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roel hijink en gerrit vermeer
Het monument van Joodse erkentelijkheid,
teken van trots en schaamte

Het Monument van Joodse Erkentelijkheid was bij zijn onthulling
op het Weesperplein te Amsterdam in 1950 al omstreden. Dit dankbetoon
van de Joden aan de Nederlanders wekte bij veel overlevenden grote irritatie op.
Anno 2018 staat het gedenkteken, in 1968 verhuisd naar de Weesperstraat, op het
punt opnieuw verplaatst te worden of te verdwijnen, om ruimte te maken voor het
Holocaust Namenmonument. Hoe kon dit gedenkteken tot stand komen
en wie waren de drijvende krachten?

B

arnevelders Tijdens de eerste vergadering van de gemeenteraad van
Amsterdam na de Duitse bezetting, op 21 november 1945, sprak raadslid
Maurits L.W.F. (Maup) de Hartogh (Putten, 23 juni 1876-Amsterdam, 10 juli
1952) van de eenmansfractie Lijst De Hartogh, de raad toe (afb. 1). Hij wilde
als Jood het Nederlandse volk bedanken voor de geboden hulp tijdens de bezettingsjaren: ‘Zeker, ons volk heeft niet kunnen verhinderen, dat het overgroote
deel der Nederlandsche Joden buiten het land is gesleept, waarvan helaas maar
een klein deel is teruggekomen. Spreker behoort tot de weinige gelukkigen onder hen, maar de raad zal kunnen begrijpen, hoe er diepe rouw in sprekers hart is
om de vele familieleden, vrienden en kennissen, die op gruwelijke wijze in concentratie- en vernietigingskampen zijn omgebracht. Hadden echter de Nederlanders niet geholpen bij het onderduiken van vele Joden, hadden zij de maatregelen tegen de Joden niet gesaboteerd, wellicht had geen enkele deze ramp
overleefd. Naast rouw voelt spreker daarom vreugde over het feit, dat in de bezettingsjaren opnieuw gebleken is, dat het Nederlandsche volk zich niet tegen
zijn Joodsche landgenooten laat opzetten. Het is hem een behoefte, van deze
plaats iets te getuigen van de diepe dankbaarheid, die de harten van de Joden in
Nederland vervult, dat zij in deze vijf bange jaren als Nederlanders beschouwd
werden, en men zich solidair met hen verklaarde.’1
Raadslid De Hartogh was op dat moment de voorzitter van het ‘Comité tot
Stichting van een Gedenkteken voor de Hulp in Nederland aan de Joden verleend
gedurende de Oorlog aan hun Joodse landgenoten’, kortweg het Monument van
Joodse Erkentelijkheid genoemd. Huisarts en politicus De Hartogh was vóór de
oorlog Statenlid van de provincie Noord-Holland en lid van de gemeenteraad
van Amsterdam. Verder zat de maatschappelijk zeer actieve De Hartogh in tientallen besturen en comités. Tijdens de bezetting verbleef De Hartogh eerst in
kamp Barneveld, waar sinds 1942 in de huizen De Schaffelaar en De Biezen ongeveer zevenhonderd ‘Verdienstjuden’ werden vastgezet. Via Westerbork kwamen deze ‘bevoorrechten’ in september 1944 alsnog in Theresienstadt terecht,
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1 Portret van dr. M.
de Hartogh. Atelier
J. Merkelbach.
Stadsarchief
Amsterdam
(010164020781).

waar zij op 8 mei door de Russen werden bevrijd.2 De Hartoghs oudere broer
Jozef stond niet op de Barneveldlijst, maar overleefde de oorlog.
