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III                                  NATIONAAL MONUMENT WESTERBORK  
                                  
                                   Monument van smaad, schuld en schaamte 
 
                                         Zij belaagden ons bij elke schrede  
                                         zodat wij over onze pleinen niet gaan konden  
                                         ons einde was nabij, onze dagen waren vervuld 
                                         ja ons einde was gekomen!1 
 
 
 
1.    Kamp Westerbork, een repressieve herinnering  
 
Inleiding 
 
Op maandagavond 4 mei 1970 werd het Nationaal Monument Westerbork door koningin 
Juliana en prins Bernhard onthuld (zie afb. 51). Het koninklijk paar had vooropgelopen in een 
stille tocht die was gestart bij de slagbomen van het Ambonese woonoord Schattenberg, 
zoals het voormalige kamp Westerbork toen heette, en was geëindigd bij het gedenkteken, 
een stootblok met daarvoor negentig meter rails waarvan de uiteinden de lucht in staken. 
Nadat de stoet zich had opgesteld kondigde een trompetsignaal twee minuten stilte aan. Het 
koninklijk paar legde bij het gedenkteken een krans van witte seringen, waarna een defilé 
langs het gedenkteken de plechtigheid afsloot. De plechtigheid werd bijgewoond door 
vierduizend voormalige kampgevangenen2 en diverse hoogwaardigheidsbekleders 
waaronder L.T. Lieve, de burgemeester van Westerbork, gedeputeerde G. Londo, oud‐
commissaris van de koningin in Drenthe mr. J. Cramer, en de opperrabbijnen A. Schuster en 
E. Berlinger, alsmede rabbijn dr. J. Soetendorp. Ook de ontwerper van het gedenkteken, 
oud‐kampgevangene Ralph Prins, was aanwezig bij de onthulling.3  

Op de plaats van het gedenkteken stopten tijdens de bezetting de ‘aanvoertreinen’ in 
kamp Westerbork, om vervolgens als ‘deportatietreinen’ te vertrekken naar de Oost‐
Europese vernietigingskampen. Het Durchgangslager Westerbork, een ‘deportatie‐
machinerie’,4 was het voorportaal van de Endlösung. Vanaf deze plek vertrok 93 maal de 
trein met in totaal 101.243 Joden en 245 zigeuners. De bestemming was meestal Auschwitz, 
soms Sobibor, af en toe Theresienstadt en Bergen‐Belsen en zo nu en dan Buchenwald of 
Ravensbrück. Minder dan 5.000 mensen hebben het overleefd.5 De Jodenvervolging ging in 
etappes. Eerst werd Nederland administratief ingedeeld naar Joden en niet‐Joden. 
Vervolgens werden de Joden uitgesloten van het openbare leven, daarna samengedreven in 
een met prikkeldraad afgezet Judenviertel in Amsterdam. Vanaf mei 1942 moesten alle 
Joden een gele ster dragen en in juli 1942 begonnen de eerste deportaties naar Westerbork. 
Nederlandse politieambtenaren, spoorwegpersoneel en trambestuurders werkten daaraan 

                                                 
1 Inscriptie bij het Nationaal Monument Westerbork, afkomstig uit: Klaagliederen 4:18. 
2 ‘Koningin legt krans bij monument Westerbork’, in: Trouw 6 mei 1970. Aantal is vrij hoog geschat. 
3 ‘Koningin en Prins legden bloemen bij het stootblok. Sobere plechtigheid in kamp Westerbork’, in: Drentsche 
en Asser courant 6 mei 1970. 
4 Term van Lou de Jong, Deel 8 II, 714. 
5 Gegevens overgenomen uit: Ben Prinsen, Tot nader order vrijgesteld. Over de geschiedenis van Kamp 
Westerbork, Lesbrief 3, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen 1989, 47.        
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mee. Voor het aanbrengen van een Jood kon 7,50 tot 15 gulden worden geïncasseerd. ‘Op 
de veertiende mei 1940’, schreef Abel Herzberg, 
 

was het toevluchtsoord weg, het veilige hol van het vaderland. En tegelijk daarmee waren 
allerlei voorstellingen weg, die voor de een wel en voor de ander niet met dat vaderland 
samenhingen, maar die toch alles omvatten wat het leven zin en waarde gaf, en waarzonder 
het niet alleen zinloos, maar ook onmogelijk was te leven. Een oneindig verlaten steppe bleef 
plotseling over, een terrein zonder enige schuilplaats, waarover de jager razend, grijnzend 
nader kwam en waartegenover men zich vervallen voelde in een bodemloze eenzaamheid.6  

 
Het Judendurchgangslager Westerbork behoorde tot de steppe waar Herzberg over schreef, 
hier kwam wekelijks de trein zijn ‘transportmateriaal’ ophalen om het af te voeren voor 
vernietiging. Het kamp, dat voor de oorlog op last van de overheid, tegen de zin van de 
Joodse bevolking maar wel met Joods geld was gebouwd om Joodse vluchtelingen uit 
Duitsland op te vangen, was tijdens de oorlog getransformeerd tot deportatiekamp. De 
bezetter had alleen maar de wachttorens hoeven te bouwen en het prikkeldraad spannen. 
        
In de eerste decennia na de bevrijding kreeg de Jodenvervolging geen aparte plaats in de 
openbare oorlogsherdenking. Ze werd ofwel verzwegen, of geannexeerd voor het ‘nationale 
discours’ van onderdrukking en vaderlands verzet, en zo onzichtbaar gemaakt.7  

Vanaf de jaren zestig, onder invloed van het Eichmannproces en de publicatie van J. 
Pressers studie Ondergang, kwam de Jodenvervolging in de herinnering aan de oorlog steeds 
meer centraal te staan. Het leek alsof nu pas duidelijk werd welk leed de Joodse bevolking 
was aangedaan, niet alleen door de Duitse bezetters maar ook door de houding van de 
Nederlandse bevolking. Presser had een ‘monument’ gecreëerd dat voorgoed een eind zou 
maken aan het ‘fabeltje van het kleine Nederland dat zich zo voorbeeldig tegenover “zijn” 
joden heeft gehouden’.8 De Februaristaking mocht dan wel een unieke protestactie zijn 
geweest tegen de razzia’s op de Joden, ze kon echter niet verhinderen dat uiteindelijk 75% 
van de Joodse bevolking in Nederland werd vermoord in de Duitse ‘vernietigingsindustrie’. 
Een van de hoogste percentages in vergelijking met andere West‐Europese landen. De 
vernietiging van de Nederlandse Joden werd door Hannah Arendt gezien als een 
ongeëvenaarde catastrofe in West‐Europa, slechts vergelijkbaar met de uitroeiing van de 
Poolse Joden. Tijdens het proces in Jeruzalem verklaarde Eichmann dat het Judenrein‐maken 
van Nederland nooit problemen had veroorzaakt. Het beeld van Nederland als een land van 
verzet zou transformeren in ‘Nederland Deportatieland’, zoals een artikel kopte in 1992 
waarin de vraag gesteld werd waarom zo veel Joden uit Nederland waren weggevoerd.9  
        
Als stille getuigen van de deportaties lagen de rails op 4 mei 1970 aan de voeten van de 
deelnemers van de stille tocht. Anders dan bij de onthullingen van de monumenten bij de 
voormalige concentratiekampen Vught (1947) en Amersfoort (1953) werden er bij het 
Nationaal Monument Westerbork geen toespraken gehouden door de koningin of de 
minister‐president. De plechtigheid in de vorm van een stille tocht, twee minuten stilte, en 

                                                 
6 Abel J. Herzberg, Kroniek der Jodenvervolging, 1940‐1945, Amsterdam 1985, 18. 
7 Zie Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 91 en 93. 
8 Han Lammers, aangehaald bij Jan Bank, Oorlogsverleden in Nederland. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding 
van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de maatschappijgeschiedenis, in het bijzonder de overdracht 
van historische kennis via de massamedia, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 27 oktober 1983, 23. 
9 Max Arian, ‘Nederland Deportatieland’, in: De Groene Amsterdammer 116/49 (2 december 1992) 24‐25.  
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stilte na de bloemlegging lijkt metaforisch voor de omgang met de herinnering aan 
Westerbork. 

De herinnering aan de Jodenvervolging en de omgang met deze herinnering leken 
gevoelens van schuld en schaamte op te roepen die slechts met een zwijgen beantwoord 
konden worden. De nationale herdenkingsretoriek van eensgezindheid, verzet en offer kon 
niet langer worden aangewend om uitdrukking te geven aan het Joodse leed. De 
Jodenvervolging was een apart hoofdstuk geworden in de Nederlandse geschiedenis en deze 
omstandigheid weerspiegelt zich in de totstandkoming van Nationaal Monument 
Westerbork. Dat dit zo lang heeft geduurd, heeft alles te maken met het feit dat Westerbork 
een ander kamp was dan Amersfoort en Vught. Westerbork was het voorportaal van 
Auschwitz.  

 
 

Een monument voor kamp Westerbork 
 
Het eerste serieuze plan, dat uiteindelijk geleid heeft tot een monument voor kamp 
Westerbork, werd door de commissaris van de koningin in Drenthe, Cramer, tijdens een 
door hem belegde ‘Israël‐avond’ op 31 oktober 1957 in het provinciehuis in Assen 
bekendgemaakt. Het provinciaal bestuur had drieduizend gulden ter beschikking gesteld als 
eerste bijdrage voor het gedenkteken. Behalve Cramer behoorde Londo, burgemeester van 
Westerbork tussen 1952 en 1963, tot de initiatiefnemers. Beiden hadden in het verzet 
gezeten. Cramer was voor de oorlog als voorzitter van de Commissie van Toezicht en 
Bijstand betrokken bij de oprichting van Westerbork als vluchtelingenkamp. Hij had zich 
sterk gemaakt voor een evacuatieplan bij een eventuele Duitse inval. Tijdens de oorlog was 
hij redacteur van Vrij Nederland. Cramer motiveerde het initiatief vanuit zijn overtuiging  
 

dat voor ons en ons nageslacht een zichtbaar teken moest worden opgericht, niet alleen ter 
eerbiedige nagedachtenis van hen over wie zich die rampspoed had voltrokken, maar ook 
opdat wij niet zouden vergeten.10  

 
Het initiatief vond weerklank onder de aanwezige Joden, onder wie de ambassadeur van 
Israël. Ook op landelijk niveau werd een monument voor Westerbork positief ontvangen, 
omdat, zoals het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) schreef, er nog geen nationaal 
monument voor de Joden was. ‘Deze schrijnende leemte wordt op piëteitvolle wijze gevuld 
door een monument in Westerbork’, aldus de redactie.11 Het plan van Cramer kreeg ook de 
sympathie van koningin Juliana en minister‐president Drees. Cramer nodigde onder andere 
burgemeester Van Hall van Amsterdam, dr. L. de Jong, H. van Randwijk en prof. dr. I. Kisch, 
als vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap, uit om zitting te nemen in een comité 
van aanbeveling. Allen namen de uitnodiging aan.12 De Nationale Monumenten Commissie 
zou een bedrag van 30.000 gulden ter beschikking stellen, een aanzienlijk hoger bedrag dan 
de aanvankelijke 1.000 gulden. Voorwaarde was wel dat het monument binnen 3 jaar moest 

                                                 
10 Aangehaald bij Dirk Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking’, 26. 
11 ‘Gedenkteken voor Westerbork’, in: NIW 92/29 (1961).  
12 Dirk Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking’, 26. 
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worden opgericht.13 Maar ondanks alle steun, ook van Joodse zijde, ging het initiatief niet 
door.  

Tijdens een vergadering van de centrale commissie van het Nederlands‐Israëlitisch 
Kerkgenootschap op 25 juni 1961 had mr. S. Boas verkondigd dat een monument voor 
Westerbork voor het nageslacht van geen enkele betekenis was. In een toelichtend gesprek 
bleek hij een nationaal monument voor Westerbork zelfs ongewenst te vinden. Een 
gedenkteken, betaald uit een nationale inzamelingsactie, werd ervaren als een 
‘schnorcampagne’, waar mensen hun vuile geld – collaborateursgeld – in kwijt konden. Niet‐ 
Joden konden er hun geweten mee schoonwassen, waardoor Westerbork een 
confiseurstaart zou worden, een banketbakkerstaart opgetuigd door collaborateurs. De 
Joden waren tijdens de oorlog ‘object’ geweest, zodat ze er nu ook maar buiten gelaten 
moesten worden. Bovendien was Westerbork een Molukkenkamp geworden waar de 
autoriteiten mee mochten doen wat ze wilden.14 Cramer en zijn comité eerbiedigden deze 
opvatting en de oprichting van het gedenkteken ging niet door. Om toch een piëteitvol 
gebaar naar de Joodse bevolking te maken, stelde het provinciaal bestuur van Drenthe voor 
30.000 gulden ter beschikking te stellen om de sterk verwaarloosde Joodse kerkhoven in 
Drenthe van onderhoud te verzekeren.15  

Meer dan vijftien jaar na de ‘bevrijding’ bleek het initiatief om een gedenkteken voor 
kamp Westerbork op te richten bij het Nederlands‐Israëlitisch Kerkgenootschap vooral 
gevoelens van bitterheid en rancune op te roepen. Deze gevoelens hadden een lange 
voorgeschiedenis. Het initiatief van Cramer was niet het eerste. Al voor 1957 waren er 
verschillende ideeën besproken, en er waren inmiddels drie gedenktekens opgericht in 
relatie tot kamp Westerbork, maar niet één specifiek voor het kamp.  
 
 
Het verzetsgraf en andere ideeën 
 
Het eerste gedenkteken dat werd opgericht op het voormalige terrein van kamp 
Westerbork, de plek waar de Nederlandse Joden werden samengedreven en die het 
voorportaal van de gaskamers bleek te zijn, was gewijd aan het verzet. Op 3 mei 1949 werd 
bij het voormalige crematorium van kamp Westerbork een verzetsgraf onthuld voor tien 
verzetsstrijders die op 20 september 1943 waren geëxecuteerd op het Witteveld bij Assen 
(zie afb. 52). Hun lichamen waren verast in het crematorium van Westerbork. Het initiatief 
voor het verzetsgraf was genomen door de nationale verzetsorganisatie Stichting 1940‐1945 
afdeling Drenthe. Zowel de onthulling als het grafmonument zelf was met dezelfde 
nationale allure en christelijke symboliek omgeven als het eerder besproken 
fusillademonument van kamp Vught. Het verzetsgraf bestond uit een betonnen grafkelder 
waar tijdens de plechtigheid twintig urnen werden bijgezet. Men koos voor een 
gemeenschappelijk graf, niet alleen uit praktische overwegingen – de as van de tien 
verzetsstrijders was namelijk dooreen gemengd – maar vooral uit symbolische. De bijzetting 
in één graf moest de eenheid tonen die ze hadden gevormd tijdens het verzet en die als 
symbool zou kunnen dienen voor het naoorlogse Nederland. Voor aanvang van de plechtige 

                                                 
13 Brief Liquidateurs van de Nationale Monumenten Commissie gedateerd op 21 november 1960 te Bilthoven. 
Het totale liquidatiesaldo was 172.000 gulden. RU 456.  
14 Tessel Pollmann, ‘Herinnering. “Een monument voor Westerbork zal zeker voor het nageslacht geen enkele 
betekenis hebben”’, in: Vrij Nederland, 46 (1985) 7. 
15 Dirk Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking, 27. Zie ook NIW 95/13 (1963) 5.  
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bijzetting waren de urnen en het graf overdekt met de nationale driekleur. Voorafgaand 
was een herdenkingsdienst gehouden waar een gereformeerde en een Nederlands‐
hervormde predikant hadden gesproken. Bij het grafteken spraken vertegenwoordigers van 
de Stichting 1940‐1945 uit Groningen, Drenthe en Overijssel. Na de bijzetting werd het graf 
afgedekt met een grijze hardstenen dekplaat en een rechtopstaande zerk met kruis waarop 
de namen van de verzetsstrijders waren aangebracht.16  

Deze plek bij het crematorium was niet alleen uitgekozen omdat hier de lijken waren 
verast van de verzetsstrijders, maar ook omdat de muur van het crematorium had gediend 
als fusilladeplaats voor 52 mannen. 4 van hen waren Joodse kampgevangenen die getracht 
hadden te vluchten. Het initiatief om juist hier het verzetsmonument op te richten wijkt in 
die zin niet af van Vught (1947) en later Amersfoort (1953), waar de eerste monumenten 
ook op fusilladeplaatsen verrezen. Na de onthulling van het verzetsgraf dienden de Stichting 
1940‐1945 en de gemeente Westerbork een verzoek in om het crematorium te behouden 
als:  

een symbool van machtswellust van het Nationaal‐Socialisme en het lijden en de dood van 
Israëlieten en Verzetsstrijders. Dit Crematorium is een historisch monument en een 
authentiek stuk oorlogsdocumentatie.17  

 
Het crematorium zou hiermee het eerste gedenkteken worden waarmee Joodse slachtoffers 
van kamp Westerbork herdacht werden. Het voorstel werd echter afgewezen. 
Staatsbosbeheer vreesde dat het grondgebied aan de gemeente zou moeten afstaan en het 
ministerie vond een crematorium als monument te luguber voor de plaatselijke jeugd en de 
daar gelegerde militairen. Van Joodse zijde liet legerrabbijn S. Rodriques Pereire in augustus 
1951 weten dat het crematorium mocht worden afgebroken. Zijn argument was dat ook 
zonder monument de herinnering levend zou blijven. In 1951 werd het crematorium 
gesloopt.  

In deze voorgaande periode waren er ook plannen om specifiek voor kamp 
Westerbork een monument op te richten. Op dinsdag 4 november 1947 werd in café Helling 
in Westerbork om 15.00 uur een vergadering belegd door het Plaatselijk Comité te 
Westerbork der Nationale Commissie voor Oorlogsgedenktekens onder voorzitterschap van 
F.J. van der Worp, burgemeester van Westerbork. Doel van de bijeenkomst was om de 
Nationale Monumenten Commissie de gelegenheid te geven om haar activiteiten onder de 
aandacht van de bevolking te brengen en bekend te maken dat voor kamp Westerbork een 
nationaal monument zou worden opgericht. Om de nationale monumenten te financieren 
werd het Damterrein symbolisch verkocht door de uitgifte van certificaten, en om deze actie 
in te leiden werd op zondag 16 november een ‘sterrit’ gehouden. De rit, waaraan ongeveer 
1.500 motorrijders zouden deelnemen, was georganiseerd door de KNMV. De deelnemers 
zouden díe plaatsen aandoen waar een nationaal monument zou worden opgericht. Het 
verzoek van de Nationale Monumenten Commissie aan het Plaatselijk Comité te Westerbork 
der Nationale Commissie voor Oorlogsgedenktekens was een plek aan te wijzen waar het 

                                                 
16 Brief ‘Aan hen, die toegezegd hebben urnen te dragen tijdens de plechtige bijzetting te Westerbork op 3 mei 
a.s.’ Namens de Commissie van Voorbereiding S. Schoon. Gedateerd: Assen 25 april 1949. Vindplaats: Archief 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Dossier S. Schoon, directeur Stichting 40‐45, inv.nr. DO 25 
verzetsstrijders Schoon, S.S.  
17 Aangehaald bij: Dirk Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking. De geschiedenis van de herinnering aan kamp 
Westerbork’, in: Dirk Mulder en Ben Prinsen (red.), Westerbork Cahiers 1. Bronnen van herinnering, Hooghalen 
1993, 25. 
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monument moest komen en daar ter gelegenheid van de sterrit een provisorisch monument 
op te richten. Aan dit monument zou vervolgens een vlag halfstok uitgehangen worden.  

