in een onmenselijke

caust-verleden kan dat bewustzijn opgeroe-

den in de beleving van steeds meer mensen.

tragedie. Het monument biedt daarmee de

pen worden.

Het is echt uitzonderlijk, en op een bepaalde

mogelijkheid tot een verder reikend besef, er

manier ook hoopvol, dat er bij zoveel mensen

wordt een inzicht en daarmee een bewustzijn

hoe actueel en allesbepalend het morele

een alsmaar scherper bewustzijn groeit. Dit

toegevoegd. De 102.000 individuele namen

besef is waarmee je je als samenleving ten op-

deel van ons verleden is zo gruwelijk en nog zo

– waarvan geprobeerd werd ze uit te wissen –

zichte van verschillende groepen positioneert.

aanwezig dat het zich zelfs aan de erosie van

komen in beeld en vertegenwoordigen ieder

Iedere steen in het monument vertelt het

de voortschrijdende tijd onttrekt, deze her-

een individueel mensenleven van onschatbare

verhaal dat ieder mens allereerst als individu

innering ebt niet weg. Het is een blijvend on-

waarde.

gezien moet worden, ongeacht hoe sterk de

derdeel van ons collectief moreel bewustzijn

Het Namenmonument toont daarmee ook

identiteit van de achterliggende groep ook

geworden. Het bijzondere van het herdenken

Het is daarmee een monument zonder ver-

lijkt te zijn. Ook dat is een belangrijk onder-

van de Holocaust is dat er temidden van alle

zachtende omstandigheden en met meerdere

deel van de boodschap van het monument:

ontzetting daarmee ook hoop uit spreekt, de

betekenissen. Het toont de wreedheid van

deze verleden tijd is een voor altijd onvoltooid

hoop dat er een reële mogelijkheid is om van

deze geschiedenis, het brengt in beeld om

verleden tijd.

ons verleden te leren.

hoeveel mensenlevens het gaat en het straalt
daarmee niet alleen een herinnering uit maar

Het in beeld brengen van ruim 102.000 namen

Met het realiseren van het Namenmonument

ook een boodschap. Het doet een beroep op

heeft vele ladingen. Niet de minste daarvan

maken we niet zichtbaar wat er toen allemaal

ons om te beseffen wie en wat we als mens

is om telkens opnieuw de bewustwording bij

gebeurde, daarvoor is de Holocaust te groot,

ook kunnen zijn. Dat er in ons, en in onze po-

nieuwe generaties te kweken. Wat zichtbaar

te gruwelijk, te ongrijpbaar. Het voegt wel een

litieke systemen, onvoorstelbaar meedogen-

is, wordt gezien. Jongeren krijgen via de nieu-

belangrijke nieuwe dimensie toe om de om-

loze en harteloze krachten kunnen groeien.

we media meer dan ooit een stortvloed aan

vang ervan scherper in beeld te krijgen. Het

Het monument richt zich daarmee ook op een

ongefilterde informatie over zich heen waar-

aantal van ruim 102.000 levens is een abstract

ander deel van ons bewustzijn: hoe verstrek-

uit ze zich een coherent wereldbeeld moeten

getal en is letterlijk onvoorstelbaar. Dat het

kend het onachtzaam omgaan met woorden

zien te vormen – geen eenvoudige opgave.

om mensenlevens gaat, maakt het getal niet

kan zijn. Hoe krachten, die met aanvaardbaar

Een eigenschap van de nieuwe media is boven-
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maal bij elkaar ons in staat stellen een scher-

tussen dat hele grote getal en een indivi-

per beeld te vormen – niet alleen van wat er

dueel mensenleven is voor mij persoonlijk

allemaal gebeurd is maar ook van hoe we onze

telkens weer aangrijpend. Hoe één naam ruim

individuele verantwoordelijkheid ten opzichte

102.000 namen vertegenwoordigt. De verant-

van die grote geschiedenis willen bepalen. Het

woordelijkheid die je daarbij voelt om hiervan

dien dat ze de suggestie wekken dat er voor

achterliggende besef ook dat het nooit alleen

te leren. Het besef dat iedere baksteen een

alles ook alternatieve waarheden voorhanden

een actie van enkelen is die zich stapsgewijs

monument op zich is. Daarmee is het Na-

zijn. Alsof waarheden meningen zijn.