De Hartogh wordt beschouwd als initiatiefnemer van het dankbaarheidsmonument. Hoewel over het functioneren van het Comité zélf weinig bekend
is, valt erwel iets te zeggen over de leden. Sommigen moeten elkaar al voor de
oorlog hebben gekend, maar de gemeenschappelijk verbindende factor was hun
tocht door de kampen, die in de meeste gevallen via Barneveld en Westerbork
naar Theresienstadt liep. Door hun maatschappelijke verdiensten waren ze op
de zogenaamde lijst Frederiks of op de lijst Van Dam geplaatst, waardoor ze een
zekere voorkeursbehandeling genoten. Karel Johannes Frederiks was van 1931
tot 1945 secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De
(pro-Duitse) germanist prof. dr. Jan van Dam fungeerde tijdens de bezetting als
secretaris-generaal van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming.3 Historicus Jacques Presser sprak na de oorlog over de Barnevelders als ‘het uitverkoren volkje van Frederiks en Van Dam’.4
Tweede voorzitter van het Comité was Marinus Benjamin Barend (Bob) Nijkerk (Amsterdam 16 maart 1894-Amsterdam 19 juni 1987). Hij was zijn hele
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leven verbonden aan het door zijn familie opgerichte metaalconcern B.J. Nijkerk
b.v. Daarnaast stond hij bekend als verzamelaar van typograﬁsche boeken uit de
twintigste eeuw. Tijdens de bezetting was hij penningmeester van de W.A. van
Leerschool, een middelbare kunstnijverheidsschool, opgericht voor Joodse leerlingen die tijdens de bezetting uitgesloten waren van openbare onderwijsinstellingen. Ook de familie Nijkerk en hun drie kinderen overleefden de tocht door
de kampen en keerden terug uit Theresienstadt. Het bedrijf van Nijkerk kwam
zwaar geschonden uit de oorlog. Het merendeel van zijn Joodse medewerkers
overleefde de oorlog niet.5
Louis Weijl (Den Bosch 15 januari 1879-Amersfoort 11 februari 1972), huisarts te Middelburg, was secretaris van het Comité. Tijdens de bezetting fungeerde hij als contactpersoon tussen de Joodse Raad in Amsterdam en de Joodse
bevolking. Omdat hij de Zeeuwse Joden had gewaarschuwd voor een ophanden
zijnde razzia, zat hij negen dagen gevangen in de Middelburgse gevangenis. De
familie Weijl verbleef met hun twee kinderen eveneens eerst in Barneveld en
daarna via Westerbork in Theresienstadt.6
Penningmeester Jacob Nathan (Jacques) Kattenburg (Amsterdam 26 juli
1877-Amsterdam 17 november 1947) was een telg uit een Joodse textielfamilie en
grondlegger van de regenjassenfabriek Hollandia Fabrieken Kattenburg & Co.
Zijn bedrijf in Amsterdam Noord werd op 11 november 1942 zwaar getroffen,
toen 367 Joodse personeelsleden werden opgepakt en met hun gezinsleden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Kattenburg en zijn vrouw kwamen
via Barneveld in Westerbork alwaar ze tot de bevrijding verbleven, waarschijnlijk
omdat hij hier een bedrijfje had opgezet voor het herstellen van kleding.7
Het Comitélid George van den Bergh (Oss 25 april 1890-Oegstgeest 3 oktober 1966) stamde van de margarinefabrikanten uit Oss, die later onderdeel werden van het Unilever-concern. Hij was hoogleraar aan de Gemeente Universiteit
van Amsterdam, zat voor de sdap in de Tweede Kamer en zette zich in voor de
opvang van Joodse vluchtelingen. Als een van de zogenaamde Indische gijzelaars
was Van den Bergh één jaar in Buchenwald geïnterneerd.8
Van de overige leden van het Comité kwamen er vier uit Amsterdam: M. de
Groot, H. Leydensdorff, M. Swaab en mevrouw E. Teeboom-Van West; één uit
Rotterdam: M.H. van Hertzfeld en één uit Den Haag: Is. S. Zadoks.9 Deze zes
hadden niet in Barneveld gezeten.
De meeste leden van het comité waren geassimileerde Joden, die het Joodse
geloof niet meer actief aanhingen, maar zich nog wel verbonden voelden met de
Joodse gemeenschap. Wegens hun verdiensten voor Nederland op maatschappelijk-, cultureel- of industrieel vlak was een aantal bestuursleden koninklijk
onderscheiden.
de joodse erkentelijkheid
Het initiatief voor het Monument van
Joodse Erkentelijkheid werd in het Nieuw Israëlitisch Weekblad (N IW ) in november 1945 als volgt aangekondigd: ‘Het verlenen van hulp in enigerlei vorm aan
hun Joodse landgenoten gedurende de bezetting, heeft vele Nederlanders deze
uiting van menslievendheid met gevangenis, concentratiekamp en zelfs met het
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2 Schetsontwerp voor een Joods Monument van
kunstenaar Jaap Kaas. rkd-Nederlands Instituut

voor Kunstgeschiedenis, Den Haag, archief Jaap
Kaas.