Grote verontwaardiging ontstond binnen de vergadering over het plan om de sterrit 
op een zondag te houden; men vond dat zondagontheiliging. Nadat men besloten had om 
voor de sterrit geen tijdelijk monument te plaatsen en het hoofdbestuur te verzoeken om de 
sterrit te verplaatsen naar zaterdag, komt het monument ter sprake. Men is het er snel over 
eens dat er een monument voor de ‘100.000 joden die op transport naar het buitenland zijn 
gesteld’ moet komen, alleen over de plek is men onzeker, omdat men niet weet wat er met 
het kamp zal gebeuren. Een comitélid merkt op,  

 
dat de reden waarom Westerbork een oorlogsmonument krijgt, is gelegen in het feit, dat via 
het kamp Westerbork meer dan 100000 personen van joodsen bloede naar het buitenland 
zijn getransporteerd van welk aantal het merendeel niet is teruggekeerd en voorts omdat in 
dit kamp 57 illegale strijders zijn gefusilleerd, een plaats derhalve waar onnoemelijk veel leed 
is geleden. Er zal een stuk moeten worden geplaatst, dat spreekt tot het nageslacht. Het zal 
de bedoeling zijn, daarbij jaarlijks een herdenking te houden. Naar zijn mening zal het stuk 
evengoed in het dorp Westerbork dan in het kamp kunnen worden gebouwd doch hij zou 
liever meer uitgewerkte plannen afwachten alvorens een beslissing omtrent de plaats te 
nemen.18 

 
Het zou bij afwachten blijven. De plannen werden niet uitgewerkt en van het comité werd 
niets meer vernomen. Ook de Nationale Monumenten Commissie was, zoals eerder 
beschreven, niet in staat om uitvoering te geven aan ideeën voor een gedenkteken.  
 
 
Het gedenkraam  
 
Wat zeggen het verzetsgraf en de nooit uitgevoerde ideeën en plannen over de betekenis 
van het voormalige kamp Westerbork? Wat opvalt, is dat de initiatieven niet door Joodse 
oud‐gevangenen of door nabestaanden van de omgekomen Joden werden genomen, maar 
door verzetsorganisaties en de Nationale Monumenten Commissie.19 Uit de plannen om het 
crematorium te behouden als ‘een symbool van machtswellust van het Nationaal‐Socialisme 
en het lijden en de dood van Israëlieten en Verzetsstrijders’ en het idee om een uniform 
gedenkteken op te richten ter herinnering aan het kamp als ‘typerend instrument’ van ‘de 
duitsche onderdrukking in zijn wreedsten vorm’ blijkt kamp Westerbork allereerst 
herinneringen aan verzet en offer op te roepen. De Nationale Monumenten Commissie 
maakte de geschiedenis van kamp Westerbork tot deel van het nationale verhaal van 
onderdrukking en verzet. Men is zich weliswaar bewust van de bijzondere status van 
Westerbork in vergelijking met de andere kampen, maar dit vormt geen reden om een 
specifiek gedenkteken op te richten. Men weet er geen vorm aan te geven of men wil er 

                                                 
18 Notulen van het verhandelde in de vergadering van het Plaatselijk Comité te Westerbork der Nationale 
Commissie voor Oorlogsgedenktekens – de Stichting Nationale Oorlogsmonumenten – gehouden op dinsdag 4 
november 1947 in café Helling te Westerbork. Collectie Beheer van oorlogsgedenktekens 1946/1979, inv.nr. 
921. Archief gemeente Midden‐Drenthe te Beilen.  
19 In de eerste naoorlogse jaren werden er geen reünies gehouden of verenigingen opgericht van Nederlandse 
Joden die waren gedeporteerd naar Auschwitz, Bergen‐Belsen, Theresienstadt en Sobibor. Zie: Jolande Withuis, 
Na het Kamp, Amsterdam 2005, 381. 
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geen vorm aan geven. Tegelijk wordt aan Joodse zijde, in de persoon van Rodriques Pereire, 
aangegeven geen behoefte aan een monument voor Westerbork te hebben.  

In welk licht de herinnering aan de Jodenvervolging in de eerste naoorlogse jaren 
geplaatst werd en welke houding de Nederlandse Joden geacht werden in te nemen, wordt 
geïllustreerd in het eerste wél uitgevoerde gedenkteken waarin de slachtoffers van 
Westerbork een rol spelen, namelijk het gedenkraam dat vrijdagmiddag 25 februari 1949 om 
15.00 uur in het gemeentehuis van Westerbork werd onthuld (zie afb. 53).       

Die middag werd door het Nederlandse Rode Kruis aan het gemeentebestuur van 
Westerbork een gedenkraam aangeboden ter ere van de geboden hulp aan de Joodse 
gevangenen van het kamp.20 Het door Nico Schriek ontworpen glas‐in‐loodraam stelt een ter 
aarde gestorte Joodse man voor die door een vrouwenfiguur een drinkbeker krijgt 
aangereikt. Achter deze personages staat in een rosse gloed de ontbladerde Joodse 
levensboom. In de bovenhoeken van het venster is het wapen van het Rode Kruis en de 
gemeente Westerbork aangebracht. In banderollen boven en onder de afbeelding staat: HET 
NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS AAN DE GEMEENTE WESTERBORK VOOR DE HULP AAN DE JOODSE 

GEDEPORTEERDEN en de data 1940‐1945. In de raadzaal had de burgemeester van 
Westerbork, Van der Worp, een uitgebreid gezelschap ontvangen, onder andere de 
voorzitter van het Rode Kruis en zijn beide directeuren, de commissaris van de koningin in 
Drenthe, de weduwe van de oud‐burgemeester van Westerbork, de ambtenaar van de 
burgerlijke stand en de directeur van het informatiebureau van het Rode Kruis. Ook waren er 
vertegenwoordigers van Joodse instanties. Het Opperrabbinaat voor Nederland in de 
persoon van Tal moest afzeggen omdat hij bang was vanwege de lange reis voor aanvang 
van de sabbat niet thuis te kunnen zijn.21  

Tekenend zijn de dankwoorden die de burgemeester van Westerbork en Van der 
Rhoer, voorzitter van het synagogaal ressort uit Meppel, spraken. Van der Rhoer gaf met 
voorbeelden aan hoe groot het medeleven en de medewerking van de Westerborkers waren 
geweest.  

 
Het is niet met woorden te zeggen, hoe hij en zijn lotgenoten in hun vreselijke toestand van 
ontmensde wezens rijker van inhoud werden door een vriendelijk woord, een sympathiek 
gebaar.22  

 
De spreker heeft zich afgevraagd, schrijft het NIW, of dit teken van dank niet van Joodse zijde 
had moeten komen, maar hij meende uiteindelijk dat het juist was dat een groot algemeen 
lichaam als het Rode Kruis de gezamenlijke gevoelens van barmhartigheid manifesteerde. Hij 
vervolgde:  
 

De boom, op het venster afgebeeld, heeft zijn wortels in een bodem, die nieuwe 
levenssappen geeft. De dank, van Joodse zijde betuigd, gaat daarom uit van mensen die de 
rug niet meer hoeven te krommen en is dus van fiere aard.23  

 

                                                 
20 Ook Vught kreeg een gedenkraam van het Rode Kruis aangeboden als blijk van dank voor de hulp die de 
bevolking de gevangenen had geboden. Het gedenkraam werd 4 maart 1950 onthuld in Raadhuis 
Leeuwenstein. Zie Das‐Horsmeier en Van den Eijnde, ‘Gedenken in veelvoud’, 165.   
21 Brief J. Tal aan de Burgemeester en Wethouders van Westerbork, gedateerd op 20 februari 1949. Collectie 
kamp Westerbork, inv.nr. 922 / 1.853.1, Archief gemeente Midden‐Drenthe te Beilen.  
22 ‘Gedenkraam Westerbork’, NIW 80/12 (1949). 
23 Ibidem.  
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De burgemeester van Westerbork sprak er zijn oprechte vreugde over uit dat het veel 
gesmade Westerbork thans eerherstel voor zijn ambtenaren heeft gekregen. Hij voegde daar 
met klem aan toe dat het kamp niets te maken had met zijn gemeente, omdat in 1939 onder 
wijlen minister Goseling tegen de wil van geheel Drenthe dit kamp in de staatsbossen werd 
ingericht.24  

Historicus Isaac Lipschits vroeg zich later af welk belangrijk werk de gemeente 
Westerbork voor de Joden in het kamp heeft verricht en 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. Terwijl andere nationale organisaties van het Rode Kruis 
(Franse, Belgische, Luxenburgse, Noorse, Deense, Tsjechoslowaakse) pakjes stuurden naar 
bijvoorbeeld Theresienstadt, kregen de Nederlanders niets. Direct na de bevrijding waren het 
Franse en het Belgische Rode Kruis in de concentratiekampen aanwezig om overlevenden te 
steunen. Het Nederlandse Rode Kruis schitterde door afwezigheid.25  

 
De omstreden rol van het Rode Kruis zou nog verscheidene malen onderwerp van onderzoek 
zijn.26  

Een jaar na de onthulling van het gedenkraam vertelde de burgemeester van 
Westerbork, Van der Worp, in een interview dat het kamp een moeilijk te beheren erfenis 
was van de afschuwelijke Duitse bezetting:  

 
Wie de naam van onze gemeente hoort noemen, denkt in de eerste plaats aan dat oord van 
ellende, dat 12 Kilometer van hier ergens midden in de bossen is weggestopt. Maar als ge 
Westerbork eenmaal kent, dan zult ge weten dat dit een van die weinige plaatsen in de toch 
al min of meer misdeelde en verkeerd beoordeelde provincie van Drente is, waar het 
natuurschoon midden in de plaats zelf volop te vinden is.27  

 
Het artikel waarin dit interview was opgenomen sloot af met de woorden:   
 

En een stukje Nederland, dat nolens volens herinneringen opwekt aan een zwarte bladzijde 
in onze jongste vaderlandse historie, maar dat waard is te worden gezien in een ander licht. 
En wie die conclusie tot de zijne maakt en daar straks, in voorjaar, zomer of najaar, eens een 
paar dagen doorbrengt, die boekt de winst van ’n genoegen dat hij zichzelf en de zijnen 
bereidt en de mensen van het “Olde Lantschap”, die dat zo overwaard zijn.28  

 
In 1966 sprak Lieve, op dat moment burgemeester van Westerbork, woorden van gelijke 
strekking:  
 

Ik ben blij dat het kamp met de grond gelijkgemaakt wordt. Meer dan vijfentwintig jaar heeft 
mijn gemeente nu al een slechte naam erdoor en wij hebben het waarachtig niet gewild en 
het nog veel minder geanimeerd. Maar al die decennia nu al heeft Westerbork, een van de 

                                                 
24 Ibidem. 
25 Isaac Lipschits, De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland, Groningen 2001, 170‐171. 
26 Zie Bossenbroek, De Meelstreep, 578. 
27 Bob Wallagh, ‘Westerbork beheert een moeilijke erfenis’, in: Prinsestad, 4 maart 1950, 3. 
28 Ibidem, 3. 
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mooiste en aan natuurschoon rijkste gemeenten van Drente, een slechte naam 
overgehouden aan ‘Het Kamp’.29 

        
Het voormalige kamp was een pijnlijke erfenis van de bezetting, een schandvlek in de mooie 
natuur van Drenthe, waar de gemeente Westerbork zo snel mogelijk van gezuiverd wenste 
te worden.  
 
Het ‘weghalen’ van de Nederlandse Joden was vlekkeloos verlopen; de Joden waren ‘in een 
proces van ontrechting en isolering van vrijwel alles beroofd, weggevoerd en in 
wetenschappelijk‐systematische, technisch welhaast onberispelijke stijl omgebracht’.30 De 
werkkampen en de concentratiekampen lagen misschien ver weg van de bewoonde wereld 
maar de Jodenvervolging had overal plaatsgevonden. Vrijwel elk dorp of stad waar Joden 
hadden gewoond kon er getuige van zijn geweest. ‘Als de recente volkerenmoord in het 
voormalige Joegoslavië zich voor onze deur afspeelde, dan voltrok de ondergang van de 
Europese Joden zich in de huiskamer.’31 Hoe zich dat voltrok, wordt misschien het best 
beschreven door Gerard Reve in De ondergang van de familie Boslowits, het meest 
ontluisterende relaas over de bezettingsjaren en de langzame en ogenschijnlijke 
onafwendbare verdwijning van de Joden uit de samenleving gezien door de ogen van de 
omstanders.32 De overwegend passieve houding waarmee de Nederlandse bevolking zich 
opstelde tegenover de Jodenvervolging zou pas veel later een thema worden binnen de 
herdenking van de oorlog. De Jodenvervolging werd in een enquête onder historici in 2004 
als de zwartste bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis beschouwd.33 

Van de Joden werd direct na de bevrijding verwacht dat ze dankbaarheid toonden 
tegenover de Nederlandse bevolking. Het voormalige Heemsteedse verzetsblad De Patriot 
wist in juli 1945 te melden dat 
  

het feit dat alle ondergedoken joden, die thans weer opduiken, hun leven te danken hebben 
aan Nederlanders die uit menslievendheid die Joden, met gevaar have, goed en leven te 
verliezen, verborgen hebben gehouden. (…) De opgedoken joden mogen God danken voor de 
in die vorm verleende hulp, en zich klein voelen. Er zijn misschien veel betere mensen mee 
verloren gegaan. En ook dat mogen alle opduikers bedenken: er is veel goed te maken. Legio 
zijn de gevallen van mensen, die in het ongerede geraakt zijn door de den joden geboden 
hulp. (…) Onze conclusie is deze: Er kan geen twijfel bestaan, dat de Joden, juist door de 
Duitse vervolging, zich in grote sympathie van het Nederlandse volk hebben mogen 
verheugen. Thans dienen de Joden zich te onthouden van excessen, behoren ze voortdurend 
voor ogen te houden dat ze dankbaar moeten zijn en die dankbaarheid het eerst moeten 
uiten door goed te maken wat er goed te maken is aan hen, die ter wille van Joden het 
slachtoffer zijn geworden. Zij mogen God danken, dat ze zelf er het leven hebben afgebracht. 
Het is ook mogelijk, de sympathie te verspelen. (…) Zij zijn waarlijk niet de enigen, die het 
slecht hebben gehad en geleden hebben.34  

                                                 
29 Aangehaald bij: Van een onzer verslaggevers, “oud‐bewoner”. ‘Ik nam afscheid van Westerbork. Wat mij 
betreft hoeft die gedenksteen niet’, in: De Telegraaf 15 januari 1966.  
30 J. Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940‐1945, Soesterberg 
2005, 3. 
31 De Haan, Na de ondergang, 1. 
32 Zie Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 89. 
33 Vrij Nederland 10 (2004), 36. 
34 Aangehaald bij: Dienke Hondius, Terugkeer. Antisemitisme in Nederland rond de bevrijding, Den Haag 1998, 
146‐147. 
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Het moge nu overkomen als ongepast, maar die dankbaarheid wilde men vanuit de Joodse 
gemeenschap ook tonen, al dan niet eigener beweging. Op 25 januari 1946 maakte het NIW 
bekend dat de Joden in Nederland in Palestina een Westerweelwoud aan gingen leggen om 
uiting te geven aan hun dankbaarheid tegenover en als herinnering aan dappere 
Nederlanders. Het initiatief was afkomstig van het Joodsch Nationaal Fonds.35 In 1950 werd 
de dankbaarheid uitgedrukt in steen. In een plantsoen op het toenmalige Weesperplein bij 
de Sarphatistraat in Amsterdam werd het gedenkteken ‘Herdenking Burgerzin Amsterdamse 
bevolking tegenover de joodse bevolking’ onthuld (zie afb. 54). Het gedenkteken was 
opgericht om uitdrukking te geven aan dankbaarheid voor de solidariteit van de 
Amsterdammers met de Joden tijdens de oorlog en de offers die ze daarvoor hebben 
gebracht. Het initiatief voor het gedenkteken was genomen door een aantal Amsterdamse 
Joden, nadat de autoriteiten naar het schijnt hadden laten doorschemeren dat een blijk van 
dank op prijs zou worden gesteld.36 Het was een eerbetoon ‘aan de beschermers der 
Nederlandse Joden in de bezettingsjaren’. Het gedenkteken, een van de eerste grote 
monumenten waarbij de Jodenvervolging ter sprake komt, is vooral een verzetsmonument. 
In de rede die de voorzitter van het comité, de Joodse overlevende van een 
concentratiekamp en oud‐gemeenteraadslid dr. M. de Hartogh, uitsprak, koppelde hij deze 
hulp aan de Februaristaking: 
 

Deze staking was een spontane uiting van het gekwetste rechtsgevoel van het vertrapte 
Nederlandse volk, en het was ditzelfde rechtsgevoel, dat inspireerde tot het verlenen van 
hulp aan hen die nog meer dan anderen werden vervolgd en vertrapt. Hieraan hebben de 
nog overgebleven 20.000 Joden hun behoud te danken. 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.37  

 
Twee jaar later werd op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam het monument De 
Dokwerker onthuld ter herinnering aan de Februaristaking, waarmee de herinnering aan de 
Jodenvervolging werd opgelost in een Amsterdamse daad van verzet met nationale 
uitstraling. Vooral vanwege de staking kreeg Amsterdam van koningin Wilhelmina het 
devies: Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig.38 Het gedenkraam in het gemeentehuis van 
Westerbork staat dus niet alleen. De eerste vormen van publieke herinnering aan de 
Jodenvervolging en ‐vernietiging waren doortrokken van de gedachte van dankbaarheid van 
Joodse overlevenden voor de hulp van ‘het’ Nederlandse volk.39  

 

                                                 
35 ‘Joden in Nederland geven uiting aan hun dankbaarheid. “Er wordt een Westerweelwoud in Palestina geplant 
als herinnering aan dappere Nederlanders” – Wie Joop Westerweel was en wat hij deed – Eereschuld en 
dankbaarheid’, in: NIW 77/5, (1946). 
36 Zie: Petra Bolten, Ko van Geemert (red.), vertel de verhalen, (Monument van de joodse dankbaarheid) geen 
paginanummer. Voor de oprichting van het monument hadden Joodse overlevenden zich verenigd in het 
‘Comite tot Stichting van een gedenkteken voor de hulp in Nederland aan Joden verleend gedurende de 
oorlog’. Zie Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 93.   
37 Stigter, ‘Beelden om nooit te vergeten’, 43. 
38 Susan Legêne, ‘Dans van een dokwerker. Standbeeld en geschiedenis van de Februaristaking’, in: H.M. Beliën 
en M.H. van Hoogstraten (red.): Herinnering en historische visies. De betekenis van vijfenvijftig jaar 
Februaristaking in Amsterdam, Uitgave: Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941 (1996) 44. 
39 Een welgemeende en oprechte dankbaarheid onder de Joodse overlevenden is de oprichting van het  
Westerweelwoud in Yad Vashem en de uitreiking van de Yad Vashem‐penning.  
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Het grafmonument  
 
Had de Joodse gemeenschap dan helemaal geen zeggenschap over de herinnering aan haar 
eigen noodlot en diende zij alleen maar dankbaar te zijn? Nee. Het feit dat Rodriques Pereire 
aangaf dat het crematorium van Westerbork mocht worden afgebroken omdat ook zonder 
monument de herinnering levend zou blijven, gaf aan dat men iets te zeggen had en dat er 
een idee bestond over de wijze waarop de Jodenvervolging herdacht moest worden.  

Wie de NIW’s van eind jaren veertig en begin jaren vijftig doorneemt, kan de 
verslagen lezen van talloze bijeenkomsten op Joodse begraafplaatsen waarbij overlevenden 
luisterden naar de redes die rabbijnen, voorzitters van de plaatselijke Joodse gemeentes, 
burgemeesters en andere hoogwaardigheidsbekleders hielden bij de inwijding van het 
zoveelste grafmonument. Binnen de eigen muren van de Joodse begraafplaatsen werden de 
Joodse slachtoffers met sobere grafmonumenten herdacht, ook de Joodse slachtoffers van 
Westerbork.  