opbouwt tot een groter gebeuren maar dat

menmonument zelf ook een werkwoord, een

het telkens weer een zwijgende meerderheid

actieve oefening om je te realiseren wat er

media soms van onze jongeren krijgen ben ik

Ondanks het beeld dat we via diezelfde

is die een bepalende rol en daarmee een

gebeurde, bijvoorbeeld als je het relateert aan

ervan overtuigd dat er wel degelijk bij de over-

verantwoordelijkheid heeft. Ik zie het Namen-

een enkele naam of aan je eigen gezin.

grote meerderheid sprake is van een grote

monument dan ook bovenal als een oproep

maatschappelijke betrokkenheid en vandaar

in de tegenwoordige tijd om bij uitsluiting en

ment, maar de werkelijke tragiek is het dat

uit ook van een groot moreel bewustzijn.

onrecht niet te zwijgen maar te spreken.

het goedbeschouwd het kleinst mogelijke

Sommigen vinden het een te groot monu-

Ik merk dat telkens weer bij jongeren die ik

Ik ben als architect, als rijksbouwmeester

monument is. Hoe veel kleiner zou je een men-

spreek. Ook als het over de Holocaust gaat,

geïnteresseerd in iedere vorm van cultureel

senleven willen samenvatten dan op de schaal

maar het is zeker niet vanzelfsprekend. Je

herdenken. Hoe je zo’n beladen monument

van een baksteen.

kunt er nooit vanuit gaan dat nieuwe gene-

bouwt is natuurlijk ook een belangwekkende

raties zich deze geschiedenis vanzelf eigen

esthetische opgave. Maar zelfs al had ik het

Het ontstaan van dit monument is deels ook

kunnen maken. Het maken van een Holocaust

ontwerp van het Namenmonument ontzet-

een geschiedenis van protesten. Niet voor

Namenmonument is een enorm krachtig mid-

tend lelijk gevonden, wat overigens zeker

iedereen was dit een welkom monument en

del om daaraan bij te dragen, te zorgen dat

niet het geval is, dan nog was dat in dit geval

niet voor iedereen vormde het een rechtvaar-

ook dat bepalende deel van onze gedeelde

maar van beperkte betekenis geweest. Bij

diging voor het kappen van een aantal bomen.

geschiedenis zichtbaar wordt en om daarmee

dit monument telt allereerst de boodschap,

Vele hindernissen werden opgeworpen. Wat

hun bewustwording over de Holocaust te

in het belang en de reikwijdte daarvan is de

mij vooral is bijgebleven in dit ontstaanspro-

vergroten. Het monument toont het allesbe-

esthetica slechts ondersteunend.

ces is het zoveel groter aantal mensen dat in

palende verschil tussen een mening en een
waarheid.

volstrekte integriteit en betrokkenheid aan
Persoonlijk telt voor mij ook het gevoel dat je

het overkomen van al die hindernissen heeft

onderdeel kunt zijn van, en bij kunt dragen aan

meegewerkt en met een prachtige vorm van

Met al zijn betekenissen laat het Namenmo-

herinneren, aan herdenken. Toen ik in 2018 als

respect aan de realisatie heeft bijgedragen.

nument, denk ik, ook heel goed inzien wat de

architect van het jaar werd verkozen heb ik als

Laat het Namenmonument vanuit dat respect

Holocaust uiteindelijk voor ons als natie heeft

rijksbouwmeester met een deel van mijn prij-

een plaats innemen in onze geschiedenis en

betekend. De al bestaande lokale monumen-

zengeld namen geadopteerd. Dat was vooral

zichtbaar zijn in het land.