leven doen boeten. Enige gerepatrieerden en weder opgedokenen hebben nu het
plan opgevat om uiting te geven aan de grote erkentelijkheid, die hun tegenover
deze landgenooten bezielt’.10 Het Comité tot Stichting van een Gedenkteken
stuurde begin september 1945 de eerste circulaires uit, met weinig succes overigens.11 Het bleek in het begin vrijwel onmogelijk adressen van ‘teruggekeerde en
opgedoken Joden’ te verkrijgen en ‘vele verzonden kaarten kwamen vervolgens
als onbestelbaar terug’.12 Het Comité dacht met een budget van tienduizend gulden een eenvoudig en waardig gedenkteken te kunnen realiseren. Als maker voor
het monument had het Comité mogelijk de Joodse beeldhouwer Jaap Kaas op
het oog, zo schrijft Jan Teeuwisse in zijn biograﬁe over deze beeldhouwer. Kaas
ontwierp kort na de oorlog een soort chapelle ardente van zwart graniet met op
de wanden de namen van alle omgekomen Amsterdamse Joden (afb. 2). Het is
echter zeer de vraag of Kaas het ontwerp maakte als dankbaarheidsmonument.
Afgaande op zijn tekeningen lijkt het eerder om een ontwerp te gaanvoor de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge. Deze wilde op het Jonas Daniel Meyerplein, waar nu De Dokwerker staat, een gedenkteken voor de niet teruggekeerde
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Joden. Dagboeknotities van Kaas bevestigen dit laatste.13 In zijn dagboek staat
dat hij in november 1945 afspraken had met ‘Baars’ en ‘Schoester’. Waarschijnlijk bedoelde hij opperrabbijn Aron Schuster van de Nederlands-Israëlietische
Hoofdsynagoge Amsterdam (nih s) en architect Jac. S. Baars, na de bevrijding
belast met de restauraties van de synagogen. Als Kaas het ontwerp ook voorlegde
aan het Comité, moet zijn idee al snel zijn afgewezen. De opdracht tot een Dankbaarheidsmonument stelde immers niet de vermoorde Joden centraal maar juist
de overlevenden en de mensen die hen hadden geholpen. 14
Al snel kwam de beeldhouwer Wertheim voor de opdracht in beeld. Johan
G. (Jobs) Wertheim (Amsterdam 6 januari 1898-Hilversum 6 januari 1977) had
ook tijdens de oorlog in Theresienstadt gezeten. Hoewel hij met zijn gezin vanwege de gezondheid van een van zijn twee jonge kinderen na de bevrijding nog in
Zwitserland verbleef, was hij al vroeg op de hoogte van de plannen voor het monument. Van zijn vriend, de kunsthistoricus Hans de Waal, had Wertheim begin
november 1945 vernomen dat De Hartogh geld aan het inzamelen was voor een
dankbaarheidsmonument. Wertheim kon zich direct vinden in een dankbaarheidsmonument. Hij was met zijn gezin op de Frederikslijst gekomen op voordracht van de latere directeur van het Stedelijk Museum Willem Sandberg.15
Wertheim had al schetsen gemaakt voor een dergelijk monument. Hij meende
als Joodse beeldhouwer aan zo’n monument een bijdrage te kunnen leveren. Hij
schreef De Hartogh, die hij uit de kampen vrij goed kende, een aanbevelingsbrief over zijn plannen.16 Op 16 mei 1946 droeg – volgens de officiële procedure voor de oprichting van oorlogsmonumenten – de Nederlandsche Kring
van Beeldhouwers Wertheim voor aan het Comité. Het budget bleek slechts een
‘zeer bescheiden monumentje’ toe te staan, gezien de sterk gestegen prijzen van
arbeid en materiaal.
Het oorspronkelijke ontwerp van Wertheim, een staande profeet Jeremia met
een passend onderschrift, kreeg geen bijval, aangezien de dankbaarheid in dit
beeld onvoldoende tot uitdrukking kwam en omdat het Rabbinaat bezwaren
had tegen het uitbeelden van een menselijk ﬁguur (afb. 3). Daarna kreeg Wertheim opdracht met een nieuw ontwerp te komen.17 Dat kreeg in januari 1949 de
goedkeuring van de Centrale Commissie voor Oorlogs- of Vredesgedenktekens
(afb. 4). Maar over de gekozen locatie, het Weesperplein, was men niet enthousiast. Zou het Wertheimpark niet een betere plek zijn? Het Comité koos echter
op voorstel van de gemeente voor het Weesperplein, omdat zij dit zag als de plek
waar het Joodse ‘getto’ destijds begon.18 Tegen plaatsing aan de oostzijde van
het Weesperplein had de beeldhouwer eind 1948 ernstige bedenkingen geuit,
waarop de verantwoordelijke Dienst Publieke Werken de westzijde van het plein
beschikbaar stelde.19
Uit een interne notitie van Publieke Werken van 15 juli 1948 blijkt dat De
Hartogh, als voorzitter van het Initiatief Comité Amsterdam, waarin hij voor de
oorlog zeer actief was geweest, de gemeente ﬁnanciële steun vroeg voor de oprichting van het monument.20 In juli 1949 stelde het college van burgemeester
en wethouders inderdaad 2950 gulden beschikbaar voor het maken van de fundering en het aanleggen van een geschikt plantsoen.21 Toen het Comité begin
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3 Schetsontwerp voor een
vrijstaande Jeremia voor het
Monument van Joodse Erkentelijkheid door Jobs Wertheim.