Het tweede monument dat in relatie tot kamp Westerbork werd onthuld, bevond 
zich op een begraafplaats in Assen (zie afb. 55). Hier had opperrabbijn J. Tal, zoals bij 
verschillende andere inwijdingen, kritische woorden gesproken over de Jodenvervolging en 
haar herinnering. Het grafmonument, een gedenkteken voor de niet‐teruggekeerde 
gedeporteerde gevangenen van kamp Westerbork en de Joodse ingezetenen van Assen, was 
ontworpen door steenhouwerij Engberts, en werd op zondag 7 juni 1951 onthuld. Het was 
een initiatie van een comité uit Assen dat via advertenties in onder andere het NIW de 
financiering had geregeld. Op het gedenkteken was de volgende tekst aangebracht: ‘Wij 
blijven gedenken de overledenen in Westerbork, en de weggevoerden naar de 
concentratiekampen, meer dan 500 zonen en dochteren onzer gemeente in de jaren 5700‐
5705 – 1940‐1945’. Tijdens de onthulling had Tal het volgende gesproken: 
 

De jonge mens wordt met blijdschap ontvangen, doch als het leven is afgesloten dan is er 
smart en droefenis. (…) We zijn dan treurenden en in rouw gedompelden. Dit gedenkteken 
roept naar buiten: Wat heeft er veel in de historie gefaald. De beschaving heeft gefaald, de 
liefde en de rechtvaardigheid hebben bitter gefaald, want ware zulks niet het geval geweest, 
dan was dit monument nimmer opgericht. Het betekent een aanklacht tegen de beschaving, 
voor allen die het zien, voor de mensheid van de volkeren rondom ons. Het monument wordt 
hier onthuld, doch het had moeten staan in de vertrekken waar de kinderen der volkeren 
worden opgevoed, in de zalen en in de kamers waar de maatregelen worden besproken, die 
nodig en nuttig zijn voor onze maatschappij. De roep naar binnen die van dit monument 
uitgaat, is voor de kinderen van het Joodse volk, de kinderen van het volk, dat ondanks de 
toegebrachte slagen, niet ondergaat, omdat God dit volk niet wil laten ondergaan. Als de 
roep naar buiten èn de roep naar binnen doordringen, (…) dan staat dit monument hier niet 
voor niets.40 

 
Al eerder, in 1948, had Tal zich uitgesproken over de herinnering aan de Jodenvervolging en 
welke functie een monument daarbij kan innemen. Bij de inwijding van het grafmonument 
ter herinnering aan de uit Amsterdam gedeporteerde Joden op de Joodse begraafplaats van 
Muiderberg, had hij onder andere het volgende gezegd: 
  

                                                 
40 J. van Gelder, ‘Monumentonthulling te Assen’, in: NIW 82/30 (1951). 
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Zwart en donker is het rondom ons. Alle philosofie breekt stuk tegen de geschiedenis. De 
mens kan het niet verwerken, hij kan alleen stilstaan en ondervinden. Alles wat wij gedacht 
hebben, en wat wij met onze systeempjes trachten te begrijpen, het breekt stuk tegen de 
verschrikkelijke lessen die geschiedenis op de wereld geeft. Wij, wij Joden zelf, hebben geen 
gedenkteken nodig. Tomied begol joum oewegol ngeis, steeds iedere dag en elk uur is bij ons 
de herinnering aan hen, die zijn heengegaan.  

Het gedenkteken behoeft er niet te zijn voor ons, die hen ook zonder dit teken wel 
herdenken. Maar het gedenkteken moet er zijn, voor wie het nodig is om dit alles in 
herinnering te roepen. Het is een gedenkteken van smaad, niet van smaad voor het Joodse 
volk, maar het falen van het goede dat mensen hadden kunnen aanrichten. 

Het gedenkteken herinnert de wereld aan het verzuim dat zij gepleegd heeft. Wij 
moeten nadrukkelijk in onze geest planten wat er gebeurt. (…) Moge door ons gezamenlijk 
werk en door het herdenken te maken tot een taak van ons leven de smaad die over deze 
wereld gekomen is, worden weggenomen.41       

  
In deze redes doet Tal betekenisvolle uitspraken over de functie van het gedenkteken. Hij 
wijst een gedenkteken niet af, hij spreekt duidelijke taal: ‘het gedenkteken moet er zijn voor 
wie het nodig is om dit alles in herinnering te roepen. Het is een gedenkteken van smaad, 
niet van smaad voor het Joodse volk, maar het falen van het goede dat mensen hadden 
kunnen aanrichten’. Een gedenkteken voor de Jodenvervolging is geen zaak van de Joodse 
gemeenschap, maar het inlossen van een ereschuld van de Nederlandse bevolking. Maar 
slechts weinig mensen voelden zich hierdoor aangesproken. 
                                                                                                                                                                                                  
 
2.    De omgang met de Jodenvervolging 
 
Een ongewenste nationale herinnering 
 
Uit de ideeën en plannen, de wel en niet uitgevoerde gedenktekens bleek dat het 
voormalige kamp Westerbork een weerbarstige plek was om een gedenkteken op te richten. 
Voor sommigen was het überhaupt geen plek voor een gedenkteken, zeker niet van 
nationale betekenis. De omgang met de herinnering aan kamp Westerbork roept de vraag 
op hoe die zich verhoudt tot de algemene nationale oorlogsherinnering en Jodenvervolging. 
Kon in eerste instantie vanuit de visie ‘dat deze kampen eenerzijds een typerend instrument 
zijn geweest van de duitsche onderdrukking in zijn wreedsten vorm, anderzijds zooveel leed 
hebben gebracht, en zozeer verbonden zijn geraakt met den verzetsgeest van ons volk’ in 
Westerbork een nationaal kampmonument worden opgericht, de Jodenvervolging als 
zodanig was voor de Nationale Monumenten Commissie geen gebeurtenis die herdacht 
hoefde te worden met een nationaal monument.  

Toch was er al in een vroeg stadium een monument voor de Jodenvervolging 
gewenst. Op 4 oktober 1945 was er aan de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen een nota verzonden met de al eerder besproken lijst van gewenste 
nationale monumenten ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Op deze lijst stonden 
                                                 
41 ‘Lezikaron – Ter herinnering. Plechtige onthulling van het monument ter herinnering aan de uit Amsterdam 
gedeporteerde joden’, in: NIW 79/25 (1948). Het gedenkteken is een ommuring rond het rechthoekig graf waar 
28 urnen van overlevenden uit Mauthausen zijn begraven. In de muur is een plaquette aangebracht met de 
tekst: ‘Gij, die in leven hier staat, gedenk degenen die door de vijanden van het goede, zijn omgebracht in de 
jaren 5702‐5707’. De muur wordt bekroond met een zuil met de jaartallen 1940‐1945. Op de zuil staat de 
Mageen David, symbool van het Joodse leven en de Joodse volkskracht. 
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voornamelijk monumenten die later de nationale monumenten van de Tweede 
Wereldoorlog zouden worden. Hierop stond ook een monument voor de Joden, maar men 
was afwachtend. Letterlijk staat het zo in de nota: 
 

In Amsterdam ware te overwegen een Joden‐Monument, als getuigenis tegen de 
rasvervolging. Sober gehouden, b.v. in de vorm van naamlijsten, zou dit een plaats kunnen 
vinden tussen de twee grote oude synagogen op het Jonas Daniël Meyerplein. Initiatieven 
zijn ons niet bekend. De stemming voor zulk een plan is voorshands niet te peilen. Voorlopig 
lijkt ons zelfs een suggestie niet raadzaam.42  

 
Deze laatste twee zinnetjes zijn veelzeggend, maar de betekenis ervan is moeilijk te 
doorgronden. Bij wie was de stemming voor het plan niet te peilen? Bij de Joodse bevolking? 
En waarom was een suggestie niet raadzaam?  

Een halfjaar later, in de eerste vergadering van de Centrale Commissie op 26 april 
1946, stond een monument voor de ‘Jodenvervolging’ te Amsterdam op de zesde plaats in 
een reeks van veertien monumenten.43 Wie het monument zou moeten oprichten en hoe 
het er verder uit zou moeten zien, wordt niet besproken. Toen de Nationale Monumenten 
Commissie de nationale monumentenkwestie ging behartigen, verdween het monument 
voor de Jodenvervolging. In het verslag van 11 december 1946 komt ‘Het monument voor 
het Jodendom’ nog kort ter sprake. Met de mededeling dat het comité van oordeel was, dat 
hier niet van een nationaal monument kan worden gesproken.44 Waarom een monument 
voor het ‘jodendom’ niet nationaal kon zijn wordt niet beargumenteerd. Tijdens de 
vergadering van 20 maart 1947 vroeg Mulder (directeur van het Nationaal Instituut dat later 
het Prins Bernhard Fonds zou worden) of ‘het monument voor de vermoorde joden te 
Amsterdam’ niet opgenomen kan worden in de reeks van op te richten nationale 
monumenten. Het comité antwoordde:  

 
Het staat vast, dat de Joden als volksgroep uitzonderlijk zwaar zijn getroffen, zoodat het 
volkomen redelijk is, indien daarvoor een monument wordt opgericht. In dit verband 
herinneren wij aan de pogingen, die worden aangewend om de Hollandsche Schouwburg te 
bestemmen als bibliotheek o.m. voor de Rosenthaliana. Intusschen volgt naar de meening 
van ons Comité daaruit nog niet, dat aan een dergelijk monument een nationaal karakter 
behoort te worden toegekend.45  

 
Een week later liet Mulder weten het teleurstellend te vinden als de Hollansche Schouwburg 
geen nationaal monument zou kunnen zijn. Ook d’Ailly zou graag zien dat de Hollandsche 
Schouwburg een nationaal monument zou worden.46 

De Hollandsche Schouwburg is nooit op de lijst van nationale monumenten geplaatst. 
Waarom een monument voor de Jodenvervolging geen nationaal monument kon zijn, 
daarover heeft de Nationale Monumenten Commissie zich nooit expliciet uitgelaten. Een 
aantal standpunten van de commissie over het begrip ‘nationaal’ kan wellicht opheldering 
verschaffen. Zo kon een oorlogsmonument alleen een nationaal karakter hebben als dat was 

                                                 
42 ‘Nota aan de Z.E. den minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen’, 4 oktober 1945. NIOD 182. 
43 Vergadering Centrale Commissie 26 april 1946. SMA s59/map 1. 
44 Vergadering van het werkcomité van de Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenktekens, 11 
december 1946. SMA s60/map 1. 
45 Vergadering Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenktekens, 20 maart 1947. SMA s60/map 1. 
46 Vergadering Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenktekens, 29 maart 1947. SMA s60/map 1.  
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opgericht op een plek waar belangrijke gebeurtenissen voor het hele land gedurende de 
oorlog hadden plaatsgevonden.47 De Jodenvervolging zou in deze visie te specifiek zijn en 
alleen voor een deel van de bevolking van belang zijn. Zo kon bijvoorbeeld een monument 
ook niet nationaal zijn dat een ‘bepaalde veldslag of een bepaald aspect van de strijd, hoe 
belangrijk deze veldslag of dit aspect voor het verdere verloop van de oorlog overigens ook 
geweest moge zijn’, herdenkt.48 De Nationale Monumenten Commissie weerde ook 
monumenten die voor een te specifieke groep waren bedoeld. Zo was er een verzoek om het 
Nederlands Studenten Sanatorium als nationaal monument te erkennen ter herinnering aan 
het studentenverzet. Dit verzoek werd afgewezen, mede omdat de Nationale Monumenten 
Commissie bang was dat er te veel monumenten zouden komen. Als de commissie dit 
monument zou aanvaarden, dan moesten er concessies gedaan worden richting het verzet 
van de Nederlandse Spoorwegen, het artsenverzet, het schoolverzet, het landbouwverzet, 
etc.49 Maar het meest veelzeggend is het standpunt dat de Nationale Monumenten 
Commissie inneemt ten opzichte van de ‘verliezen aan mensenlevens’. In een brief van 18 
maart 1949 aan prof. dr. E. de Quay schrijft de secretaris van de Nationale Monumenten 
Commissie, J.H. des Tombe:  

 
Wat betreft de verliezen aan mensenlevens stelt de Commissie zich op het standpunt, dat dit 
feit – hoe betreurenswaardig ook – geen aanleiding mag zijn tot het oprichten van een 
gedenkteken dat een nationaal karakter moet bezitten. De Commissie was van oordeel dat 
een nationaal monument een meer positieve inhoud moet bezitten.50  

 
Vanuit deze visie werd bijvoorbeeld ook het monument voor de razzia van Putten 
afgewezen, waarbij het grootste deel van de mannelijke bevolking werd afgevoerd en 
uiteindelijk het leven verloor.51  

De Jodenvervolging en ‐vernietiging werd door de Nationale Monumenten 
Commissie niet geschikt geacht om te herdenken met een nationaal monument. De redenen 
zijn uit de geciteerde verslagen impliciet af te leiden. De Jodenvervolging was een te 
specifieke gebeurtenis, omdat zij een bepaald deel van de bevolking had getroffen en 
daarom moeilijk als nationaal aangemerkt kon worden. Ten tweede was de Jodenvervolging 
dermate negatief van aard, dat er geen enkel positief perspectief aan kon worden ontleend, 
wat als voorwaarde werd gesteld voor een nationaal monument.  

Stond in de nota van 4 oktober 1945 aan de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen dat er geen initiatieven bekend waren voor ‘een Joden‐Monument’, in 1946 
was er wel sprake van een initiatief, maar zowel de Nationale Monumenten Commissie als 
de gemeente Amsterdam was niet geporteerd voor een monument voor de Joodse 
slachtoffers. Op 11 november 1946 had een comité, opgericht door het kerkbestuur van de 
Nederlands‐Israëlitische Hoofdsynagoge, een verzoek bij de gemeente Amsterdam ingediend 
om een monument te mogen oprichten ter nagedachtenis aan de Joden ‘die het slachtoffer 

                                                 
47 Vergadering van het Werkcomité Nationale Monumenten Commissie 11 oktober 1947. Opmerking van Des 
Tombe onder punt 3 over de uitbreiding van het begrip Nationaal Monument. SMA s60/map 1.  
48 Brief namens de Nationale Monumenten Commissie, 28 december 1948. RU 456. 
49 Brief van de Commissaris der Koningin in de Provincie Friesland aan J.H. des Tombe, secretaris van de 
Nationale Monumenten Commissie. ‘Beoordeling van aanvragen tot erkenning als Nationaal Monument’. 
Gedateerd op 13 oktober 1948. RU 456.  
50 Brief van de Nationale Monumenten Commissie aan De Quay, gedateerd op 18 maart 1949. RU 456.  
51 Ibidem. 
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zijn geworden van de Duitse bezettingsmaatregelen’.52 De directeur Publieke Werken 
meende echter dat het Jonas Daniël Meijerplein, het plein waar nota bene zes jaar later De 
Dokwerker kwam te staan, niet geschikt was voor een vrijstaand beeld. Het bestuur van de 
synagoge vroeg in februari 1947 om een nieuwe beslissing. Het kreeg van de gemeente een 
afwijzend antwoord in 1949. Als excuus voor de trage afwikkeling voerde de gemeente aan 
dat er verwarring was ontstaan tussen de aanvraag voor het monument voor de Joodse 
slachtoffers en het plan voor een monument ter ere van de beschermers van de Joodse 
bevolking. In hetzelfde jaar dat het bestuur antwoord kreeg, besliste de gemeente dat op het 
Jonas Daniël Meijerplein het monument voor de Februaristaking moest komen. Volgens 
Bianca Stigter wilden de directeur en de wethouder van Publieke Werken (net als de 
Nationale Monumenten Commissie), geen afzonderlijk Joods monument. Deze houding kan 
volgens haar nog het best worden uitgelegd naar analogie van het standpunt van de 
overheid met betrekking tot de repatriëring van landgenoten na de bevrijding. De overheid 
wilde niet, zoals de bezetter had gedaan, een onderscheid maken tussen Joden en niet‐
Joden; Joden waren Nederlanders als alle andere en moesten nu weer in alle opzichten gelijk 
behandeld worden.53 Of zoals historica Dienke Hondius het verwoordt: ‘Er was geen verschil, 
en er mocht geen verschil zijn tussen joden en niet‐joden; joden waren geen categorie, het 
waren allen Nederlanders.’54 Een beleid dat misschien met de beste bedoelingen was 
bedacht maar in de praktijk voor de Joden minder aangename kanten bezat.  

 
 
De Jodenvervolging in de openbare herinnering  
 
De herinnering aan de Jodenvervolging was in de eerste jaren na de bevrijding geen 
verdrongen geschiedenis, maar ze was ook geen thema dat benadrukt werd of, zoals later, 
een zelfstandige geschiedenis werd. De Jodenvervolging werd ingepast binnen het nationale 
verhaal van lijden en verzet. Treffend is de publicatie in 1950 van een van de eerste 
uitgebreide studies van de Jodenvervolging, Kroniek der Jodenvervolging van Herzberg. De 
eerste uitgave van Kroniek verscheen in vier delen, aflevering 23 tot en met 26, in 
Onderdrukking en Verzet, een 48 delen tellende serie over Nederland in oorlogstijd die 
bedoeld was als een nationaal document. De geschiedenis van de Jodenvervolging is slechts 
een onderbreking in het nationale verhaal van onderdrukking en verzet.55 

De plaats van de Jodenvervolging in de nationale herdenking wordt misschien het 
best geïllustreerd aan de hand van het gedenkraam ter herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog in de Sint Janskerk te Gouda (zie afb. 56). In deze kerk, met zijn Goudse Glazen 
zelf een nationaal monument waar nieuwtestamentische en vaderlandse geschiedenis 
naadloos in elkaar overgaan, werd in hetzelfde jaar als waarin het verzetsgraf in kamp 
Westerbork werd opgericht, een bevrijdingsglas ingewijd. Het initiatief droeg een nationaal 

                                                 
52 Bianca Stigter, ‘Beelden om nooit te vergeten’, 41‐42. 
53 Ibidem, 42.  
54 Hondius, Terugkeer, 91.  
55 J.J. van Bolhuis, C.D.J. Brandt, H.M. van Randwijk, B.C. Slotemaker (red.), Onderdrukking en Verzet. Nederland 
in oorlogstijd, Arnhem 1947‐1954. Nabeschouwing, aflevering 48, p.761. Onderdrukking en Verzet werd 
uitgegeven tussen 1947 en 1954. Kroniek der Jodenvervolging verscheen als delen 23, 24, 25 en 26 in 1950. Een 
tweede druk verscheen in 1952. In 1956 zou de Kroniek als zelfstandig boek uitgegeven worden onder de titel: 
Kroniek der Jodenvervolging 1940‐1945.  
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karakter.56 Het glas, gemaakt door Charles Eyk, bestaat uit 58 panelen met een totale 
afmeting van 8 meter hoog en 4 meter breed. Centraal in de voorstelling van het glas staat 
een stoet van mannen en vrouwen met de nationale driekleur. Een man maakt op Limburgse 
wijze het V‐teken met 3 opgestoken vingers. Kinderen zwaaien met vlaggetjes, terwijl 
honden vrolijk met de stoet mee huppelen. Er is vreugde om de bevrijding, maar een 
ernstige en strijdvaardige houding overheerst. Men maakt zich op om het verwoeste land 
weer op te bouwen. De compositie lijkt geïnspireerd op De Nachtwacht van Rembrandt, De 
vrijheid leidt het volk van Delacroix en Fiumana van Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

Rond deze voorstelling zijn de jaren uit de bezetting verbeeld. Boven in het gotische 
raam bevinden zich de vier apocalyptische ruiters op witte paarden die oorlog, honger, dood 
en verderf personifiëren. Dit bijbelse motief beslaat een derde van het totale oppervlak en 
hangt als een donderwolk boven de andere afbeeldingen van het Bevrijdingsglas. Aan de 
linker‐ en rechterkant van het glas, worden – van boven naar beneden – de rampen getoond 
die Nederland tijdens de oorlog hebben getroffen, de verwoesting van steden door 
bombardementen en inundatie van het land. Van de 58 panelen zijn 6 kleine panelen, aan de 
zijkanten van het glas, gewijd aan de slachtoffers van de oorlog, waaronder die van de 
Jodenvervolging. Links is te zien hoe mensen zijn opgehangen aan een galg, hoe een man 
door Duitse soldaten van zijn gezin wordt weggevoerd en hoe uitgehongerde gevangenen in 
streepjespakken in een concentratiekamp gevangen zitten. Rechts is een groep mannen die 
bij een razzia bijeen is gedreven. Met opgeheven handen wachten zij op hun deportatie. 
Daaronder is een tafereel te zien van burgers die geëvacueerd worden en op het onderste 
paneel is ‘de ellende van het overbrengen naar de concentratiekampen’ verbeeld.57  