ten, verspreid over ons land, zijn daarin heel

bedoeld als duidelijk zichtbare ondersteuning

belangrijk en van ontzettend veel waarde om-

van het initiatief op het moment dat het met

Het bijzondere van het herdenken van de Ho-

dat je daar oog in oog staat met de geschie-

alle bezwaarprocedures nog in zwaar weer

locaust is dat het een reële mogelijkheid biedt

denis van specifieke plekken en de daaraan

verkeerde. Als vader heb ik een gezin met drie

om van ons verleden te kunnen leren, en dat

verbonden en verloren levens. Het Namenmo-

kinderen. Een aangrijpender ervaring was

is een verhaal van hoop. Dat wel degelijk de

nument voegt daar nu de contouren van het

toen we met z’n vijven nog vijf namen hebben

mogelijkheid bestaat dat we zowel een indivi-

totaalbeeld aan toe dat uit al die fragmenten

geadopteerd. We lieten het lot de namen

dueel alsook een collectief moreel bewustzijn

naar voren komt, hoe enorm verstrekkend dit

kiezen en zagen dat er een kind van elf jaar

blijvend op een hoger plan kunnen tillen. De

was. Overzicht als een verdiepend inzicht over

bij zat. De verbijstering en ontsteltenis die je

uiteindelijke boodschap van dit monument is

het wezen van de Holocaust.

bevangt als je je ook maar enigszins probeert

dan ook dat het niet de geschiedenis is die ons

voor te stellen wat dat kind en zijn familie

wezen bepaalt maar onze reactie daarop.

Op al deze manieren is het monument met
zijn vele gezichten een onderdeel van vele

door hebben moeten maken. Het onrecht,

vormen van herinneren en herdenken die alle-

de wreedheid. Dat heen en weer schakelen
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AW R A H A M M EI J ER S

DE BESTE MANIER OM TE VERMOEDEN WAT K AN KOMEN, IS JE TE HERINNEREN WAT GEWEEST IS.
(G.S. HALIFA X)

D

E G R O T E T O N E E LS C H R I J V E R William

Shakespeare had het
niet helemaal bij het
rechte eind toen hij
in zijn toneelstuk Romeo & Julia de verliefde
Julia laat opmerken: “What's in a name? That
which we call a rose, by any other name would
smell as sweet.” Uiteraard is het zo dat als je
een roos een andere naam zou geven, deze
net zo heerlijk zou geuren. Maar dat het
binnen de context van een mensennaam niet
belangrijk zou zijn, daar ben ik het met good
old William niet helemaal eens. Neem bijvoorbeeld mijn opa Abraham en zijn tweede vrouw
Johanna – mijn ‘biologische’ oma is in 1923 op
37-jarige leeftijd gestorven – die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. In 2009
zijn twee Stolpersteine voor hun voormalige
woning in Doesburg aan de Roggestraat 12
geplaatst. Opa was 56 toen hij in 1941 werd
vergast, Johanna was twee jaar later 61 toen
zij werd vermoord.
Onlangs was ik in Doesburg en heb een
bezoek aan de Stolpersteine gebracht. Ik
las weer de namen van Abraham Meijers en
Johanna Meijers-Walg, mijn familieleden
die ik nooit heb mogen kennen. Tranen
stroomden over mijn wangen; hun namen zijn
in mijn ziel gegrift.
Eenzelfde ervaring had ik enkele jaren
geleden in het dorp Brummen, waar op een
gedenkplaat bij de protestantse kerk de
namen staan vermeld van (oud) dorpelingen
die zijn vermoord - ‘gewoon’ omdat ze Joods
waren. Ik schrijf hier hun namen op: Aäron
Meijers, Abraham Meijers, Isaac Meijers,