rkd -Nederlands Instituut
voor Kunstgeschiedenis,
’s-Gravenhage, archief J.G.
Wertheim.

1950 aankondigde dat Wertheim bijna klaar was22, was de ﬁnanciering echter
nog niet rond. Het Comité had april 1948 11.500 gulden in kas. De ﬁrma A.M.
Koster begrootte de kosten voor het materiaal en de bouw op 14.000 gulden en
Wertheim vroeg voor het levensonderhoud van zijn gezin voor een jaar 7500
gulden. Om de kosten te drukken overwoog het Comité het monument deels in
baksteen uit te voeren, maar uiteindelijk werd het toch natuursteen. Wertheim
ging akkoord met een honorarium van 5500 gulden.23 Volgens Bob Nijkerk paste
de zeer gefortuneerde vatenfabrikant Bernard van Leer (Amersfoort, 27 december 1883-Den Haag, 6 januari 1958) een aanzienlijk bedrag bij. Bewijs daarvoor
is er niet, maar het is zeker mogelijk, aangezien Van Leer veel ‘goede doelen’
ondersteunde.24 Begin 1950 kon het comité de onthulling van het monument
aankondigen.25
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4 Prospectus met een
foto van een maquette
van het Monument van
Joodse Erkentelijkheid.
Stadsarchief Amsterdam, archief Publieke
Werken.

trots en schaamte
Het monument werd op 23 februari 1950 op het
Weesperplein plechtig ingewijd (afb. 5). Veel liever had het comité het gedenkteken op 25 februari onthuld, de dag van de Februaristaking, maar omdat die dag
op een zaterdag viel, de Joodse rustdag, zag het daarvan af. Door de opgelopen
vertraging verrichtte niet Wilhelmina (zij had in 1948 afstand van de troon gedaan) de onthulling, zoals beoogd, maar twee leden van het Comité. Het zoontje
van de beeldhouwer mocht het lint doorknippen.26 In zijn toespraak voerde De
Hartogh de Februaristaking aan als een belangrijk wapenfeit van de Nederlanders: ‘Deze staking was een spontane uiting van het gekwetste rechtsgevoel, dat
inspireerde tot het verlenen van hulp aan hen die meer nog dan anderen werden
vervolgd en vertrapt.’ Volgens De Hartogh hadden de nog overgebleven twintigduizend Joden aan dit optreden hun behoud te danken. Waarna hij vervolgde:
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5 Onthulling van de Joodse Erkentelijkheid met
burgemeester A. d’Ailly op 23 februari 1950. Stadsarchief Amsterdam (osim00007004738).

‘Met innige deernis gedenken wij de ruim 100.000 Joden die geen hulp hebben
kunnen vinden. Met des te meer dankbaarheid hebben wij, de overgeblevenen,
dit monument gesticht, waaraan ook de allerkleinsten en allerarmsten hun steentje hebben bijgedragen.’27 Burgemeester Arnold d’Aillly aanvaardde vervolgens
namens de Amsterdamse bevolking het Joodse geschenk. Hij stak zijn dubbele
gevoelens niet onder stoelen of banken. Hij was enerzijds trots op wat burgers
voor hun medemensen gedaan hadden en anderzijds beschaamd over wat achterwege was gebleven: ‘Want hoewel veel weerstand geboden is, zijn zeer velen
te kort geschoten’. Hij beloofde dat de stad Amsterdam alles zou doen om het
monument als een waardige gedachtenis aan de Joodse slachtoffers te behouden:
‘Als wij er langs komen, laat het dan voor ons een aansporing zijn om op te komen
tegen onrecht.’28
Rond het monument hadden zich bij de onthullingsplechtigheid volgens de
krantenberichten honderden mensen verzameld, waaronder veel autoriteiten
zoals de leden van de Staten-Generaal, vertegenwoordigers van de ministeries,
wethouders en gemeenteraadsleden van Amsterdam, hoogleraren en curatoren
van de universiteiten en afgevaardigden van verzetsorganisaties.29 Het N IW ver-
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6 De Joodse Dankbaarheid aan de Weesperstraat.