Het herdenkingsraam wordt onderaan afgesloten door het wapen van Gouda met de 
spreuk Per aspera ad astra (Door de duisternis tot het licht; letterlijk: door de doornen naar 
de sterren) en het Nederlandse wapen met de woorden Je maintiendrai, Ik zal handhaven. 
Daaronder de wapens van de elf provincies met twee teksten. Een uit het Oude Testament: 
Gij leiddet door Uw weldadigheid dit volk dat Gij verlost hebt (Exodus 15:13) en centraal in 
het midden de essentie van de inhoud van het Glas: ‘Gedenk hen die, toen het volk 
verslagen en machteloos scheen, de vaan der vrijheid hoog hebben gedragen, door alles 
heen.’ Het algemene lijden, de vreugde om de bevrijding en de toekomst staan voorop, de 
slachtoffers van de bezetting zijn naar de zijkanten van de voorstelling verdrongen. De 
Jodenvervolging en ‐vernietiging wordt niet specifiek in beeld gebracht, maar is opgenomen 
in de voorstellingen van razzia, deportatie en concentratiekampgevangenen. Op de kleding 
van de kampgevangenen is wel een driehoek aangebracht, wat zou kunnen betekenen dat ze 

                                                 
56 De voorzitter van het Comité Gedenkraam St‐Janskerk was mr. A.A.J. Rijksen, voorzitter van het in 1938 
opgerichte Fonds Goudse Glazen. Andere leden van het comité werden gekozen uit verschillende geledingen 
van de bevolking en vertegenwoordigers uit de voormalige illegaliteit en het leger. Ereleden waren onder 
andere burgemeesters van steden die in het verleden aan Gouda een glasraam hadden geschonken, dat waren: 
Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en Rotterdam. Deskundigen die de artistieke kwaliteit moesten 
waarborgen waren jhr. W.J.A.B. Sandberg, directeur van het Stedelijk Museum van Amsterdam, de 
beeldhouwer prof. L.O. Wenckenbach en Chr. de Moor, bekend tapisserieontwerper. Koningin Wilhelmina trad 
op als beschermvrouwe. Om het glas te financieren was een circulaire uitgegeven waarin het nationale 
karakter werd benadrukt. Geld kwam van de Goudse bevolking en van vrienden van de Glazen uit het hele 
land. G.J. Vaandrager, Het Bevrijdingsglas, Stichting Fonds Goudse Glazen te Gouda 1997, 2‐9. Zie ook: Frank 
van Vree, ‘Een verleden dat niet verdwijnen wil. De publieke herinnering aan de Tweede Wereldoorlog’, in: 
icodo‐info. Tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld, 20/1 (juni 2003) 18‐30.  
57 Vaandrager, Het Bevrijdingsglas, 13. De voorstelling is een gezin dat gedeporteerd wordt en daaruit zou men 
kunnen opmaken dat het om een Joods gezin gaat. Er zijn echter geen davidsterren zichtbaar, dus het zou ook 
een Sinti‐ of Roma‐gezin kunnen zijn. 
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politieke gevangenen zijn. Alleen de tekst uit het Oude Testament heeft een specifiek Joodse 
connotatie, ironisch genoeg is de tekst ontleend aan het lied van Mozes na verlossing van 
het volk Israël uit de Egyptische slavernij (Exodus 15:13): ‘Gij leiddet door Uw weldadigheid 
dit volk, dat Gij verlost hebt.’58  

Ook op lokaal niveau werden er zelden gedenktekens opgericht voor de 
Jodenvervolging, meestal werden de namen van Joodse slachtoffers vermeld op de 
namenlijsten waarmee omgekomen plaats‐ of dorpsgenoten werden herdacht op 
gedenkplaquettes of andere algemene oorlogsmonumenten. Hetzelfde gebeurde binnen 
bedrijven, scholen en sportverenigingen waarbij de Joodse slachtoffers samen met andere 
omgekomen collega’s worden herdacht op plaquettes.59      

Voor het leed van de Joodse burgers bestond aandacht, maar het vormde geen 
specifiek thema. Als het al een thema was, werd het geplaatst in het algemene perspectief 
van nationaal leed, dat niet zelden van een christelijke context werd voorzien. Het is niet 
toevallig dat het Goudse herdenkingsglas overheerst wordt door de vier apocalyptische 
ruiters, zoals beschreven in het Nieuwe Testament in de Openbaring, en een plek heeft 
gekregen in een christelijk kerkgebouw met glazen die voornamelijk een 
nieuwtestamentische en nationale geschiedenis vertellen.  

Het Bevrijdingsglas is niet uitzonderlijk. Ook in een van de weinige grote 
oorlogsmonumenten waarin de Jodenvervolging überhaupt een rol speelt, de beeldengroep 
die Andriessen maakte voor de slachtoffers van Enschede, is deze gebeurtenis onderdeel van 
het grote geheel (zie afb. 57). Het speelt zich af aan de zijkant van de voorstelling en het 
Joodse lot is als zodanig niet te herkennen. De Jodenvervolging wordt gepersonifieerd door 
De Joodse vrouw, verbeeld als een moeder met een kind op haar armen (zie afb. 58). Het 
beeld is deel van een ensemble bestaand uit totaal zes zelfstandige beelden van een of 
meerdere personen. Behalve De Joodse vrouw zijn dat: De concentratiekampmannen, De 
soldaat, De gijzelaar, De verzetsstrijders en Het bomslachtoffer. In dit ‘Tableau vivant’, een 
van de weinige monumenten dat elke slachtoffergroep vertegenwoordigd,60 is De Joodse 
vrouw afgewend van de groep en lijkt ze er zelfs buiten te vallen. Je zou het kunnen zien als 
een teken dat de Jodenvervolging een aparte geschiedenis is.  

Andriessen maakte De Joodse vrouw nadat hij op een station in Amsterdam een 
vrouw met op haar armen een kind voortgedreven zag worden door een gewapende Duitse 
soldaat. Aan de vrouw heeft Andriessen, zoals hij later zei, opzettelijk ‘geen echt joods 
uiterlijk gegeven’.61 Ook heeft hij de Jodenster niet uitgebeeld. Mocht ze er al een hebben, 
dan is deze niet zichtbaar omdat de vrouw het kind op deze plek tegen zich aan houdt. Uit 
het beeld zelf is dus niet af te leiden dat het gaat over de Jodenvervolging. Aan De Joodse 
vrouw wordt volgens kunsthistoricus Louk Tilanus nog een heel andere betekenis gegeven 
dan de vervolging. Het thema ‘moeder en kind’ maakte Andriessen al vanaf 1915 in de vorm 
van de Moeder Gods met het Christuskind. ‘Het is’, volgens Tilanus, ‘de versmelting van een 
religieus en een actueel thema die aan het beeld een verrijkte betekenis geeft; hier wordt de 

                                                 
58 Gegevens zijn ontleend aan Vaandrager, Het Bevrijdingsglas, 11‐18. Zie ook Van Vree, ‘Een verleden dat niet 
verdwijnen wil’, 20‐21.   
59 Gebaseerd op de tot nu toe verschenen delen van: H. Hamburger en J.C. Regtien, Joodse 
oorlogsmonumenten, in respectievelijk de provincies Groningen (1998), Drenthe (1999), Friesland (2001), 
Overijssel (2002) en Gelderland (2005), Bedum. En: Wim Ramaker en Ben van Bohemen, Sta een ogenblik stil… 
Monumentenboek 1940/1945, Kampen 1980. 
60 Dat misschien wel door de aandacht voor verschillende slachtoffergroepen beschouwd kan worden als hét 
nationale oorlogsmonument van Nederland. 
61 Tilanus, De beeldhouwer Mari Andriessen, 54. 
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oorlogservaring verheven tot een universeel symbool.’62 Als dat universeel symbool staat 
voor de Madonna met het Kind of Maria met Kind, getuigt dat van weinig empathie met de 
religieuze gevoelens van de Joodse slachtoffers.  

Voor de uitbeelding van het Joodse leed gebruikte Andriessen, bewust of onbewust, 
een christelijk motief zoals Raedecker een Golgotha‐opstelling en het Corpus Christi 
gebruikte om op het monument op de Dam het nationale lijden te symboliseren. In de film 
Niet Tevergeefs van de Franse regisseur Edmond Gréville uit 1948 krijgt het Joodse lot ook 
een christelijke symboliek opgedrongen. In deze film brengt een Joodse onderduikster in een 
stal haar kind ter wereld naar analogie van het bijbelse kerstverhaal. De verzetsfilm vertelt 
het drama van het lijden en strijden van vier onderduikers op een boerderij, en ging twee 
dagen voor Kerstmis in première. Als de Joodse onderduikster, niet toevallig Mary geheten, 
haar eerste weeën krijgt, zegt ze tegen medeonderduiker schipper Harm: ‘Jij waagt je leven 
voor een Joodse vrouw die een kind moet krijgen.’ Hij antwoordt: ‘Er was nog een Joodse 
vrouw, die heette net als jij, die kreeg ook een kind.’ Op dat moment zoemt de camera in op 
een Madonnabeeldje dat aan de muur hangt. Niet Tevergeefs wordt omschreven als een 
kerstverhaal in bezettingstijd, bedoeld als een nationaal christelijk drama. De verbeelding 
van Nederlands ‘eenheid in verscheidenheid’.63  

Behalve de nationalisering van de oorlogsherinnering, die de Jodenvervolging en ‐
vernietiging naar de randen van de openbare herinnering drong, waren het de Koude Oorlog 
en de verdeeldheid binnen de Joodse gemeenschap die Auschwitz, als symbool van de 
Jodenvervolging en ‐vernietiging, lang buiten de openbaarheid hielden. De moeizame 
totstandkoming van het Auschwitzmonument, met de asurn uit Auschwitz‐Birkenau, is daar 
het gevolg van. Voordat het Auschwitzmonument van Jan Wolkers, gelegen in het 
Wertheimpark,64 kon uitgroeien tot een plek in de openbare ruimte waar jaarlijks onder 
grote nationale belangstelling de Jodenvervolging en ‐vernietiging wordt herdacht, leidde de 
Auschwitzherdenking decennialang een geïsoleerd bestaan als gevolg van vermeende 
annexatie door de communisten. Inzet van de conflicten was een urn met as uit Auschwitz.  

De urn was in 1952 meegenomen door Auschwitz‐overlevenden. Oud‐gevangenen 
waren door de Poolse regering uitgenodigd een internationale bijeenkomst van Auschwitz‐
overlevenden bij te wonen. In Auschwitz‐Birkenau had de delegatie een urn gevuld met as 
uit de kalkputten. De Nederlandse Auschwitzdelegatie had zich volgens velen laten 
gebruiken voor communistische propaganda. Of, zoals het NIW schreef, had zich dienstbaar 
gemaakt aan het communistische Polen. Dat het Comité Herdenking Auschwitz en het 
daaruit voortgekomen Nederlands Auschwitz Comité met communisten werd geassocieerd 
is niet onbegrijpelijk. Veel actieve leden van het Comité Herdenking Auschwitz en later het 
Nederlands Auschwitz Comité hadden een communistische overtuiging of sympathiseerden 
daarmee. Er bestond een zekere overlap tussen de CPN en het comité in personen en 
activiteiten. Aan de kant van de CPN bestond de ledenlijst voor een aanzienlijk deel uit 
voormalige verzetsmensen, onderduikers en overlevenden van de kampen. ‘Binnen het 
Nederlands Auschwitz Comité’, schrijft Maarten Bijl in zijn geschiedenis van het Nederlands 
Auschwitz Comité, ‘heerste er, kortom, een grote communistische affiniteit, zonder dat deze 
als dienstbaarheid aan de CPN uitgelegd kan worden. Een verschil dat in het koudst van de 

                                                 
62 Ibidem.   
63 Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 52‐53. 
64 Het huidige monument in het Wertheimpark werd onthuld in 1993. Wolkers maakte het ‘spiegelmonument’ 
in eerste instantie voor de Oosterbegraafplaats waar het in 1977 werd onthuld.   

 114



Koude Oorlog overigens voor velen niet bestond.’65 De BVD beschouwde het 
Auschwitzcomité als een communistische mantelorganisatie, wat het volgens sociologe 
Jolande Withuis ook was.66 De associatie met het communisme zorgde er zo voor dat de 
herdenking van de Jodenvervolging zowel binnen de Joodse gemeenschap als daarbuiten op 
weerstand stuitte. De Koude Oorlog en de verdeeldheid binnen de Joodse gemeenschap 
leidde tot de oprichting van drie comités, die alle drie de urn een juiste bestemming wilden 
geven. 

Comité Herdenking Auschwitz vond de meest voor de hand liggende plek een Joodse 
begraafplaats. Dat plan ging echter niet door omdat men de Amsterdamse Joodse gemeente 
niet kon verzekeren dat er alleen as van Joden in de urn zat.67 Een alternatief was snel 
gevonden, de urn zou kunnen worden bijgezet bij het voorlopig monument voor de 
Februaristaking op het Jonas Daniël Meijerplein, en wel tijdens een manifestatie van het 
communistische Herdenkingscomité Februari 1941 op 24 februari 1952. Burgemeester 
d’Ailly kon geen enthousiasme opbrengen voor dit plan. Reden was dat de laatste 
herdenking van de Februaristaking was uitgelopen op een ‘communistische manifestatie’ 
van de CPN. Om iets dergelijks te voorkomen verbood d’Ailly de manifestatie en daarmee 
ook de bijzetting.  

De urn had inmiddels de aandacht getrokken van mensen uit het voormalige verzet. 
De Commissie van samenwerking der drie Oud‐Verzetsorganisaties drong er bij d’Ailly op 
aan om de urn op een openbare plaats te begraven, en wel bij de verzetsgraven op de 
Nieuwe Oosterbegraafplaats. Het tweede comité was geboren: ‘Initiatiefcomité bijzetting 
Urn Auschwitz’. Het plan was om de urn op de nationale dodenherdenking via een stille 
tocht vanaf het Jonas Daniel Meijerplein, langs de Hollandsche Schouwburg ’s avonds om 
acht uur tijdelijk bij te zetten op de Oosterbegraafplaats. Als het monument voor de 
Februaristaking klaar zou zijn kon de urn in de sokkel van De Dokwerker worden 
ingemetseld. Het plan kreeg brede steun. De Joodse gemeente had in de persoon van 
opperrabbijn Tal toegestemd. Maar men had met een ding geen rekening gehouden. Omdat 
de nationale dodenherdenking in 1952 op een zondag viel, had de overheid met het oog op 
de zondagsrust de plechtigheid verschoven naar zaterdag 3 mei. De urn zou dan op sabbat 
begraven worden. Dat schoot Joods‐religieuze kringen in het verkeerde keelgat. Het 
Initiatiefcomité respecteerde de gevoelens binnen de Joodse gemeenschap en men zou 
uitkijken naar een andere plek en een andere datum voor de plechtigheid. Dit was tegen het 
zere been van de Polendelegatie, waarvan niemand religieus was.68 ‘de Polen‐groep 
piekerde er niet over om aan de bestaande religieuze bezwaren tegemoet te komen. Het 
herdenken van de slachtoffers van Auschwitz was geen exclusief Joods‐orthodoxe 
aangelegenheid en dat mocht het ook niet worden gemaakt.’69 Het Initiatiefcomité Bijzetting 
Urn Auschwitz hief zich op, een derde plaatsingscomité was inmiddels opgericht, Comité 
Bijzetting Urn Auschwitz. 

                                                 
65 Maarten Bijl, Nooit meer Auschwitz! Het Nederlands Auschwitz Comité, 1956‐1996, Bussum 1997, 36. 
66 Withuis, Na het kamp, 413. 
67 Annetje Fels had telefonisch contact opgenomen met de Joodse gemeente van Amsterdam. De persoon aan 
de telefoon zei dat plaatsing van de urn op een Joodse begraafplaats onmogelijk was als ze niet kon verzekeren 
dat de urn alleen as van Joden bevatte. De Joodse gemeente spreekt deze versie van het verhaal tegen. Zie 
Withuis, Na het kamp, 383.      
68 Volgens Annetje Fels was niemand religieus. Zie Bijl, Nooit meer Auschwitz!, 113.  
69 Bijl, Nooit meer Auschwitz!, 25. 
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Comité Bijzetting Urn Auschwitz was het initiatief van enkele Polengangers en hun 
politieke vrienden.70 Schrijver Sam Goudsmit, mede‐initiatiefnemer, liet zijn ongenoegen 
over de gang van zaken blijken in zowel het NIW als De Joodse Wachter. ‘Is het levensdoel 
van de Joodsgeborene geen ander dan begraven te worden (…) op een joodse 
begraafplaats?’, vroeg hij zich honend af. Joden als Sam Goudsmid, schrijft Evelien Gans, 
zagen zichzelf in de eerste plaats, of zelfs uitsluitend, als verzetsstrijder of antifascist.71 Ook 
in De Waarheid zette hij zijn ideeën over de betekenis van de Auschwitzurn uiteen. ‘In 
Auschwitz waren behalve joden ook Jehova‐getuigen, zigeuners, Polen, Russen en politieke 
gevangenen omgebracht’, aldus Goudsmid. De urn bijzetten op een algemene begraafplaats 
is volgens hem de enige juiste daad. ‘Auschwitz heeft alle Nederlanders wat te zeggen en 
niet alleen een klein groepje, dat zich telkens op volkomen ongegronde wijze tracht voor te 
doen als de enige representant van de gehele joodse bevolking van ons land.’72 Het initiatief 
van Comité Bijzetting Urn Auschwitz om de urn op 15 juni op de Nieuwe 
Oosterbegraafplaats te begraven, voorafgaand door een stille tocht langs het Jonas Daniël 
Meijerplein en de Hollandsche Schouwburg, kreeg weinig waardering. Reden: de as uit 
Auschwitz was opnieuw een zaak geworden van De Waarheid, de CPN en het Verenigd 
Verzet.73  

Om aan het gesol met de Auschwitzurn een eind te maken, werd uiteindelijk een 
compromis gevonden. De urntocht langs het Jonas Daniël Meijerplein en de Hollandsche 
Schouwburg naar de begraafplaats werd vervangen door een defilé op 15 juni 1952 langs de 
urn die werd opgesteld in het uitvaartcentrum aan de P.C. Hooftstraat. In ruil daarvoor kreeg 
het comité van de gemeente een grafplek en een gedenksteen op de Nieuwe 
Oosterbegraafplaats.74 De plechtigheid was geen exclusieve communistische vertoning 
geworden, maar een emotionele herdenking waar veel mensen bij betrokken waren. Het 
was allemaal even naargeestig als gemanipuleerd, schrijft Jolande Withuis, maar toch is de 
werkelijke tragedie dat 15 juni 1952 voor veel Joodse nabestaanden de eerste gelegenheid 
was waarbij men in Auschwitz omgekomen familieleden en vrienden kon herdenken. ‘Ze 
hadden nooit een plek gehad waar ze hun dierbaren konden herdenken. Er was verder 
niks.’75  

Een dag later werd de urn in alle stilte op de Nieuwe Oosterbegraafplaats begraven 
tussen, hoe symbolisch, het verzetsmonument en twee graven van Februaristakers. Eind 
oktober 1952 werd er een sobere steen geplaatst met de tekst ‘Nooit meer Auschwitz’.  