Johanna Meijers, Jutha Mariana Meijers,
Lion Isaak Meijers, Marianna Meijers,
Mozes Meijers, Lea Meijers-van Esso, Aaltje
Meijers-Levie, Bernard Weijel, Hertog
Weijel, Mina Weijel, Nathanie Weijel, Philip
Weijel, Lea Weijel-Aptroot en Margarete
Weijel-Berghausen. Tien van hen waren mijn
familieleden.
Het was in 2018 dat ik al zappend op een
Vlaamse tv-zender belandde die vanuit de
stad Ieper een manifestatie uitzond in het
kader van honderd jaar herdenken van het
einde van de Grote Oorlog (WOI). Britse
troepen vormden vanaf 1915 de belangrijkste
troepenmacht aan het Belgisch front. Zij
verloren 38.500 manschappen! Vlaamse
steden waren platgebombardeerd, in en
rond Ieper vielen circa 600.00 doden. Het
ontroerde mij dat mensen huilden bij de
woorden van een spreker die de talloze
burgers en (Britse) militairen memoreerde die
hier de dood vonden. Diepe emoties na ruim
een eeuw!
Mijn vrouw verzorgde enkele jaren geleden
het grafisch ontwerp voor de tentoonstelling
‘Barak 1B’ in voormalig concentratiekamp
Vught - Konzentrationslager Herzogenbusch.
Na de officiële ceremonie liepen we door de
museumtuin waar in 1999 het ‘Monument
der Verloren Kinderen’ is opgericht ter
herinnering aan de 1666 voornamelijk Joodse
kinderen die vanuit hier zijn afgevoerd
naar de pronkjuwelen van de nazi’s; hun
vernietigingskampen in Polen. Het lezen van
de in bronzen panelen gegraveerde namen
van deze kinderen en hun nog zo prille
leeftijd kan geen mens onberoerd laten.

Ik kom regelmatig in Deventer, Hanzestad
aan de IJssel, waar wij in de buurt een huisje
hebben. Afgelopen vakantieperiode was
het daar waanzinnig druk met toeristen
die vanwege coronabeperkingen toch
liever de vakantie in het mooie Nederland
doorbrengen. De gemeente Deventer telt
ruim 101.000 inwoners, bijna net zoveel als de
vermoorde Joden.
In de Walstraat is een plaquette ter
nagedachtenis van Han Hollander, een van de
oprichters en de naamgever van voetbalclub
Go Ahead Eagles. Maar hij was vooral
beroemd als eerste radio-sportverslaggever
van ons land en was zo populair dat ook
mensen die niet bijzonder in sport waren
geïnteresseerd gekluisterd aan de radio zaten
als Hollander verslag deed, want hij maakte
zelfs van een saaie voetbalwedstrijd een
spannend feest. De Joodse Han Hollander is
in 1943 in Sobibor gefusilleerd.
Ik las zijn naam en realiseerde me weer eens
dat het lezen van iemands naam en diens
(dramatische) levenslot diepe indruk maakt
en lang beklijft. Dus geen What’s in a name.
Het Nationaal Holocaust Namenmonument is
van onweerlegbaar belang. —

e-mail awraham.meijers@hetnet.nl
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BO EK EN EN ZO
S A R A H B R E M ER

R EC E N T V E R S C H E N E N

Met dit boek vertelt Max

correspondentie, kijkt Max

moeder teruggezien, lopend in

Arpels Lezer het verhaal

terug en geeft als volwassene

een park dat ik herkende. Het

van zijn onderduik als kleine

commentaar op zijn eigen

was bijna zeventig jaar nadat ik

jongen in het Friese Tzum-

geschiedenis. Het laat het

haar voor het laatst zag, toen

marum bij heit en mem en zijn

onvoorstelbare verhaal zien

ze me in 1942 bij de tramhalte

‘onderduikbroer’ Gerrit. En

van een kleine Joodse jongen,

uitwuifde met een wit zakdoek-

het verhaalt zijn schokkende

overvallen door de gebeurte-

je. Dit weerzien was voldoende

naoorlogse verhaal, met de

nissen en vanzelf meegaand.