Foto Gert Eijkelboom.

klaarde ten onrechte dat D. Lopes Cardozo bij de onthulling de Portugees-Joodse gemeenschap had vertegenwoordigd.30 Dat rectiﬁceerde het blad een week
later. Het Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap, noch andere Joodse corporaties hadden acte de présence gegeven.31 Ze hadden het bij de onthulling weloverwogen laten afweten. Wel was de Israëlische consul aanwezig.
het monument Het monument van uit Euville afkomstig kalksteen bestaat
uit een bordes met een aantal treden met daarop een wand van circa vier meter
hoog en tien meter breed, met daarop in het midden een bescheiden Davidsster en de tekst ‘1940-1945 aan de beschermers der Nederlandse Joden in de
bezettingsjaren’ (afb. 6). Aan de voorzijde bevinden zich op het muurvlak vijf
reliëfs van mannen- en vrouwenﬁguren, gehouwen uit Morley kalksteen met een
onderschrift. Deze reliëfs tonen door hun architectonische indeling een zekere
verwantschap met staande Joodse grafstenen. De onderschriften luiden: ‘Berustend in Gods wil’, ‘Vereend met u in afweer’, ‘Beschermd door uw liefde’, ‘Gesterkt door uw weerstand’ en ‘Rouwend met u’ (afb. 7). Oorspronkelijk heette
het eerste reliëf ‘Berustend in het noodlot’, maar volgens de beeldhouwer drukte
dat geen speciﬁek Joodse gedachte uit.32 Met de reliëfs wilde Wertheim zowel
de gedeelde mentaliteit als de emotionele band tussen de Joden en niet-Joden
symbolisch tot uitdrukking brengen: ‘De grond-idee is geweest de symbolische
uitbeelding van de verschillende kanten van houding en verhouding, zowel geestelijk als naar het gevoel van de Joodse en niet-Joodse bevolking gedurende de
bezettingsjaren.’ Wertheim koos naar eigen zeggen voor een Joodse en christelij-
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7 Het reliëf ‘Rouwend
met U’. Foto Gert
Eijkelboom.

ke ethiek en symboliek omdat deze zo nauw aan elkaar verwant zijn. Hij formuleerde zijn grondgedachte als volgt: ‘De Berusting: Kenmerkende houding van
de speciaal vervolgde groep der Joden, die geen uitweg zag. De Afweer: Het samengaan van niet-Jood en Jood in de oorlog en de illegaliteit. De Bescherming:
De liefde van de niet-Jood voor zijn medemens, de in het bijzonder zwaar getroffen Jood, zich uitend in onderduik, hulp bij vlucht, verzorging van verborgenen
enz. De Weerstand: De morele steun den Jood door de niet-Jood gegeven, zijn
verzet en aanvalsgeest in de actieve strijd tegen de bezetter. De Rouw: Het door
niet-Jood en Jood samen treuren om de doden en het leed in de gemeenschappelijk gedragen beproeving van het Vaderland in de oorlogsjaren. De mannelijke
ﬁguren op de reliëfs drukken zowel de geestelijke als fysieke prestaties uit zoals
Berusting, Afweer en Weerstand. De vrouwelijke ﬁguren de gevoelselementen
als beschermende liefde, rouw en smart om het verlorene. De centrale plaats
wordt ingenomen door De Bescherming, als hoogste uiting van mensenliefde.