De herdenking bij het grafmonument, vanaf 1956 georganiseerd door het Nederlands 
Auschwitz Comité, zou jarenlang een noodlijdend bestaan leiden waarbij zich jaarlijks 
hooguit twintig herdenkenden verzamelden. Auschwitz, het symbool voor de 
Jodenvervolging, werd vooral geassocieerd met communisme. De herinnering aan de 
Jodenvervolging moest het afleggen tegen de herinnering aan het verzet van de 
communisten tegen het fascisme.76 Het gesol met de urn had niet alleen aan het licht 
gebracht hoe de Koude Oorlog de communisten en het gemeentebestuur van Amsterdam 

                                                 
70 Withuis, Na het kamp, 384. 
71 Gans, Jaap en Ischa Meijer, 496. 
72 Sam Goudsmit, aangehaald bij Bijl, Nooit meer Auschwitz!, 25‐26. 
73 De oorspronkelijke datum voor de plechtigheid was 18 mei. Op bevel van het partijbestuur van de CPN werd 
de datum verschoven naar 15 juni, dat zou gunstiger uitpakken voor de Kamerverkiezingen van 25 juni. Zie 
Withuis, Na het kamp, 385.    
74 Bijl, Nooit meer Auschwitz!, 26‐31. 
75 Annetje Fels, aangehaald bij Withuis, Na het kamp, 385. 
76 Zie De Haan, Na de ondergang, 79. 
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had gescheiden, maar ook hoe verdeeld de Amsterdamse Joodse gemeenschap was. 
‘Seculiere zionisten, orthodoxe Joden en Joodse communisten: anno 1952 leefden ze allang 
weer in verschillende werelden’, aldus Evelien Gans.77 
 
 
De voorgeschiedenis van kamp Westerbork 

 
Toen het initiatief van Cramer voor een nationaal gedenkteken ter herinnering aan 
Westerbork werd voorgelegd aan de centrale commissie van het Nederlands‐Israëlitisch 
Kerkgenootschap, had de Joodse gemeenschap al de nodige teleurstellingen te verwerken 
gekregen. De passieve houding van de meeste Nederlanders en de actieve medewerking van 
een groot deel van het overheidsapparaat aan de Jodenvervolging stemden bitter, maar wat 
wellicht nog bitterder stemde waren de terugkeer en de opvang in Nederland. De overheid 
toonde weinig medeleven en handelde de opvang vooral formeel af, met de knip op de 
beurs. Kamp Westerbork is daar een voorbeeld van. De wijze waarop de overheid het kamp 
had laten bouwen en de manier waarop zij zich na de bezetting het kamp toe‐eigende, 
waren velen nog niet vergeten, en dit was een van de redenen waarom er vanuit de Joodse 
gemeenschap weinig enthousiasme was voor de gedachte aan een nationaal monument in 
het voormalige kamp.  

De geschiedenis van het kamp begint niet met de Duitse bezetting, maar op 13 
februari 1939 toen de regering had besloten om een Centraal Vluchtelingenkamp op te 
richten om er zowel de legale als de illegale Duits‐Joodse vluchtelingen onder te brengen. De 
vluchtelingenstroom naar Nederland was vanaf 1933 op gang gekomen en voor die mensen 
die het op eigen kracht of met behulp van familie of vrienden niet konden redden, waren 
kampen ingericht. In totaal waren er 26 kampen, opvangcentra en tehuizen beschikbaar 
gesteld door zowel particuliere als overheidsinstellingen. De financiering van de opvang van 
de vluchtelingen gebeurde niet door het rijk maar werd voor het grootste deel gedragen 
door het Comité voor Joodsche Vluchtelingen. Ook Rode Hulp en protestantse en katholieke 
vluchtelingencomités droegen hun steentje bij.78 Toen bleek dat de verblijfsduur van de 
vluchtelingen langer zou worden dan was voorzien, wilde minister Van Boeyen van 
Binnenlandse Zaken het beheer en de organisatie centraliseren om chaos en inefficiëntie te 
voorkomen. De overheid koos voor kampopname in plaats van onderbrenging bij 
particulieren, om zo de emigratie te stimuleren, de arbeidsmarkt niet te bedreigen en de 
kans op assimilatie met de Nederlandse bevolking te verkleinen.79 Dit waren ook de redenen 
om het nieuwe vluchtelingenkamp in een enigszins afgelegen streek te bouwen. In eerste 
instantie werd gedacht aan een plek op de Veluwe waar de gemeenten Putten en Ermelo 
locaties ter beschikking hadden gesteld. Het Elspeterveld bij Elspeet, gemeente Ermelo, viel 
af omdat zowel de ANWB als de VVV vreesden dat de komst van een vluchtelingenkamp de 
toeristische kwaliteiten van het gebied zou aantasten, maar vooral vanwege het bezwaar dat 

                                                 
77 Gans, Jaap en Ischa Meijer, 497. Over de complexe Joodse identiteit zie: Evelien Gans, De weg terug. Het 
kantelend zelfbeeld van de joodse historicus Jaap Meijer (1912‐1993). Rede uitgesproken bij de aanvaarding 
van het ambt van bijzonder hoogleraar Hedendaags jodendom, zijn geschiedenis en zijn cultuur aan de 
Universiteit van Amsterdam op 12 december 2002. Vossiuspers UvA, Amsterdam 2003.  
78 Reinhilde van der Kroef, ‘Het ontstaan van het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork’, in: Dirk Mulder en 
Ben Prinsen (red.), Westerbork Cahiers 7. Vluchtelingenkamp Westerbork, Stichting Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork, Hooghalen 1999, 19‐20. 
79 C.K., Berghuis, ‘Tot de verkeerde plek gedwongen. Ontstaan van het vluchtelingenkamp Westerbork’, in: Dirk 
Mulder en Ben Prinsen (red.), Uitgeweken. De voorgeschiedenis van kamp Westerbork, Hooghalen 1989, 56. 
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koningin Wilhelmina had aangetekend. Het kamp zou te dicht, twaalf kilometer, bij haar 
zomerverblijf Het Loo komen te liggen. Uiteindelijk koos de minister van Binnenlandse Zaken 
voor het terrein Amerveld, gemeente Westerbork en eigendom van Staatsbosbeheer, elf 
kilometer van Assen, vier kilometer van spoorstation Hooghalen en dicht bij de Duitse grens. 
Vooral dat laatste was van belang, niet voor de vluchtelingen maar voor Defensie. Te zijner 
tijd kon bij een eventuele inval van de Duitsers het kamp als mobilisatieknooppunt dienen.80 
20 maart 1939 werden de plannen door de ministerraad goedgekeurd.  

De Centrale Commissie voor het Vluchtelingenvraagstuk en het Centraal Comité voor 
Bijzondere Joodsche Belangen en het daaronder vallende Comité voor Joodsche 
Vluchtelingen, de financier van het kamp, waren van het besluit niet op de hoogte gesteld. 
D. Cohen, van het Comité voor Joodsche Vluchtelingen, moest uit de pers de plannen voor 
Westerbork vernemen. Hij was er niet blij mee. Namens het comité stuurt hij minister Van 
Boeyen een uitgebreide brief waarin hij de bezwaren kenbaar maakt: 
 

Het zal Uwe Exellentie niet ontgaan zijn, dat ik, met allen eerbied voor den door U en door 
Uw Departement verrichten arbeid, de keuze van het terrein betreurde; mijn teleurstelling 
wordt ook door de afgevaardigden van het Protestantsch en het Kindercomité gedeeld. Naast 
de reeds vroeger genoemde bezwaren (verwijderde ligging en daardoor moeilijk van 
voorbereiding der emigratie en groote kosten bij noodzakelijke bezoeken), komt nu nog het 
gemis van de voor elk kamp steeds als noodzakelijke voorwaarde gestelde bebossching, met 
als gevolg daarvan het gebrek aan bescherming tegen het in ons land gedurende een groot 
deel van het jaar ongure klimaat. Ik mag niet verzwijgen, dat deze afgezonderdheid ook een 
ongunstigen invloed zal hebben op de mogelijkheid tot het verkrijgen van financieele 
middelen, daar onze voornaamste geldgevers in de groote centra wonen, en ik een geestdrift 
bij hen voor de keuze van het terrein onmogelijk kan veronderstellen.81 

 
De plek waar het kamp moest komen had een kamerlid al omschreven als een barre 
troosteloze vlakte, een van de meest deprimerende stukken die in ons land te vinden zijn. 
Presser sprak van een morne plaine, een van de weinige plekken waar men zich van God 
verlaten kon voelen. Zelfs toen hij onder een stralende zon in 1950 Westerbork bezocht, kon 
hij zich niet bevrijden van de indruk van desolaatheid en onherbergzaamheid die men elders 
in Nederland niet meer kan opdoen.82 Cohen had er bij de minister op aangedrongen geen 
ouderen en kinderen in deze onherbergzame omgeving te laten wonen en het kamp 
uitsluitend te bestemmen als ‘opleidingsland voor joden in land‐ en tuinbouw en handwerk’ 
ter voorbereiding voor ‘den arbeid in Palestina’.83 De minister stond niet onwelwillend 
tegenover dit verzoek en stuurde aanvankelijk alleen ‘pioniers’ naar het kamp. Maar begin 
1940 kwamen er toch gezinnen met kinderen in het kamp te wonen. Nadat justitie na de 
Duitse inval Westerbork had overgenomen, werd het een kamp voor alle Joodse 
vluchtelingen.  

Met de bouw van kamp Westerbork werd begonnen nadat het Comité voor Joodsche 
Vluchtelingen had gezorgd voor een bankgarantie van één miljoen gulden. Niettemin had de 
overheid de kosten voor eigen rekening opgevoerd teneinde haar goede wil te tonen om het 
vluchtelingenvraagstuk tot een oplossing te brengen en niet het verwijt van inhumaan 

                                                 
80 Ibidem, 61. 
81 Aangehaald bij Van der Kroef, ‘Het ontstaan van het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork’, 23. 
82 J. Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940 ‐ 1945, Soesterberg 
2005, 277‐278. 
83 Van der Kroef, ‘Het ontstaan van het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork’, 23‐24. 
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gedrag te krijgen. Het miljoen dat op de rijksbegroting werd uitgetrokken zou echter door 
het comité in vaste annuïteiten worden terugbetaald. De reden van het Comité voor 
Joodsche Vluchtelingen om het kamp te financieren was vooral om antisemitisme te 
voorkomen.84 Op het terrein, dat Staatsbosbeheer in bruikleen had afgestaan, moest een 
klein dorp verrijzen van  

 
nieuw gebouwde houten barakken met centrale verwarming, uitstekende sanitaire 
voorzieningen en een behoorlijk comfort. (…) Bovendien is er de intentie ook een smederij, 
onderhoudswerkplaats, schoenmakerij, enz. te openen.85  

 
Wie de plannen leest, krijgt welhaast de indruk dat het een lustoord moest worden.86  

De werkelijkheid viel tegen. Cohen verweet minister Van Boeyen dat toen het kamp 
eenmaal gebouwd was, er niets was uitgevoerd: er waren geen opleidingsmogelijkheden, 
onderwijs was niet geregeld, evenmin waren er voorzieningen voor ontwikkeling en 
ontspanning. Het werken werd als dwang ervaren.87 Voor de meeste bewoners was 
Westerbork een desolate verblijfplaats die werd ervaren als een concentratiekamp.88 Vooral 
de ligging bij de Duitse grens veroorzaakte grote tegenzin en angst om naar Westerbork te 
gaan, mede omdat duidelijke evacuatieplannen niet bekend waren. Deze bezorgdheid was 
niet ten onrechte, zo zou later blijken. 

Op 10 mei 1940 waren er ongeveer zevenhonderd vluchtelingen administratief 
aanwezig in Westerbork. Velen waren echter met verlof of om andere redenen niet in het 
kamp aanwezig. Er was een evacuatieplan en de bedoeling was om de vluchtelingen naar de 
Zeeuwse eilanden te brengen. Het plan mislukte omdat het leger de brug bij Zwolle had 
opgeblazen. De vluchtelingen werden in Leeuwarden bij gezinnen ondergebracht. Hier 
konden ze niet lang blijven. Onder de autoriteiten werd heftig gediscussieerd wat er met de 
vluchtelingen moest gebeuren. Men overwoog sluiting van Westerbork en de vluchtelingen 
onder te brengen bij gezinnen in het hele land of in de inmiddels gesloten kampen in 
Amsterdam. Uiteindelijk werd besloten dat de evacués weer terug moesten naar 
Westerbork. De vraag wat er nu verder moest gebeuren met de vluchtelingen werd door 
secretaris‐generaal J.C. Tenkink voorgelegd aan de Duitse autoriteiten. Deze – niet op de 
hoogte van het bestaan van Westerbork – zagen hierin de mogelijkheid om alle 
vluchtelingen in Westerbork te interneren. Hierop gaf Tenkink justitie opdracht om de 
‘ontsnapte’ vluchtelingen aan te houden en over te brengen naar Westerbork. Zijn collega 
Frederiks deelde op 25 juni 1940 aan het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen (de 
‘moederorganisatie’ van het vluchtelingencomité) mee dat het  

 
de vluchtelingen voorlopig onder geen beding kan worden vergund dit kamp te verlaten en 
dat mitsdien het kamp voorlopig dient te worden gecontinueerd. De kosten, die dit kamp 
meebrengt, zullen door uw comité dienen te worden gedragen.89  

 

                                                 
84 Berghuis, ‘Tot de verkeerde plek gedwongen. Ontstaan van het vluchtelingenkamp Westerbork’, 63‐64. 
85 Comité voor Joodsche Vluchtelingen, aangehaald bij Van der Kroef, ‘Het ontstaan van het Centraal 
Vluchtelingenkamp Westerbork’, 24‐25. 
86 Van der Kroef, ‘Het ontstaan van het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork’, 25. 
87 Berghuis, ‘Tot de verkeerde plek gedwongen’, 67 
88 Van der Kroef, ‘Het ontstaan van het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork’, 28. 
89 Aangehaald bij Van der Kroef, ‘Het ontstaan van het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork’, 31. 
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In de nabeschouwing van zijn onderzoek naar de voorgeschiedenis van kamp 
Westerbork spreekt Dick Houwaart in 1983 zijn verbijstering uit over de willekeur waarmee 
over leven en dood van vluchtende mensen werd beschikt en over de koudheid, 
afstandelijkheid en onmenselijkheid waarmee het ‘vluchtelingenbeleid’ was omgeven. 
Officieel Nederland, schrijft hij, was niet gediend van de lastige Joodse vluchtelingen. Ze 
mochten even hier zijn maar hoe eerder ze verdwenen hoe beter. Er heerste een 
ontstellende lafheid, bang dat men de nazi’s zou kunnen ontstemmen.  

 
Het hele beleid ademde een sfeer van angst, onvrijheid, anti‐joodse sentimenten en 
misselijke zuinigheid. Het feit dat de Nederlandse joden voor alle kosten moesten opdraaien 
is niet één van de minste bewijzen van cynisme. Hoe meer ze moesten betalen des te minder 
zou de geneigdheid zijn om voor de vluchtelingen op te komen. Wel moet hier aan worden 
toegevoegd, dat angst voor het communisme mede van betekenis was voor het beleid.90  

 
Het vluchtelingenbeleid, concludeert Houwaart, biedt geen verheffend beeld, geen periode 
om trots op te zijn. 

Na de Duitse inval nam justitie het beheer van het vluchtelingenkamp over van 
Binnenlandse Zaken. De touwtjes werden strakker aangetrokken en de discipline verbeterd. 
Vijftien marechaussees hielden toezicht.91 Vanaf 1942 werd Westerbork drastisch uitgebreid 
met 24 barakken, die werden gebouwd door Nederlandse aannemers. 1 juli 1942 werd het 
kamp officieel overgenomen door de SD en werd het een Polizeiliches 
Judendurchgangslager. In opdracht van Seyss‐Inquart was 25.908.488,11 gulden van de Liro‐
rekening afgeboekt voor de kosten van de uitbreiding van Westerbork en de bouw van 
Vught.92 Zo hadden de Joden hun eigen concentratiekamp gefinancierd.  

De Nederlandse overheid kocht na de oorlog het kamp voor een habbekrats van de 
Joodse gemeenschap om er later een Molukkenkamp in te richten. Op 23 december 1949 
maakte het ministerie van Financiën bekend dat 5,6 miljoen gulden als vergoeding voor 
Westerbork en Vught zou worden overgemaakt naar de Joodse gemeenschap. Een verlies 
voor de Joodse gemeenschap van 20,3 miljoen gulden.93 Terugbetaling van dat bedrag was 
volgens Lieftinck, minister van Financiën in het naoorlogse kabinet, niet aan de orde omdat 
de Staat niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor de wijze waarop de bezetter de 
kampen heeft gefinancierd. Vergoeding van het bedrag zou:  

 

                                                 
90 Dick Houwaart, Westerbork. Het begon in 1933, Kampen 2000, 109. 
91 Harm van der Veen, Westerbork 1939‐1945. Het verhaal van vluchtelingenkamp en Durchgangslager 
Westerbork, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen 2003, 18‐19. 
92 Gerard Aalders, Berooid. De beroofde joden en het Nederlands restitutiebeleid sinds 1945, Amsterdam 2001, 
120‐123. Liro is de afkorting van Lippmann, Rosenthal & Co, voor de bezetting een kleine Joodse bank die door 
de Duitse bezetters onder eigen beheer werd gebracht. Liro werd een roofbank die de volledige onteigening 
van Joods bezit in Nederland tot doel had. In december 1997 barstte de zogenaamde Liro‐affaire los toen twee 
journalisten het verloren gewaande archief van de Liro‐bank op een zolder van een leegstaand grachtenpand in 
Amsterdam terugvonden. De schok en de verontwaardiging was groot vooral toen bekend werd dat in 1968 op 
het Amsterdams filiaal van het Ministerie van Financiën een onderhandse veiling had plaatsgevonden, waarop 
niet‐teruggevorderde bezittingen van gedeporteerde Joden voor minimumprijzen waren verkocht of waren 
verloot.  
93 Ibidem, 120‐123. 
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niet billijk zijn (…) tegenover andere groepen, die door de bezetting niet‐materiële schade 
hebben geleden en daarvoor uit hoofde van de voor vergoeding van oorlogsschade 
bestaande regelen geen uitkering ontvangen.94  

 
Ondanks verscheidene pogingen van Tweede en Eerste Kamerleden om Lieftinck van zijn 
formalistische standpunt af te brengen, bleef hij onvermurwbaar. Zijn opvolger Van Kieft 
bleef ook weigeren om het verschil terug te betalen. ‘Hoe is het mogelijk!’, roept kamerlid G. 
Ritmeester wanhopig uit tijdens een debat op 26 november 1952:  
 

Hebben onze gijzelaars in St. Michielsgestel, onze gevangenen in het Oranjehotel en 
Amersfoort of elders ook hun kosten moeten betalen? Natuurlijk niet, zal de Minister 
antwoorden; maar is dat dan bij Liro soms weer een fout van de Duitse beheerder en zijn 
opdrachtgever, waarvoor de Nederlandse Staat de verantwoording niet kan aanvaarden? Ik 
vind het in hoge mate te betreuren, dat ik hierop de Regering moet wijzen; op dit punt moest 
toch geen enkele twijfel bestaan?95 

 
Een halve eeuw later zou de twijfel wijken. In 1998 luidde het oordeel van de commissie‐
Kordes, die zich opnieuw over de kwestie van de financiering van de kampen Westerbork en 
Vught boog, dat ‘de hele aangelegenheid destijds ten onrechte “louter als een 
commercieel/juridische transactie” was afgehandeld, terwijl juist “het tot het gevoel 
sprekend argument” de doorslag had moeten geven’. De commissie deed de aanbeveling de 
20,3 miljoen ter beschikking van de Joodse gemeenschap te stellen: 
 

niet zozeer om geleden schade goed te maken – moord kan immers niet met geld worden 
goedgemaakt – maar meer als een vanuit moreel oogpunt ingegeven gebaar om een zekere 
genoegdoening te geven voor de doorstane angsten en het ondervonden leed in deze 
kampen, die in feite voor de meesten het begin van de weg naar vernietiging waren. Zo’n 
gebaar kan toch door niemand als onbillijk worden beschouwd!96  

 
De aanbeveling werd overgenomen en het bedrag werd opgeteld bij nog andere 
‘openstaande rekeningen’ in het kader van ‘roof en rechtsherstel’ en na stevig 
onderhandelen werden ‘morele aanspraken’ daaraan toegevoegd tot een uiteindelijk bedrag 
van vierhonderd miljoen gulden.97  
 