voor mij.”

gedwongen verhuizing naar

En het verhaal van een positief

Amsterdam, naar zijn vader en

mens, die ondanks alles wat

max arpels lezer, En toen

diens nieuwe vrouw ‘mammie’.

hem overkomen is het leven

zag ik mijn moeder. Een onver-

Het geheel wordt verteld aan

omarmt. Zijn echte moeder ziet

wachte ontmoeting opent het

een Amerikaanse vriend (een

hij voor het eerst op een film,

verborgen verleden. Amphora

naamgenoot van de onder-

gevonden in de nalatenschap

Books, A’dam 2021 (224 blz.),

duikfamilie). Door deze vorm,

van zijn vader: “Ik heb mijn

isbn 9789064461477, €21,50.

‘Het leugenlabyrint’ is een

teerd worden met dilemma’s

je denkt aan die boze tijd onzer

ongewone en meeslepende

en keuzes moeten maken op

vervolging. Wij hebben voor

roman over het alledaagse

basis van halve waarheden,

problemen gestaan, die ons

leven van twee gemengd ge-

leugens en onwetendheid.

hebben aangegaapt uit een bo-

huwde echtparen. Bert Meijer

Registratie, isolatie, concentra-

demloze afgrond. En wij wisten

van Leer en zijn zus Emmeke

tie en uiteindelijk deportatie

ons waarlijk geen raad.”

zijn Joods, niet religieus en

en vernietiging. De gemaakte

Een ontroerend verhaal.

beide gemengd gehuwd. Dit

keuzes blijken allemaal ver-

betekent niet dat zij veilig zijn

keerd. Zoals Binnerts met het

voor de anti–Joodse maatre-

citaat van Abel J. Herzberg al

labyrint, Prometheus, 2021

gelen. Het verhaal toont hoe

zegt: “Ach, mijn lief nageslacht,

(440 blz.), isbn 978904464725,

beide echtparen geconfron-

wees niet al te boos op ons, als

€24,99

paul binnerts, Het leugen-

Een (her)uitgave van alle

jaar later arriveert hij in Ne-

de flaptekst van een eerdere

verhalen van G.L. Durlacher

derland, alleen. Pas 40 jaar na

uitgave. Zijn dochter Jessica

met een voorwoord van Arnon

zijn bevrijding kan hij over de

schrijft daarover: “Daar kun je

Grunberg. De verhalen zijn

verschrikkingen verhalen, hij

weinig tegen inbrengen, al was

chronologisch geplaatst in de

doet ‘verslag’. “Als er nu te lite-

het maar omdat mijn vader dit

volgorde waarin ze zijn geleefd.

rair over de oorlog geschreven

hoogstwaarschijnlijk zo heeft

Zijn jeugd in Baden-Baden en

wordt, zullen de mensen straks

geformuleerd.” Een monument

de toenemende antisemitische

een onzuiver beeld van de oor-

tegen het vergeten. .

dreiging. De vlucht naar Nederland. Zijn verblijf in Westerbork

log hebben. Een onwaar beeld.”
‘Hij schreef om de naamloze

g.l. durlacher, Strepen aan de

en zijn deportatie in 1944 naar

slachtoffers een stem te

hemel en andere oorlogsherinne-

Auschwitz. In 1945 wordt hij,

geven en de naoorlogse

ringen, Querido, 2021 (320 blz.),

als zestienjarige, bevrijd. Een

generatie een geheugen’ was

isbn 9789021429489, €21,99
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Discriminatie en
vervolging bestaan nog
steeds. Er is dus reden
genoeg om het verleden
actueel te houden.
Daarom steun ik het
werk van het Nederlands
Auschwitz Comité.
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