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De Davidster geplaatst bovenop het centrale stuk is het teken waaronder geleden
is en herinnert aan de Jodenvervolging en –vernietiging.’33 Voor de minder ﬂorissante houding van de Nederlandse bevolking in relatie tot de Jodenvervolging
was geen plaats binnen dit gedenkteken. De reliëfs vertegenwoordigen dezelfde
kant van de geschiedenis van de Jodenvervolging als het in 1952 onthulde gedenkteken De Dokwerker, waarin het dappere optreden van de Nederlanders
tijdens de Februaristaking centraal staat.34
‘rotmonumentje’ Binnen het bestuur van de nih s rees kritiek op de tekst
op het monument, die de indruk wekte alsof ‘de Nederlandse Joden’ door het
Nederlandse volk gered waren, terwijl slechts een klein percentage de oorlog had
overleefd. Een bestuurslid van de nih s toonde zich gekwetst door dit in zijn
ogen misplaatste dankgebaar: zijn gehele familie was uitgeroeid en niemand had
ook maar een hand uitgestoken.35 Had, vroeg men zich in het bestuur van de
nih s af, zo’n willekeurig comité het recht om namens de Nederlandse Joden
te spreken? Daarbij vond men dat de Joodse gemeenschap zijn dank jegens de
goede Nederlanders al genoegzaam had geuit door de aanleg van het Westerweelwoud in Palestina – een eerbetoon aan Joop Westerweel, die met zijn organisatie enkele honderden Palestinapioniers had geholpen naar België weg te
komen. Het bestuur vond eigenlijk dat alleen de nih s namens de Nederlandse
Joden kon spreken en verder vroeg men zich af of het niet juister zou zijn alleen
‘de geredde Joden’ hun dankbaarheid te laten betuigen. Er werd zelfs overwogen
de burgemeester te vragen het monument niet te aanvaarden.36
De Joodse gemeenschap heeft zich nooit met het monument verzoend. Op
een discussieforum voor (ex-)Nederlanders in Israël stelde de daar aanwezige
Mieke Daniels dat oud-gemeenteraadslid De Hartogh het monument tegen de
wil van de grote meerderheid van de Amsterdamse Joodse gemeenschap had
weten af te dwingen, terwijl deze gemeenschap ook nog eens het geld daarvoor
moest ophoesten. Van haar vader moest ze met haar rug naar het monument
gaan staan als zij bij de halte voor het monument op de bus naar school stond te
wachten.37 Marja Vuijsje schrijft in haar boek Ons Kamp. Een min of meer joodse
geschiedenis dat haar vader het een ‘rotmonumentje’ noemde. En haar oom kon
zich niet voorstellen dat er na de oorlog Joden waren geweest die zich in dit monument konden vinden. Hij vond het getuigen van geschiedvervalsing.38
gepaste dankbaarheid Op het moment van de onthulling in 1950 vormde
het Monument van Joodse Erkentelijkheid niet het eerste gedenkteken dat dank
betuigde aan de niet-Joden. Op 25 januari 1946 had het Joods Nationaal Fonds,
een zionistische organisatie met als doel Palestinapioniers te ondersteunen, het
initiatief genomen in Palestina het eerdergenoemde Westerweelwoud aan te leggen ter herinnering aan de dappere Nederlanders die hun ‘plicht deden, vanzelf
en zonder vragen’.39 Een ander dankbaarheidsmonument in de vorm van een
glas-in-loodraam was in 1949 onthuld in het gemeentehuis van Westerbork. Het
initiatief hiervoor kwam van het Rode Kruis, dat het presenteerde als dankbetuiging aan de inwoners van Westerbork voor de hulp aan de Joden in het kamp. Veel
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later vroeg historicus Isaac Lipschits zich af welk belangrijk werk de gemeente
Westerbork voor de Joden in het kamp had verricht en hij merkte op dat het
Nederlandse Rode Kruis zich niets gelegen had laten liggen aan het lot van de
gedeporteerde Joden. Volgens Presser kenmerkte het beleid van het Nederlandse
Rode Kruis ten aanzien van de Joden zich door non-activiteit. De omstreden
rol van het Rode Kruis zou nog verscheidene malen onderwerp van onderzoek
zijn.40
Dat men vlak na de oorlog van mening was dat de Joden dankbaarheid paste,
valt achteraf moeilijk te begrijpen. Maar in die jaren van groeiend antisemitisme leken daar redenen voor te bestaan. De geruchten dat Joden zich tijdens
de onderduik zouden hebben misdragen, vormden onderwerp van een serieus
debat.41 Menigeen kwam tot de conclusie dat de Joden dat groeiende antisemitisme onder de Nederlanders over zichzelf hadden afgeroepen en dat ze daarom
wel eens wat meer dankbaarheid zouden mogen tonen. Ongerustheid over het
groeiende antisemitisme had in juli 1945 geleid tot oprichting van de Werkgroep
‘Antisemitische stemming in Nederland?’ Het betrof een initiatief van vooral
niet-Joden.42 Volgens de Werkgroep was het antisemitisme van ‘het ogenblik’
een ‘acuut politiek probleem.’ De Werkgroep onderzocht onder andere ‘antisemitische beweringen’ als zouden de Joden slechte onderduikers zijn geweest
– brutaal, veeleisend, egoïstisch, laf – en dat ze hun helpers verraadden zodra
ze gepakt waren. Ook in de concentratiekampen zouden ze zich slecht hebben
gedragen. Volgens Oud-Amersfoorters waren het mensen ‘die bij tegenslag op
zijn ongunstigst uitkomen’. De Werkgroep probeerde na te gaan uit welke maatschappelijke hoek deze opmerkingen en geruchten kwamen en of ze enige grond
hadden.43 Tot een gepubliceerd verslag van de bevindingen kwam het niet.