 
Terugkeer en opvang 

 
De zuinige houding van de overheid beperkte zich niet tot de geschiedenis van kamp 
Westerbork, maar was kenmerkend voor het beleid dat de overheid voerde voor de Joodse 
gemeenschap bij de terugkeer uit de kampen en ontvangst in Nederland. Het was een van de 
vele teleurstellingen na de bevrijding. En die waren er voldoende, schrijft Isaac Lipschits: ‘de 
huisvesting, de houding van een deel der “bewariers”, het versterkte antisemitisme, het 

                                                 
94 Aangehaald bij Bossenbroek, De Meelstreep, 593‐594.  
95 Aangehaald bij Wouter Veraart, ‘Sanders contra Lieftinck. De ongelijke strijd om het rechtsherstel in de jaren 
van wederopbouw’, in: Conney Kristel (red.), Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede 
Wereldoorlog. Besluitvorming, Amsterdam 2002, 202‐203. 
96 Aangehaald bij Bossenbroek, De Meelstreep, 594. 
97 Bossenbroek, De Meelstreep, 595. 
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rechtsherstel, gratie voor de jodenvervolgers, de joodse oorlogswezen, de verdeeldheid 
binnen de Joodse gemeenschap, de Joodse Ereraad. En het lijstje is nog veel langer’.98  

De terugkeer en de ontvangst van de Joden die de onderduik en de kampen hadden 
overleefd, waren niet bepaald een gebeurtenis waar Nederland en in het bijzonder de 
overheidsinstanties trots op konden zijn. Dat er nog Joden uit de kampen zouden 
terugkomen, daar had men nauwelijks op gerekend en hun aanwezigheid was na 1945 niet 
vanzelfsprekend.99 Het weerzien met de Nederlandse bevolking leidde tot verschillende 
reacties, van een hartelijk welkom en spontane positieve reacties tot ronduit negatieve. Het 
aantal negatieve verhalen over de terugkeer van Joden uit concentratiekampen of 
onderduikplaatsen, schrijft Hondius, is aanmerkelijk groter dan de positieve.100 Sommige 
reacties mogen gerust antisemitisch genoemd worden.101 ‘Daar hè je ze weer met hun 
luizen’, ‘Nou, er zijn er toch nog heel wat van jullie soort teruggekomen’, of zoals een 
ambtenaar die belast was met het registreren van de repatriërenden in de Philipshal in 
Eindhoven: ‘Alweer een jood, ze zijn je zeker vergeten te vergassen.’102  

Veel repatrianten kwamen weer in een concentratiekamp terecht. ‘Welkom’ stond 
op de met vlaggen en met een decoratieve Hollandse molen versierde toegangspoort van 
kamp Amersfoort. Het concentratiekamp was veranderd in een repatriantenkamp. Er was 
een barak voor bestemming Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en aan elk bed was een 
oranje strikje geknoopt.103 Kamp Amersfoort was niet het enige kamp, ook in Vught en 
Westerbork werden terugkerenden opgevangen, waarbij het niet zelden voorkwam dat 
voormalige gevangenen geconfronteerd werden met geïnterneerde collaborateurs en 
SS’ers. 
   Bij thuiskomst bleek vaak dat voor de achtergelaten woningen niet de minste piëteit 
aan de dag was gelegd. Zo waren in Amsterdam 2.854 woningen door de burgerij geheel 
geslecht en 844 dusdanig gesloopt voor het houtwerk dat ze onherstelbaar waren.104 De 
leegte die de Joodse gemeenschap had achtergelaten was tijdens de Hongerwinter 
opgestookt in de kachel.  

Geen huis, geen dak, geen bed, geen werk, de meeste Joden bezaten bij terugkeer 
helemaal niets meer. Toen de oorlog voorbij was, schrijft Herzberg, waren de verlaten 
huizen in de Joodse wijken gapende ruïnes. ‘Het Joodse geestelijk leven is dood. Een vader of 
moeder, of vrouw en kinderen, of broers en zusters en vrienden, of soms allen tezamen zijn 
weg.’105 Het werd een moeizaam en lang proces voor de overlevenden om hun leven weer 
op poten te krijgen. Spullen die in bewaring waren gegeven, waren er veelal niet meer, 

                                                 
98 Isaac Lipschits, Honderd jaar NIW. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad 1865‐1965, Amsterdam 1966, 304. 
99 Hondius, Terugkeer, 146. 
100 Ibidem, 135. 
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van antisemitisme. Zie haar inleiding en verantwoording, 27‐29 en 133. Het Nederlands antisemitisme was na 
een halfjaar, zoals Hondius signaleert, volgens Evelien Gans zeker nog niet weggeëbd. Zie: Evelien  
Gans, ‘”Vandaag hebben ze niets ‐ maar morgen bezitten ze weer tien gulden”. Antisemitische stereotypen in 
bevrijd Nederland’, in: Conny Kristel (red.) Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. 
Regionale verschillen, Amsterdam 2002, 353.   
102 Hondius, Terugkeer, 137, 144 en 152. 
103 Von Frijtag Drabbe Künzel, Kamp Amersfoort, 210. Bossenbroek, De Meelstreep, 139. 
104 J.J. van Bolhuis, ‘Afbraak, sprekend contrast’, in: R.A. Damsté en CH.A. Cocheret (red.), Herrezen Nederland 
1945‐1955. Uitgave: Nationaal 5 mei – comité, ’s‐Gravenhage 1955, 23. 
105 Abel J. Herzberg, Kroniek der Jodenvervolging, 1940‐1945, Amsterdam 1985, 331. 
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uitzonderingen daargelaten, of werden door de ‘bewariërs’ niet eens teruggegeven.106 
Hoewel dr. A.M. Meerlo in zijn tijdens de oorlog geschreven rapport met de veelzeggende 
titel De psychologie van de repatriëring al had gewaarschuwd tegen een te weifelende, al te 
generaliserende en ambtelijk opererende overheid,107 was dat de sfeer die de overlevenden 
in het naoorlogse Nederland aantroffen bij officiële instanties als ambtenaren, militairen, 
politie, verzekeringsagenten en belastinginspecteurs: formeel, ambtelijk en kil, aldus 
Hondius eind jaren negentig.108 Het kostte vaak de grootste moeite om het eigen huis terug 
te krijgen,109 als dat er nog stond. Er moest een ware strijd gevoerd worden tegen de 
instanties. Een Joodse overlevende schrijft begin jaren vijftig aan Presser:  

 
Waar altijd medeleven had moeten zijn, ontmoette ik de droge, moeilijk te benaderen, 
afstotende, amorfe massa, die men ook wel ambtenarij noemt. Schade‐Enquête‐Commissie, 
Volksherstel, Beheersinstituut, Belastingen, vult u maar in. Ik kan u zeggen, dat deze jaren 
voor mij een verschrikking waren (…).110  

 
‘Er is nog nooit iemand geweest van welke instantie dan ook’, aldus een teruggekeerde in 
1946, ‘die vroeg: “Hoe voel je je? Hoe is het met je gezin?” Wij zijn volkomen aan ons lot 
overgelaten.’111 Of door Carla van Lier in de jaren zeventig sterker uitgedrukt: ‘van 
overheidswege konden we ronduit verrekken.’112 ‘Bij de wederopbouw van een joodse 
gemeenschap in Nederland’, schrijft Lipschits in 2001, ‘toonde de overheid gebrek aan tact 
en medeleven.’ De regering vond het herstel van de economie belangrijker dan het herstel 
van de rechten van de Joden. De opvang van de Joden in het naoorlogse Nederland typeerde 
hij als ‘de kleine sjoa’.113  

Nederland wist het juiste gebaar niet te maken. Dat werd later als zo onhandig 
ervaren, niet alleen tegenover de Joden maar ook tegenover de niet‐Joden die 
terugkwamen, dat in 1998 opdracht werd gegeven, als een vorm van excuus, om de 
terugkeer en opvang van de oorlogsslachtoffers grondig te onderzoeken.114 In het voorjaar 
van 2005, bij de herdenking van het dertigjarig bestaan van het Centrum Informatie en 
Documentatie Israël (Cidi), sprak premier J.P. Balkenende nogmaals zijn spijt en 
verontschuldigingen uit:  
 

Na de bevrijding – toen de behoefte aan begrip, troost en opvang bij de joodse getroffenen 
zo overstelpend was – heeft Nederland zich van een slechte kant laten zien. (…) Waar 
warmte nodig was, heersten regels en formaliteiten. Voor wie behoefte had aan begrip, was 
vaak geen belangstelling. Waar een luisterend oor zoveel had kunnen betekenen, werd 
vooral gepraat over het eigen leed. De overheid faalde in die eerste tijd na de oorlog bij het 

                                                 
106 Boris de Munnick, ‘Na de zogenaamde bevrijding. De terugkeer van joden in de Nederlandse samenleving’, 
in: Hinke Piersma (red.) Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen, 
Amsterdam 2001, 66. 
107 Zie Bossenbroek, De Meelstreep, 80‐84. 
108 Hondius, Terugkeer, 135 
109 De Munnick, ‘Na de zogenaamde bevrijding’, 52. 
110 Aangehaald bij J. Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940‐
1945, Soesterberg 2005, 482. 
111 Jaap Boers aangehaald bij Hondius, Terugkeer, 137‐138. 
112 Carla van Lier, Schroeiplekken. Ervaringen uit Vught, Westerbork, Auschwitz, Ravensbrück en Malchow. 
Brieven uit Amsterdam, Kampen 2000, 95. 
113 Lipschits, De kleine sjoa, 15 en 73. 
114 Hiervoor werd de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO) opgericht.  
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vinden van een humane benadering voor degenen die terugkeerden. Het is goed dat te 
erkennen.115  

 
De herinneringen aan kamp Westerbork was evenwel pijnlijk, wellicht omdat ze verbonden 
waren met de koudheid, afstandelijkheid en onmenselijkheid waarmee het Nederlandse 
‘vluchtelingenbeleid’ voor de bezetting steeds omgeven was geweest, van de actieve 
medewerking aan de deportaties door een groot gedeelte van het overheidsapparaat, tot de 
passieve houding van een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking. Dat Boas een 
monument voor Westerbork als een confiseurstaart beschouwde, is in het licht van het 
voorgaande beter te begrijpen. Westerbork was voor de Joodse gemeenschap niet de meest 
geschikte plek voor een nationaal monument. De plek die dat wel was, was Amsterdam, 
maar daar wilde het niet zo vlotten met een gedenkteken. Nog een teleurstelling, die 
Lipschits de ‘misère der monumenten’ noemde.116 
 
 
3.    Misère der monumenten 
                  
Onvermogen 
 
Tien jaar na de bevrijding, toen het Nederlandse volk rond de oorlogsmonumenten zijn leed 
herdacht, waren in de bijna driehonderd jaar oude Snoge, de Portugese Synagoge in 
Amsterdam, verlicht door honderden kaarsen, zo’n tweeduizend mensen bijeen gekomen 
om zich in Joodse kring te bezinnen op het oorlogslijden. Het NIW constateerde naar 
aanleiding van deze herdenking dat voor de herinnering aan de grote catastrofe die de 
Joodse gemeenschap had getroffen nog geen dag was gevonden, zelfs nog geen gebed 
waarin ze zich konden verenigen. Dat was niet de schuld van één man, of één groep mensen, 
niet van een of ander orgaan of instantie, maar ons aller onvermogen.  
 

Het is een symptoom van het feit, dat de religieuze beleving van onze hevige contemporaine 
geschiedenis niet tot eigen vormen is kunnen komen en tegelijkertijd, dat er in plaats van de 
religieuze vormgeving geen andere is opgetreden. En daarom moeten wij het doen door 
middel van een gebouw, dat in 1675 is voltooid en waarvan het kunstmatig indrukwekkend 
gehouden interieur ons met onze leegte moest verzoenen.117  

 
Gelegen in de voormalige, grotendeels gesloopte Jodenbuurt van Amsterdam en 

ontkomen aan plundering en vernietiging, fungeerde de Portugese Synagoge bij gebrek aan 
een monument als gedenkplaats. J. Melkman concludeerde in het NIW van 2 mei 1952, 
terugblikkend op de jaren na de bevrijding, dat er in de eerste jaren na de bevrijding bij de 
Joodse gemeenschap weinig behoefte was aan het oprichten van monumenten. Het was de 
tijd dat iedereen nog vol was van zijn eigen belevenissen en daarom niet geïnteresseerd in 
een monument voor het nageslacht. Velen voelden zich gedwongen om te vertellen en legio 
zijn de beschrijvingen van het leven in de concentratiekampen, in de onderduik, in het verzet 
en zelfs in Londen. Wie persoonlijk leed heeft mee te dragen, aldus Melkman, is veel minder 
geïnteresseerd in herdenkingsmonumenten van nationale aard. Dit verklaart volgens hem 

                                                 
115 Aangehaald bij: ‘Balkenende hekelt kilte jegens joden. Nederland toonde slechte kant in de oorlog’, in: Het 
Parool dinsdag 12 april 2005. 
116 Lipschits, Honderd jaar NIW, 304. 
117 Jo Melkman, ‘Het raadsel der vormgeving’, in: NIW 86/34 (1955). 
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dat de Joden nimmer een gezamenlijke poging hebben gedaan om al hun doden te 
herdenken en te eren in een groots monument.  

De herinnering aan familieleden en vrienden die niet terug waren gekomen lag nog 
vers in het geheugen van de achterblijvers. ‘steeds iedere dag en elk uur is bij ons de 
herinnering aan hen, die zijn heen gegaan’, had Tal gesproken tijdens een herdenking. Waar 
Joden direct na de oorlog met elkaar spraken, schrijft Lipschits, waren weinig woorden 
nodig. ‘Twee joden ontmoeten elkaar op straat. De ene jood vraagt: “Je ouders?” De andere 
jood antwoordt: “Niet teruggekomen.” Een dialoog van vier woorden met een 
ontzagwekkende inhoud.’118 Maar ondanks dat eenieder vol was van zijn eigen belevenissen 
en de noodzaak voelde om te vertellen, werd er niet naar elkaar geluisterd. Joden die hun 
verhaal kwijt wilden over hun ervaringen vonden geen gehoor bij niet‐Joden. ‘Zij, de niet‐
Joden, hadden het tijdens de oorlog óók niet zo gemakkelijk gehad met die Duitse bezetting, 
de voedseldistributie en de hongerwinter.’ Gesprekken tussen Joden onderling mislukten 
vaak of waren overbodig. ‘De jood die jaren op een kamertje ondergedoken had gezeten, 
vond geen gehoor bij de jood die Auschwitz had doorstaan.’ ‘Na de eerste pogingen om hun 
verhaal kwijt te raken’, aldus Lipschits, ‘klapten veel joden dicht. En wanneer de ene partij 
niet wil praten en de andere partij niet wil luisteren, ontstaat een grote stilte.’119  

De door de nazi’s systematisch aangebrachte scheiding tussen Joden en niet‐Joden 
had tijdens de bezetting een kloof veroorzaakt die na de bevrijding voor veel Joden een 
ravijn was geworden. Een afgrond, veroorzaakt door onbegrip, onverschilligheid, ongeloof 
en het niet willen horen van de Shoah. De stilte tussen Joden en niet‐Joden en de stilte 
binnen de Joodse gemeenschap zelf werd veroorzaakt door een mengsel van goede 
bedoelingen, onverschilligheid, jaloezie, schaamte en schuld, in samenhang met de 
gemengde gevoelens van de Joodse overlevenden van verlies, rouw, wanhoop, onzekerheid, 
schaamte, schuld, jaloezie en woede om de botte roof, de onteigening en het onbegrip.120 
Gevoelens van schaamte en zelfcensuur hebben een belangrijke rol gespeeld in het publieke 
zwijgen en de terughoudendheid tegenover openbare monumenten. ‘men hoedde zich er 
angstvallig voor als individu of als gemeenschap aanstoot te geven.’121 Later, nadat de Joden 
hun verhaal hadden verteld, kreeg deze stilte de betekenis van een traumatisch zwijgen.122 
 

 
De getto‐opstand van Warschau 
 
De onderlinge stilte en het publieke zwijgen over de Jodenvervolging, het onvermogen om 
tot een monument te komen, wilde dat zeggen dat de Joden geen monumenten nodig 
hadden, zoals legerrabbijn Rodriques Pereire in 1951 en later Boas in 1961 betoogden? Het 
NIW uit de naoorlogse periode laat een ander beeld zien, waaruit blijkt dat er wel degelijk 
behoefte was aan monumenten. Als enig Joods weekblad in Nederland was het NIW het 
belangrijkste contactpunt voor alle Joden in Nederland.123 Volgens Lipschits was het aan het 
NIW te danken dat er ondanks felle conflicten tussen orthodoxen en liberalen, tussen 

                                                 
118 Lipschits, De kleine sjoa, 192. 
119 Ibidem, 192. 
120 Hondius, Terugkeer, 215. 
121 Zie Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 97. 
122 De Haan, Na de ondergang, 73. 
123 Het Nieuw Israëlietisch Weekblad was na de bevrijding het belangrijkste joodse orgaan, met een zionistische 
inslag en een zelfbewust Joods karakter. Zie Gans, ‘Vandaag hebben ze niets – maar morgen bezitten ze weer 
tien gulden’, 330.   
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socialistische zionisten en overige zionisten, die elk hun eigen vereniging of clubje met een 
eigen orgaan wilden oprichten, dat er nog eenheid bleef bestaan binnen de Joodse 
gemeenschap.124 Twee onderwerpen hebben ná de bezetting het NIW beheerst: de 
‘catastrofe van de jaren 1940‐1945 en de opbouw van de joodse staat’.125 Het NIW wilde na 
de oorlog ten dienste staan van alle Joden in Nederland met een open oog voor de 
problemen van het ‘Joodsche Volk’. De oplossing van deze problemen achtte het weekblad 
ten nauwste verbonden met de opbouw van Palestina.126  

Fungeerde in Nederland de herinnering aan het verzet als een soort katalysator voor 
de vorming van nationale eenheid in dienst van de wederopbouw, binnen de Joodse 
gemeenschap zocht men ook naar een symboliek die de kracht en het voortbestaan van het 
Joodse leven zou kunnen weerspiegelen. Opvallend veel aandacht besteedde het NIW, 
jarenlang, aan de herdenking van de opstand in het getto van Warschau, waarvoor in 1948 in 
deze stad een monument was onthuld (zie afb. 59). De herdenking in Polen werd gekoppeld 
aan de strijd voor een nieuw vaderland: Israël. De onthulling van het monument in Warschau 
was een grote manifestatie van Joodse saamhorigheid en vastberadenheid in de strijd voor 
een nieuwe toekomst, aldus L. Fuks in het NIW. Naar zijn zeggen liepen de dag voor de 
onthulling, zondag 18 april, de straten van Warschau vol met duizenden Joodse 
bedevaartgangers afkomstig uit twintig verschillende landen. 