De belangrijkste oorzaak voor het naoorlogse antisemitisme zocht historica
Dienke Hondius in het proces van isolering van de Joodse bevolking tijdens de
bezetting. De nazi’s hadden met een lange lijst van anti-Joodse maatregelen systematisch een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen Joden en niet-Joden.
De Joden werden weer als een aparte groep gebrandmerkt en dat gaf een nieuwe
impuls aan het op zijn minst latent aanwezige antisemitisme van voor de oorlog,
aldus Hondius.44 Daar kwam na de oorlog een nieuw stereotype bij van de ‘ondankbare Jood’. De Joden kregen volgens Hondius na de bevrijding vaak goed
bedoelde raad, waarschuwingen en soms zelfs dreigementen om niet te veel op te
vallen, niet op de voorgrond te treden en bescheidenheid te tonen.45 Volgens historica Evelien Gans schurkte het antisemitisme dicht aan tegen ‘het beeld van de
Jood die in religieus en nationaal opzicht «vreemdeling» is, en als «gast» dankbaar
moet zijn voor de genoten «gastvrijheid».’’46
royal command Het lijkt er sterk op dat koningin Wilhelmina zelf de allereerste aanzet gaf tot de oprichting van het Monument van Joodse Erkentelijkheid. De eerdergenoemde Bob Nijkerk onthulde in 1986 in een gesprek
met kunsthistoricus Jan Teeuwisse hoe het initiatief tot stand kwam: ‘Op Royal
Command van Wilhelmina’. Zij had haar adjudant enkele vooraanstaande Joden
laten ontbieden om hen mee te delen dat het haar verwonderde dat de Joden ‘zo
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weinig dank betoond hadden aan hun Nederlandse onderduikadressen’.47 Wanneer en waar deze mededeling werd gedaan is vooralsnog onbekend, maar het
is aannemelijk dat het ergens in de periode van juni tot en met september 1945
was. Joden betoonden zich al eeuwen dankbaar voor de (betrekkelijke) tolerantie die zij in Nederland hadden ondervonden, wat mede tot uitdrukking kwam
in een grote gehechtheid aan het Oranjehuis. De Oranjes stonden in hun ogen
borg voor vrijheid, veiligheid en tolerantie.48 Met name de Joodse elite bezat een
traditionele oranjegezindheid en deed zijn best voorbeeldige en loyale Nederlanders te zijn.49 Die loyaliteit aan het koningshuis kwam vooral voort uit assimilatiedrift, aldus historica Nanda van der Zee.50 Maar de liefde binnen de Joodse
gemeenschap voor Oranje was in 1939 wel op de proef gesteld door het succesvolle verzet van Wilhelmina tegen de vestiging van een kamp voor Joodse vluchtelingen in de niet eens zo directe omgeving van Paleis Het Loo. Haar vlucht
in mei 1940 naar Engeland had eveneens de wenkbrauwen doen fronsen en de
Joodse gemeenschap nam haar bovendien kwalijk dat ze in haar radiotoespraken vanuit Londen zo weinig aandacht had geschonken aan het lot van de Joden.
In woord en geschrift liet Wilhelmina zich nooit op antisemitische uitlatingen
betrappen, maar zowel tijdens als na de oorlog deed zij niets wezenlijks voor de
Joden.51 Toen de naar Engeland gevluchte Henriette Boas tijdens een theevisite
bij de koningin op een vraag van Wilhelmina bevestigde dat het met een gemeenschappelijk vriendin goed ging, maar met de Joden in Nederland niet, wendde de
koningin resoluut haar hoofd naar de volgende gast met de mededeling daar niet
naar gevraagd te hebben.52
Na de oorlog uitten de Joden volgens historicus Bart Wallet hun teleurstelling in de Oranjes nauwelijks publiek.53 Maar op de redactie van het N IW zorgden de oorlogservaringen wel degelijk voor een vertrouwensbreuk met het Huis
van Oranje. Het weekblad werd weliswaar niet anti-Oranjegezind, ‘maar bij het
tot uitdrukking brengen van de gevoelens van aanhankelijkheid werd men soberder en eerlijker’ schrijft Lipschits.54 Illustratief daarvoor is dat het N IW in de
gelukwens bij de verjaardag van koningin Wilhelmina in augustus 1946 schreef
dat de Joodse gemeenschap na de vervolging haar plaats weer had kunnen innemen en behouden in de traditie van vrijheidszin, eerbied en barmhartigheid
en dat Hare Majesteit de voortzetting van deze traditie wenste te verzekeren.
Het blad vervolgde met de indringende en niet mis te verstane oproep dat majesteit haar ogen niet kon en mocht ‘sluiten voor de nood van het gehele Joodse
volk, noch voor de symptomen van een meer openlijk anti-semitisme ook in dit
land’.55 Toen Wilhelmina in 1962 stierf, gold zij ondanks alles nog steeds als de
moeder van de natie. Jitschak Dasberg herdacht haar als degene die de Nederlandse Joden de boodschap van vrijheid had gebracht.56 De totstandkoming van
het dankbaarheidsmonument, waarschijnlijk op haar instigatie, sluit hierbij aan
en moet, behalve uit dankbetoon aan de redders, ook zijn voortgekomen uit een
mengeling van angst voor hernieuwd antisemitisme, assimilatiedrift en loyaliteit
aan de natie en het koningshuis.
lastig erfgoed
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dat zij vanuit hun bijzondere positie als geassimileerden en ‘bevoorrechten’ niet
namens alle Nederlandse Joden konden spreken. Daarvoor had de bezettingspolitiek te diepe sporen nagelaten binnen de Joodse gemeenschap. Daarbij was
die gemeenschap verdeeld en had iedere richting ondertussen haar eigen monument opgericht.57 Ten tijde van de onthulling van het monument waren er
bovendien de nodige teleurstellingen te verwerken die de uiting van dankbaarheid voor velen slecht verteerbaar maakten. De regering, hoe goed bedoeld ook,
was niet meegegaan in een onderscheid tussen Joden en niet-Joden, ook waar het
de oorlogservaringen betrof, wat in de praktijk nadelig uitpakte voor de Joodse
overlevenden: ze werden niet erkend als een groep met speciﬁeke trauma’s en behoeften. Dat leidde tot veel onbegrip, verbittering, woede en teleurstelling.58 De
terugkeer en opvang in Nederland was kil en stemde bitter. De overheid toonde
weinig medeleven en empathie, en handelde de opvang erg formalistisch af. Andere teleurstellingen waren de huisvesting, de houding van een deel der ‘bewariërs’, het rechtsherstel, gratie voor de Jodenvervolgers, en de omgang met de
problematiek van de Joodse oorlogswezen. Daar bovenop kwam ook nog eens
het, in dit licht bezien, ongepaste verwijt van ondankbaarheid. Om die reden was
het tonen van collectief dankbetoon niet meer op zijn plaats in 1950. Dat burgemeester D’Ailly het monument met schaamte in ontvangst nam, sprak toen al
van een zeker historisch besef.
Het feit dat het Monument van Joodse Erkentelijkheid nu een omstreden
monument is of ongemakkelijk stemmend en daarmee lastig te plaatsen erfgoed,
maakt het nog niet vanzelfsprekend het uit het straatbeeld te laten verdwijnen.
Het gedenkteken representeert het toenmalige tijdsbeeld. Het toont ons wat na
de oorlog van de Joden werd verwacht: dankbaarheid. Wellicht moeten we het
monument, in 1968 verplaatst naar de Weesperstraat wegens de aanleg van de
metro, daarom nu in de eerste plaats zien als een ongemakkelijke waarschuwing
en vingerwijzing, en hoort het juist op grond daarvan in de Amsterdamse binnenstad te blijven.59
Het monument staat in een bitter contrast met de Nieuwe Keizersgracht en
zijn ‘Schaduwkade’: een monument van tweehonderd namen van vermoorde
Joodse bewoners van deze gracht, aangebracht op de kade tegenover de huizen
waar ze ooit woonden en langs de Weesperstraat, ooit de aorta van de Joodse
buurt en nu de ontzielde gemotoriseerde afvoergoot van Amsterdam. Tussen De
Dokwerker, symbool van nationaal verzet, en de Schaduwkade, herinnering aan
de leegte die de Shoa heeft achtergelaten, vormt het Monument van Joodse Erkentelijkheid een wrange schakel, die toont wat van de Joden werd verwacht toen ze
berooid en gedecimeerd hun leven in Nederland weer moesten zien op te pakken.
Roel Hijink is onafhankelijk kunsthistoricus, zijn onderzoeksgebied is gericht op de wijze waarop het materiele en immateriële erfgoed van de Tweede Wereldoorlog en de westerse kolonisatie doorwerkt in de beeldende
kunst.
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