Het monument bestaat uit zeven mensfiguren, vijf mannen, één vrouw en één kind, 
die omgeven door vlammen zich vechtend uit het brandende getto bevrijden. Het is een 
heroïsch beeld. Het middelpunt van de beeldengroep is de leider Anielewicz, die zijn blote 
borst krijgshaftig naar voren steekt terwijl hij in zijn linker vuist een zelfgemaakte granaat 
klemt (zie afb. 60). De maker van het Getto Opstand Monument was de in Warschau 
geboren Joodse beeldhouwer Nathan Rapoport. Rapoport was lid van de linkse zionistische 
jongerenvleugel Hashomer Hatsa’ir. Zijn artistieke missie omschreef hij in politieke termen: 
als Jood was hij een socialist, als beeldhouwer een realist. Zijn passie ging uit naar de 
figuratieve, menselijke vorm, de ontwikkeling van de moderne beeldhouwkunst en het 
Joodse beeldenverbod ten spijt. Rapoport vroeg zich later retorisch af: ‘Kon ik een steen met 
een gat erin maken en zeggen: Voilà, het heroïsme van de Joden?’127 Hij wilde het verzet 
niet in abstractie verbeelden want het was geen abstracte opstand. Het was echt, aldus
beeldhouwer. Het monument is een mix geworden, zoals Young het formuleert, van zijn self‐
mythography als Jood, socialist en maker van helden.

 de 

                                                

128 Het monument is voorzien van de 
tekst ‘Voor het Joodse volk – zijn helden en zijn martelaren’. Drie leden van het NIW waren 
aanwezig bij de onthulling en legden na afloop van de plechtigheid namens Nederland een 
krans aan de voet van het monument.  
   Het monument ter herinnering aan de getto‐opstand was volgens het NIW niet alleen 
een tegengif om de onverdraaglijke passiviteit van de Joden tijdens de bezettingstijd te 
bedekken en te vergeten. De herdenking mocht niet alleen maar een weemoedige 
herinnering zijn aan wat is heengegaan en aan wie is heengegaan. De opstand had 
aangetoond dat de Joden zich niet als makke schapen naar de slachtbank hadden laten 
voeren. Bovendien had hij duidelijk gemaakt dat het voor de Joden niet meer mogelijk was 

 
124 Lipschits, Honderd jaar NIW, 303‐304. 
125 Ibidem, 250. 
126 Ibidem, 45 en 59. 
127 Letterlijk: ‘Could I have made a stone with a hole in it and said, “Voilà! The heroism of the Jews.”?’ 
Aangehaald bij Young, The Texture of Memory, 168.  
128 Ibidem, 168. 
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om in getto’s te leven en dat de strijd voor een Joodse staat in Erets Jisraeel de enige juiste 
consequentie was die uit de opstand getrokken kon worden, of zoals het NIW het uitdrukte:  
 

Die consequentie die zeggen wil, dat het Ghetto, niet verdedigd kan worden, maar dat men 
van uit de muren van het Ghetto de strijd om de vrijheid voeren moet, waarin geen Ghetti 
een gezonde ontwikkeling van het Joodse leven meer benauwen kan.129  

 
Een maand na de onthulling van het Getto Opstand Monument, op 15 mei 1948, werd de 
staat Israël uitgeroepen.  
 
 
Een levend monument 
 
Het NIW besteedde jaarlijks uitgebreid aandacht aan de herdenking van de opstand die in 
Nederland met bijeenkomsten werd herdacht. Steevast werd de gewapende opstand 
gekoppeld aan de heldhaftige strijdverhalen (en legendes) uit de Joodse geschiedenis en de 
gewapende strijd voor de staat Israël. De verslagen werden geïllustreerd met foto’s van het 
Getto Opstand Monument in Warschau. Later, toen de staat Israël een feit was, werden de 
artikelen ook voorzien van foto’s van het standbeeld van Mordechai Anieliewicz dat was 
opgericht in de kibboets Yad Mordechai, vernoemd naar de leider van de opstand. Hier 
hadden zich voornamelijk Poolse immigranten gevestigd.130 Het standbeeld was ook 
gemaakt door Rapoport en toont de leider van de opstand in eenzelfde krijgshaftige houding 
als weergegeven op het gettomonument, maar nu als vrijstaand beeld. Het standbeeld van 
Anieliewicz verbeeldt niet alleen de opstand, maar vooral waar de opstand toe had geleid: 
een nieuw thuis voor het Joodse volk. Anieliewicz werd de verbeelding van de ‘nieuwe man’ 
in een nieuwe maatschappij die paste in het programma van het zionistisch socialisme.131 Hij 
werd een archetype Israëliër, wiens beeltenis verscheen op postzegels, boekomslagen, 
folders en programmaboekjes van de Holocaust Herdenkingsdag.132 Na de Zesdaagse oorlog 
in 1967 werd bij Yad Vashem een kopie van het Getto Opstand Monument opgericht (zie 
afb. 61), toen Amerikaanse en Israëlische Joden hun vrees hadden uitgesproken, na 
oplevend antisemitisme in Polen, dat de Joodse betekenis van het Getto Opstand 
Monument in Warschau ‘bedreigd’ werd door de Poolse en communistische 
herdenkingspolitiek.133  

Israël was de plek geworden voor de toekomst van het Jodendom, daar werden de  
monumenten opgericht die herinnerden aan het Joodse verzet en aan de moord op de zes 
miljoen Europese Joden. Toen in 1952 bekend werd gemaakt dat in Parijs het monument 
voor de onbekende Joodse martelaar zou worden opgericht, het Mémorial du Martyr Juif 
Inconnu ter herinnering aan de Europese Joodse slachtoffers, reageerde het NIW door te 
stellen dat er maar één plek geschikt was voor het monument. In Parijs kreeg het 
gedenkteken volgens het NIW een plek toebedeeld in een achterafbuurt, in de oude 
Jodenbuurt op de hoek van rue Geoffroy L’Asnier en de rue Grenier‐sur‐L’Eau, het 

                                                 
129 ‘Om het hoogste. 19 April zal in Warschau plechtig de Ghetto‐opstand worden herdacht’, in: NIW 79/18 
(1948).  
130 Young, The Texture of Memory, 230‐231. 
131 Tom Segev, The Seventh Million. The Israelis and the Holocaust, New York 1993, 435. 
132 Young, The Texture of Memory, 182. 
133 Ibidem, 182. 
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monument niet waardig (zie afb. 64). De enige juiste plaats was Israël.134 In 1953 richtte 
Israël zijn eigen centrale plek ter herdenking van en herinnering aan de Jodenvervolging en 
de legitimatie van de staat Israël op: Yad Vashem, letterlijk vertaald ‘een monument en een 
naam’. Yad Vashem zou de plek worden die het graf van de onbekende soldaat in ieder 
ander land is (zie afb. 62 en 63).  

De Joden in Nederland richtten ook monumenten op in Israël. Het eerste was het al 
eerder genoemde Westerweelwoud. De aanleg van een woud was zowel van symbolische als 
praktische betekenis. Herbebossing was van fundamenteel belang voor de ontwikkeling en 
het vruchtbaar maken van Israël. Dit voorkwam erosie, het zorgde voor voedsel voor mens 
en dier en het gaf schaduw aan de arbeiders. Ter viering van het tienjarig bestaan van de 
staat Israël werd op initiatief van het Joods Nationaal Fonds eind jaren vijftig het 
Nederlandse Woud aangelegd als teken van vriendschap tussen Nederland en Israël. ‘Het 
hele Nederlandse volk’ werd uitgenodigd om in dit woud bomen te planten. Eén boom 
kostte vijf gulden.135 Het woud was niet louter een gedenkteken, maar was tevens een 
bijdrage om het land te ‘helpen herbouwen tot het vruchtbare gebied vol beplantingen en 
bossen, zoals het in bijbelse tijden geweest is’.136 Beplanting had een belangrijke 
symbolische betekenis, zeker voor de Joden die immigreerden naar Israël. De ontwortelden, 
schrijft Young, verkregen door de beplanting, door letterlijk in de aarde te ploegen, weer 
contact met hun voorouderlijke geboortegrond. Het bewerken van het land moest de Joden 
sterken en een gevoel van veiligheid geven in een vijandige wereld. Het planten van een 
boom betekende van oorsprong de vestiging van een kibboets en op haar beurt weer de 
geboorte van de staat Israël. Door de aanleg van zulke herdenkingswouden werd Israël als 
het ware een levend monument voor de zes miljoen omgekomen Joden.137  

Het dankbetoon in Palestina ten spijt, voelden veel Joden zich door de openlijke 
agressie kort na de oorlog, het gebrek aan empathie, erkenning en respect, niet langer thuis 
in Nederland. Zij werden daar geacht, zo niet verplicht, alsmaar dankbaarheid te tonen voor 
de onderduik; dankbaarheid ook tegenover talloze Nederlanders die meenden onder alle 
omstandigheden daar aanspraak op te kunnen maken, maar die nimmer iets hadden gedaan 
voor de Joden.138 En dankbaarheid jegens die mensen die wel iets voor de Joden hadden 
gedaan, viel niet in te lossen. Aan dankbaarheid, schreef Zadok Mossel in het NIW, zijn dan 
ook grenzen:  

 
Nooit kan de schuld van de dankbaarheid afgelost worden. Nooit kan de minderheid het de 
meerderheid naar de zin maken. Daarom hunkert de Jood, die het lijden van deze generatie 
heeft ondergaan en dat van vorige geslachten in zich voelt, naar de verwezenlijking van de 
enige hoop die hem overgebleven is.139  

 
Deze hoop, deze droom was een nieuw vaderland waar men geen dankbaarheid, maar 
slechts medewerking verwacht, als gelijkgerechtigde. En dat nieuwe vaderland was 

                                                 
134 Zie: ‘Graftombe voor de onbekende Jood’, in: NIW  83/28 (1952),  ‘Monument van de Onbekende Joodse 
Martelaar’, in: NIW 85/37 (1954), en ‘Monument temidden van bouwvallen’, in: NIW 86/24 (1955). 
135 Joods Nationaal Fonds, ‘Het Nederlands Woud. Een geschenk van het Nederlandse Volk aan het Volk van 
Israël’, in: NIW 89/31 (1958). 
136 F. Spitz, ‘Nederlandse Woud ingewijd met toespraken Golda Meïr en dr. Drees’, in: NIW 91/23 (1960).  
137 Zie Young, The Texture of Memory, 219‐220. 
138 Over Joodse ‘Dankbaarheid als plicht’ zie Gans, ‘Vandaag hebben ze niets – maar morgen bezitten ze weer 
tien gulden’, 332‐339. 
139 Zadok Mossel, ‘Dankbaarheid’, in: NIW 77/49 (1946). 
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Palestina. Tot 1953 zouden er plusminus 1.500 Joden uit Nederland emigreren naar Israël en 
dat aantal zou uitgroeien tot 4.200.140 

Van de uitvoerige aandacht voor de jaarlijkse herdenking van de opstand in het getto 
van Warschau en de strijd voor een eigen staat, moet een stimulerende kracht zijn 
uitgegaan, afgaande op de woorden van Lipschits: ‘Want vooral in de strijd om de stichting 
en het voortbestaan van de Joodse staat heeft de Joodse gemeenschap de kracht gevonden 
om gezamenlijk tot een herleving te komen.’141 De Joden die in Nederland bleven, deden 
pogingen om tot herstel van de Joodse gemeenschap te komen. Voor de herleving en 
wederopbouw van de Joodse gemeenschap in Nederland was niet zo zeer een nationaal 
gedenkteken van belang als wel het Joodse erfgoed. 
 
 
 
Het verdwenen Joodse erfgoed 
 
Bij lezing van het NIW valt op dat de collectieve herinneringscultuur niet zozeer in het teken 
stond van de niet‐teruggekeerde Joden maar veeleer gericht was op de in driehonderd jaar 
opgebouwde Joodse cultuur die met de slachtoffers ten onder was gegaan. De resten die 
nog over waren, werden gekoesterd als bron van energie om de Joodse gemeenschap mee 
op te bouwen. 

In het eerste nummer van het NIW na de bevrijding kopte een artikel ‘Eerbied voor 
onze Monumenten. Want de steen uit den muur roept en de echo weerklinkt van de 
splinters in het hout.’142 Het artikel verhaalt over de sloop van de oude Jodenbuurt in 
Amsterdam waar te midden van deze ondergang de Portugese Synagoge als een wonder 
ontkomen was aan vernietiging en plundering. De vroegere bezoekers zijn verdreven, de 
gemeente haast vernietigd en alleen het stenen gebouw herinnert aan betere tijden. Anders 
was het gesteld met de Grote en Nieuwe synagoge aan de andere kant van het Jonas Daniël 
Meijerplein.  

 
Hier, waar de slotacte van het Amsterdamsche Joodsche drama zich heeft afgespeeld, waar 
de leiders van onze gemeenschap, onze Rabbijnen als gevangenen door de synagoge gevoerd 
werden, daar heeft de vijand niet nagelaten te rooven en te plunderen. Daar heeft de 
schennende hand, die voor geen gewelddaad tegenover ons volk terugdeinsde, zich ook aan 
onze heiligdommen vergrepen.143  

 
En, zoals het NIW schreef, hadden andere onverlaten de rest van de sloop gedaan, zodat 
niets anders restte dan kale muren. Maar deze muren waren wel van historische waarde en 
betekenis. De muren waren objecten van verering en heiligheid.  
 

In dezen tijd, waarin zooveel wordt geschreven en gesproken over het oprichten van 
gedenkteekenen voor hen die vielen, hebben wij deze leeggeroofde en inwendig gesloopte 

                                                 
140 De Haan, Na de ondergang, 73. 
141 Lipschits, Honderd jaar NIW, 307. 
142 ‘Eerbied voor onze Monumenten. Want de steen uit den muur roept en de echo weerklinkt van de splinters 
in het hout’, in: NIW 76/27 (1945).  
143 Ibidem. 
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bedehuizen als een aandenken aan allen, die ver van deze plaatsen hun leven lieten onder de 
moordende hand van den vijand aller menschen.144  

 
De grote sjoel was na de bevrijding in gebruik geweest als verzamellokaal voor de 
Arbeidsreserve maar door ingrijpen van het kerkbestuur van de Nederlands‐Israëlitische 
Hoofdsynagoge was het gelukt om voor de Joodse gemeenschap dit nog altijd heilige 
gebouw voor deze functie te sluiten. 

Voor de buitenwereld waren de sporen van een Joodse gemeenschap zo goed als 
verdwenen. Synagogen, scholen en gemeenschapshuizen waren verwoest of ingenomen en 
gebruikt voor andere doeleinden. En als er nog resten van het Joodse leven aanwezig waren, 
dan werden deze opgeruimd, zoals historicus Ido de Haan het uitdrukt, als rommel.145 In 
Amsterdam was in juni 1946 het Basisplan ter vernieuwing van de Jodenbuurt aanvaard. De 
geplunderde woningen waren onbewoonbaar en bouwvallig geworden en werden op last 
van de gemeente gesloopt. Erg veel compassie hadden de bestuurders niet met de oude 
leefomgeving van de Joden; het verdwijnen van de Jodenbuurt werd toch vooral gezien als 
een vooruitgang.146 Pas in 2008 zou de gemeente Amsterdam tot het besef komen dat met 
de sloop van de Jodenbuurt, de Joden opnieuw hun ‘bekenden’ hadden verloren.147  

In 1947 verschenen in het NIW diverse artikelen onder de naam: Het verdwenen 
ghetto. Voorzien van foto’s en tekeningen, werd tekst en uitleg gegeven over het ontstaan 
van de Jodenhoek in Amsterdam, ‘wijk van zovele dierbare als smartelijke 
herinneringen…’.148 Deze artikelen van Jaap Meijer verschenen in 1948 onder dezelfde titel 
in boekvorm. In hetzelfde genre verscheen in 1951: Die en die is er nog… Een reportage over 
een voltooid verleden tijd van Meyer Sluyser. Met deze geschriften vonden de Joodse 
overlevenden een manier, aldus De Haan, om uiting te geven aan hun woede en verdriet. 
Deze publicaties waren expliciet bedoeld als een memoriam voor de vermoorde Joden van 
Amsterdam.149 Onder de kop ‘Het Meyerplein’ of ‘Hollandse Schouwburg’ verschenen in het 
NIW regelmatig artikelen over die gebouwen, of wat daar nog van restte, die voor de Joodse 
                                                 
144 Ibidem.  
145 De Haan, Na de ondergang, 71. 
146 Ibidem, 72. 
147 Al voor de oorlog was al veel van het Joodse leven verdwenen uit de binnenstad. Aan het begin van de 
bezetting woonde al tachtig procent van de circa 80.000 Amsterdamse Joden buiten het centrum. Zij waren 
voornamelijk naar Oost en Zuid verhuisd. In 2008 vindt Bureau Monumenten en Archeologie het opmerkelijk 
dat de afbraakwoede na de oorlog en in de wederopbouwjaren onverminderd doorging. Ook het Anne 
Frankhuis mocht van toenmalig minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Jo Cals, in 1954 gesloopt 
worden. Het was voor de toenmalige regering ‘geen Nederlands monument van geschiedenis’ en 
architectonisch noch kunsthistorisch opmerkelijk. Ambtenaren, politici en monumentenzorgers hadden 
onvoldoende kennis van het Joods cultureelhistorisch erfgoed, aldus Jeroen Schilt van Bureau Monumenten en 
Archeologie. Men besefte niet dat de sloop van een gebouw mensen net zo in rouw kan brengen als wanneer 
zij een goede kennis verliezen. Joden verloren met hun erfgoed inderdaad opnieuw hun ‘bekenden’, aldus Leon 
Dében, PvdA‐deelraadslid, verwijzend naar het boek Grieving for a lost home van Marc Fried uit 1963. Dében 
diende met PvdA‐raadslid, Winfred van der Put, een motie in die het Stadsdeel Centrum opdracht gaf tot een 
onderzoek naar het Joods cultureel erfgoed. Aanleiding was de voorgenomen sloop van negentiende‐eeuwse 
panden in de Professor Tulpstraat. Architectuurhistorisch waren ze niet uniek en hoefden niet behouden te 
worden. Daarop brak kritiek los. ‘Nu worden we wéér gedeporteerd’, werd er geroepen tijdens de 
protestbijeenkomst. Toen sloeg de stemming om. Zie: Ton Damen, ‘Het Joodse erfgoed van Mokum alef’, in: 
Het Parool 18 oktober 2008. En: ‘Sloop Anne Frankhuis overwogen in jaren vijftig. Men wilde die oorlog achter 
zich laten en een ontwikkelaar wilde bouwen, maar Amerikaanse druk bracht redding’, in: Het Parool 6 oktober 
2008. 
148 Jaap Meijer, ‘Het verdwenen Ghetto. Tussen Montelbaen en Zuidertoren’, in: NIW 78/39 (1947) 
149 De Haan, Na de ondergang, 74. 
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gemeenschap van belangrijke historische en religieuze betekenis waren. Dat waren de 
synagogen gelegen rond het Jonas Daniël Meijerplein en de Hollandsche Schouwburg. 
       
 
 
De Hollandsche Schouwburg 
 
De omgang met de Hollandsche Schouwburg was een van de eerste kwesties die 
illustreerden hoe moeizaam met het nagelaten erfgoed en de herinnering aan de 
Jodenvervolging werd omgegaan. Op 14 oktober 1942 had de Duitse bezetter besloten de 
Hollandsche Schouwburg te bestemmen als verzamelplaats van de Joden voordat zij 
gedeporteerd werden.150 Toen eind 1943 Amsterdam Judenrein was, werd het gebouw 
verkocht aan een vleeswarenfabrikant. Direct na de bevrijding waren er plannen om het 
gebouw te gebruiken als theater, maar dat viel in slechte aarde. In augustus 1945 sprak het 
NIW zijn verontwaardiging uit over het feit dat de ‘schouwburg’ weer geëxploiteerd zou 
worden voor variété. De plek die had gediend als ‘deportatie‐hel’, schreef Jaap Soetendorp, 
en:  
 

waar iedere stoel een herinnering is, waar op iedere stap de schim van het ergste leed volgt. 
Daar waar ouders en kinderen den tocht naar den ondergang begonnen, waar gesmeekt en 
gebedeld werd om leven en vrijheid, waar menschen stierven van angst en ontzetting, waar 
ondergedokenen werden binnengebracht en illusies vervlogen, daar wordt toneel 
geboden.151  

 
Met deze plek moest niet gespot worden, aldus Soetendorp. Het gebouw moest een 
museum worden of anders worden afgebroken. Ook media als Het Vrije Volk, De Waarheid 
en Het Parool hadden hun verontwaardiging geuit over het feit dat er weer frivool 
amusement zou worden geboden. Door ingrijpen van de burgemeester van Amsterdam kon 
dat worden voorkomen. Maar daarmee was de Hollandsche Schouwburg nog geen museum 
‘om het nageslacht niet onbekend te laten met de gevolgen van tirannie en willekeur’.152 Er 
was gewoon doorgegaan met de voormalige schouwburg in te richten, niet als schouwburg 
maar als bioscoop onder de naam Piccadilly‐gebouw.153 Jaap Soetendorp vroeg zich 
vertwijfeld af waarom men de schouwburg niet als executieplaats beschouwde: ‘Wij 
verwachten geen bloemen, noch een plechtig saluut. Maar wij vragen eerbied voor de 
nagedachtenis onzer gevallenen.’154 

Siem van der Linden nam het initiatief dat moest leiden tot aankoop van het gebouw 
opdat het eens en voor altijd gevrijwaard zou blijven van vermaaksdoeleinden. De eigenaar 
vroeg driehonderdduizend gulden voor het gebouw. Om het geld bijeen te brengen werd het 
‘Comité Hollandse Schouwburg’ opgericht onder voorzitterschap van Prins Bernhard. In het 
comité hadden vertegenwoordigers van nagenoeg alle godsdienstige en politieke 
stromingen in Nederland zitting. Opperrabbijn Tal was een van de leden. In het erecomité 
zaten verder de toenmalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen J. Gielen, 

                                                 
150 Voor een uitgebreide studie zie, Katja B. Zaich, ‘Das Sammellager Hollandsche Schouwburg in Amsterdam’, 
in: Benz und Distel (Hrsg.), Terror im Westen, Band 5, 181‐196. 
151 J. Soetendorp, ‘De schouwburg weer open? Waar eens het leed hoogtij vierde…’ in: NIW 76/36 (1945). 
152 ‘De “schouwburg” toch dicht’, in: NIW 76/39 (1945). 
153 Stigter, ‘Beelden om nooit te vergeten’, 46. 
154 J. Soetendorp, ‘De “Schouwburg” toch open?’, in: NIW 76/52 (1945).        
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de commissaris van de koningin in Noord‐Holland dr. E. baron de Vos van Steenwijk en de 
burgemeester van Amsterdam, d’Ailly.155 Met een oproep van het comité aan de 
Nederlandse bevolking moest het bedrag bijeen worden gebracht. Het comité beoogde:  

 
de vorming van een historisch centrum, waarin recht gedaan zal worden aan de betekenis 
van de Joden voor de historie van het Nederlandse volk en waarin ruimte gevonden zal 
worden voor wat aan Joodse boekerijen en dergelijke in en buiten Nederland bewaard is 
gebleven. Tevens moet dit centrum een plaats kunnen worden ter eerbiedige nagedachtenis 
aan hen, die ter dood werden gebracht.156  

 
De oproep maakte een diepe indruk bij het publiek en het benodigde bedrag was in korte 
tijd ingezameld. Het gebouw werd aan de gemeente Amsterdam geschonken onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde ‘het gebouw niet voor doeleinden van vermaak te bezigen en er 
een ruimte in te reserveren tot het inrichten van een chapelle ardente’.  

Ondanks het feit dat deze actie soepel verliep, was er ook kritiek. Deze kritiek kwam 
van Soetendorp en had betrekking op het feit dat de Joodse gemeenschap een aanzienlijk 
gedeelte had meebetaald. Volgens Soetendorp was het niet aan de Joden om monumenten 
op te richten ter herinnering aan hun eigen ondergang. In een stuk onder de kop ‘Holland’s 
Plicht tot Liquidatie van de Schouwburgschande’, gedrukt in vette hoofdletters op de 
voorpagina van het NIW van 27 december 1946, betreurde Soetendorp dat de lijst van 
comitéleden zo veel Joodse namen bevat, en vroeg zich af:  

 
Moeten wij de schouwburg kopen en ons laten zeggen: “Een bedrag van zoveel en zoveel 
zilverstukken, wat betekent dat tussen mij en U?” En zal het Nederlandse volk het 
goedvinden zooals eens de “kinderen van Chet”, in het geval van Abraham, dat de Joden dit 
monument kopen, om de herinnering aan hun doden te begraven?” Of zal men werkelijk 
beseffen welk een groot onrecht hier is geschied en zal het besef van deze ereschuld het 
fonds bijeen doen brengen door de Nederlandse bevolking.157  

 
De Nederlandse bevolking, betoogde Soetendorp, was om welke reden dan ook in die tijd 
onvoldoende in staat om haar afkeer te doen blijken van de deportatie. De deportatie ging 
door, ondanks verzet en de walging. Wat bleef waren machteloos gebalde vuisten. Na de 
bevrijding werden deze gevoelens van afkeer minder, waardoor het mogelijk was dat de 
schouwburg weer werd bespeeld. Later moet er iets van een diep begraven schuldgevoel 
boven zijn gekomen en zijn sommigen tot het besef gekomen dat de Joden in Nederland 
onrecht is aangedaan, aldus Soetendorp. Er kon geen sprake meer zijn van medelijden, maar 
van ereplicht van de Nederlandse bevolking ten opzichte van de slachtoffers van de bezetter. 
De financiering moest daarom, zoals al eerder een lid van het comité voor de aankoop van 
de schouwburg had betoogd, verzorgd worden door de Nederlandse bevolking. Het was niet 
een zaak van de Joden om dit fonds bijeen te brengen. ‘Geen medelijden, maar het inlossen 
van een ereschuld…’158 Soetendorp sloot zijn betoog af met de wijze woorden: ‘Laten 
anderen U eren, maar doe het niet zelf.’159 De openbare herinnering aan de ondergang van 

                                                 
155 Gegevens gebaseerd op het artikel naar aanleiding van de onthulling van de Hollansche Schouwburg, 
‘Aangrijpende plechtigheid in Hollandse Schouwburg’, in: NIW 93/36 (1962). 
156 ‘De Hollandsche Schouwburg. Verklaring van de Legatie’, in: NIW 84/36 (1953).     
157 J. Soetendorp, ‘Holland’s Plicht tot Liquidatie van de Schouwburgschande’, in: NIW 78/2 27 (1946).   
158 Ibidem.   
159 Ibidem. 
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de Joden was voor Soetendorp en, zoals al eerder bleek, voor opperrabbijn Tal, een 
ereschuld.  

Het daadwerkelijk inlossen van deze ereschuld liet wel enige tijd op zich wachten. 
Wat de Hollandsche Schouwburg betreft duurde dat meer dan tien jaar. In 1950 aanvaardde 
de gemeenteraad uiteindelijk de Hollandsche Schouwburg.160 De schouwburg was inmiddels 
tot een ruïne vervallen waaruit alles van waarde, leidingen, kranen, lood, zink, etc. was 
gesloopt. De gemeente trachtte een waardige bestemming voor het gebouw te vinden en 
had om deze reden de hulp ingeroepen van een adviescommissie, Stichting Hollandsche 
Schouwburg, waarin onder meer een aantal vooraanstaande persoonlijkheden uit de Joodse 
gemeenschap onder voorzitterschap van Sam de Wolff zitting had. Tot een bevredigende 
invulling kwam men niet. De kosten voor restauratie waren hoog en een commerciële 
uitbating van het gebouw was ongewenst. Andere voorstellen, als de vestiging van de 
universiteitsbibliotheek, het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en een cultureel 
centrum voor de staat Israël, stuitten steeds op bezwaren. In 1953 waren inmiddels al zo 
veel besprekingen gevoerd dat het NIW op zijn voorpagina kopte: ‘Breek de schouwburg af! 
Geen impasse.’  

 
Breek dit gebouw af! Architectonisch is het geen verlies. Financieel is het slechts een last. 

Breek dit gebouw af! Waarom moet het blijven staan? Een eerbewijs jegens de 
doden. Is of wordt het dit werkelijk? Niets heeft sinds jaren de gemoederen zo hoog 
opgezweept als deze kwestie. Men spreekt over eigen eer, over die van anderen, over die 
van de staat, over het wel of niet Zionist zijn der gedeporteerden, men beschuldigt elkaar 
over en weer, men bedrijft politiek. Er zijn gevaarlijke sentimenten wakker geroepen, die met 
de Schouwburg eigenlijk niets meer te maken hebben.  

In ’s hemelsnaam terug!  
Breek dit gebouw af! Er rust geen zegen op!161  

 
Uiteindelijk werd er een oplossing gevonden door het gebouw niet te restaureren maar er 
een herdenkingsplaats van te maken. In 1962 kon deze gedenkplaats onthuld worden. De 
Hollandsche Schouwburg fungeert tot op de dag van vandaag als de centrale gedenkplaats 
voor de Nederlandse Joodse gemeenschap (zie afb. 65). Hier vinden de 4 meiherdenkingen 
plaats alsook het Yom Ha’Shoa.  
 
 
‘Rondom het Meyerplein’  
 
Misschien nog schrijnender dan het gesol met de Hollandsche Schouwburg was de manier 
waarop de gemeente Amsterdam omging met het Jonas Daniël Meijerplein en de daaraan 
gelegen synagogencomplexen. Deze kwestie werd in het NIW breed uitgemeten, vaak onder 
de titel: ‘Rondom het Meyerplein’. Als er één plek in Nederland was van historische 
betekenis voor de Joodse gemeenschap, dan was dat wel het Jonas Daniël Meijerplein in 
Amsterdam. Hier had de overheid iets kunnen doen voor de Joodse gemeenschap. Als er 

                                                 
160 F. Boode, ‘Hollandsche Schouwburg’ als algemeen herdenkingsplaats’, in: Ons Amsterdam, 16/5 (1964) 152‐
159. 
161 De Redactie, ‘Breek de Schouwburg af! Geen impasse’, in: NIW 84/35 (1953).    
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monumenten moesten worden opgericht, of behouden, dan had dat hier moeten gebeuren. 
Hier was immers het hart, de aorta van het Nederlandse Jodendom geweest. Hier hadden zij 
geleefd, en vanuit deze buurt waren de meeste Joden gedeporteerd naar de 
vernietigingskampen. 

Maar deze plek was de Joodse gemeenschap niet gegund. De gemeente Amsterdam 
weigerde, zoals gezegd, toestemming te geven om op het Jonas Daniël Meijerplein een 
gedenkteken op te richten voor de omgekomen Joden, maar had later wel besloten dat op 
deze plaats het monument voor de Februaristaking moest komen. Dat werd de gemeente 
niet in dank afgenomen. De grond waarop De Dokwerker komt te staan is voor ons heilige 
grond, betoogde het NIW in een artikel in april 1951, dat vergezeld ging van een foto waarop 
op de achtergrond de sjoelruïnes te herkennen zijn met daarop de nog steeds leesbare, 
manende tekst ‘Dit is de poort van de Eeuwige’.162 Een jaar later, vlak voor de onthulling, 
schreef het NIW:  
 

Meent de Amsterdamse gemeenteraad niet, dat deze arbeider, symbool van verzet van 
Amsterdams burgerij daar zal staan met een blos op de stenen wangen vanwege de ruïne 
voor hem, symbool van wat Amsterdammers misdreven en van wat Amsterdammers na de 
oorlog nalieten?  

En ergo: is het bij alle goede bedoelingen niet een bewijs van onbegrip om dit beeld, 
bewijs van gerechtvaardigde trots op een in geheel Europa unieke verzetsdaad te plaatsen op 
de plek, die alleen maar herinnering had moeten blijven aan het leven van hen, die die buurt 
bewoonden, doch vooral herinnering aan het feit dat dit plein getuige was van hun 
ondergang, waarbij dit verzet moest falen en gefaald heeft en waarbij de bevolking als 
zodanig zelfs in het verdrijvingsapparaat werd opgenomen? Neen, er zijn plaatsen te 
bedenken, waar dit beeld slechts eerbied en niet verdriet of verbittering zou wekken.163   

 
Na de onthulling vroeg het NIW zich af, of De Dokwerker niet iets schrijnends had. In haar 
ogen was het gelijk aan een monument voor de luchtafweer op het graf van bij een 
bombardement omgekomen slachtoffers.164 Het waren vragen die beperkt bleven tot eigen 
kring en nooit beantwoord werden, vragen die buiten deze kring nooit gehoord werden. De 
heroïek van De Dokwerker en de politieke strijd die zich erom afspeelde, hadden de 
herinnering aan het Joodse leed geheel verdrongen.165    

En dan het Hoogduitse synagogencomplex dat tot een ruïne was vervallen. Volgens J. 
Melkman was de Amsterdamse gedecimeerde Joodse gemeente niet in staat om het 
Hoogduitse synagogencomplex te herbouwen en te onderhouden. Melkman meende echter 
dat het op de weg van het gemeentebestuur van Amsterdam lag om zich te bekommeren 
om de vervallen synagogen en het plein. Hij deed een beroep op de gemeente om het 
complex aan te kopen en uit piëteit er een waardige bestemming aan te geven:  

 
tonen dat men op het Meyerplein het aandenken wil bewaren aan een bloeiende Joodse 
gemeenschap, die veel heeft bijgedragen tot de roem van de stad en niet slechts geëerd kan 
worden door een beeld voor het verzet, dat wat hen betreft, hoe goed ook bedoeld, niet de 
uitwerking heeft gehad, die men er destijds van hoopte.166  

                                                 
162 ‘Februari‐herdenking’, in: NIW 82/12 (1951).  
163 ‘J.D. Meyerplein’, in: NIW 83/18 (1952).    
164 M.H. Gans, ‘Ons monument’, in: NIW 84/2 (1952). 
165 Annet Mooij, De strijd om de Februaristaking, Amsterdam 2006, 53. 
166 Jo Melkman, ‘Rondom het Meyerplein’, in: NIW 83/21 (1952). 
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Op de kritiek van het NIW reageerde de wethouder Publieke Werken, Van der Velde, zelf van 
Joodse afkomst, met een brief die in het NIW werd geplaatst. Over de plaats van De 
Dokwerker merkt Van der Velde op dat er nooit enig bezwaar is geuit van Joodse zijde voor 
het Meijerplein. Wat betreft de omgang met het synagogencomplex ziet Van der Velde van 
Joodse zijde een sterk ‘commercieel’ getint standpunt, terwijl van de gemeente de nodige 
piëteit met betrekking tot het Joodse leven wordt verlangd. Hij wijst erop dat ook de 
gemeente gebukt gaat onder zware financiële lasten, die het lenigen van de woningnood en 
vele andere noden van de inwoners van de stad bemoeilijkt. Hij vraagt om begrip voor de 
zware verantwoordelijkheid die op een gemeentebestuur rust, als het met 
gemeenschapsgeld zware financiële lasten op zich neemt, ook al gaat het om een doel, dat 
als een ereschuld kan worden beschouwd tegenover degenen, die onder zulke noodlottige 
omstandigheden zijn heengegaan.167  

De gemeente Amsterdam kwam tegenover de Joodse gemeenschap te staan, waarbij 
het standpunt van de gemeente Amsterdam erop neerkwam dat zij zich moreel 
verantwoordelijk voelde voor de synagogen, maar voor de gebouwen geen bestemming 
wist. Van Joodse kant werd betoogd dat er rekening gehouden moest worden met de 
decimering van de Joodse gemeenschap, waardoor de kosten voor de restauratie van de 
gebouwen – waarvan de culturele betekenis voor Amsterdam van onschatbare waarde     
was – ten laste van het rijk zouden moeten komen. Daarbij kon de Joodse gemeente zich, 
gezien de beroerde financiële situatie, niet veroorloven om de gebouwen aan Amsterdam te 
schenken.168 Wat volgde waren langdurige onderhandelingen over de koopsom die 
menigmaal vastliepen. Het NIW sprak zijn verbittering uit over wat het noemde ‘de morele 
mislukking der onderhandelingen die in koude zakelijkheid verliepen’ en wenste dat de 
gebouwen van de monumentenlijst werden gehaald, opdat na sloop de grond verkocht kon 
worden. Uiteindelijk werd het complex in 1954 gekocht door de gemeente die er lange tijd 
geen raad mee wist. In 1974 werd besloten om er het Joods Historisch Museum in onder te 
brengen. Dat kon na een langdurige periode van restauratie in 1987 zijn poort openstellen 
voor het publiek.  
 
 
Kamp Westerbork; een te pijnlijke herinnering 
 
In het NIW werd het voormalige kamp Westerbork zelden of nooit genoemd als het ging over 
een monument of het behoud van het Joodse erfgoed. Waarom dat zo was, is duidelijk 
geworden. Daarnaast moet de herinnering aan Westerbork en de Jodenvervolging nog te 
gevoelig hebben gelegen bij de overlevenden. De confrontatie met de vervolging was voor 
velen te pijnlijk. Toen Presser uit de onderduik kwam, heeft hij nooit meer een stap willen 
zetten in zijn woning: zijn eigen huis was sinds 1943 taboe. Zelfs de straat heeft hij nooit 
meer betreden. Hij heeft één keer een uitzondering gemaakt, toen bleek dat de school waar 
hij zijn stem moest uitbrengen tijdens de verkiezingen in zijn oude straat bleek te liggen.169 
In 1966 bezocht een verslaggever en ‘oud‐bewoner’ van kamp Westerbork voor De Telegraaf 

                                                 
167 Van der Velde, De bestemming van het Meyerplein’, in: NIW 83/23 (1952).  
168 ‘De Synagoges op het J.D. Meyerplein’, in: NIW 85/9 (1953) en ‘De Amsterdamse Synagogen. Vragen van Dr 
Sajet beantwoorden’, in: NIW 85/12 (1953).  
169 Philo Bregstein, Gesprekken met Jacques Presser, Amsterdam 1972, 103.  
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het voormalige kamp. Over het plan om een gedenkteken op te richten ter herinnering aan 
het kamp schreef hij:  
 

Hoe anderen erover denken, weet ik niet. Alleen een persoonlijk woord tot besluit aan deze 
magistraat [burgemeester Lieve van Westerbork, R.H.]. Burgemeester, ik heb geen behoefte 
aan nòg een gedenkteken. Ik probeer, nu al 25 jaar, te vergeten.170  

 
Niet iedereen had er behoefte aan geconfronteerd te worden met de 

Jodenvervolging. De inrichting van de expositie die het Joods Historisch Museum aan de 
Jodenvervolging had gewijd, getuigde daarvan. Aan het in 1955 heropende Joods Historisch 
Museum in de Waag te Amsterdam, symbool voor het overleven van de Joodse 
gemeenschap, was een nieuw onderdeel toegevoegd: de afdeling 1940‐1945. In 1957 werd 
deze afdeling heropend met nieuw materiaal in een nieuwe opstelling. De presentatie van 
het tentoongestelde was sober en eenvoudig. Op lange smalle tafels lagen twaalf boeken 
met daarin officiële documenten die betrekking hadden op de Jodenvervolging, 
bewijsmateriaal dat de Jodenvervolging daadwerkelijk had plaatsgevonden. Aan de muur 
hing een aantal vitrines met daarin onder andere de proclamatie van Rijkscommissaris Seyss‐
Inquart, waarin hij meedeelt dat het Nederlandse recht geëerbiedigd zal worden en de 
proclamatie waarin de Duitse manschappen bevolen wordt de Februaristaking onmiddellijk 
te doen beëindigen. Met het tentoonstellen van foto’s was het museum terughoudend. Het 
museum was bang dat het voor de bezoeker een pijnlijke confrontatie zou zijn als deze op 
een foto een vriend of familielid, die hij nooit meer had teruggezien, onverwacht herkende. 
De twaalf boeken waren dichtgeslagen en de tentoonstelling was in een aparte ruimte van 
het museum ingericht, zodat de bezoekers de keuze hadden of ze met de Jodenvervolging 
geconfronteerd wilden worden of niet.  

Het museum en specifiek de afdeling over de Jodenvervolging fungeerde als 
gedenkplaats waar de Joodse gemeenschap in een veilige en vertrouwde omgeving het 
verleden kon herdenken. Door de wijze van presenteren kon het museum, mede door de 
afwezigheid van een centraal monument, voorzien in de behoefte te herdenken op een 
manier die aansloot op de Joodse collectieve herinneringscultuur. De presentatie en de 
functie van de twaalf boeken leken op de yizker‐bikher, de gedenkboeken die als 
symbolische grafstenen fungeren. Verschil was dat de boeken niet uit persoonlijk 
opgetekende verhalen bestonden, maar uit officiële documenten en foto’s. De ruimte had 
een commemoratieve sfeer, er werd niet geïnterpreteerd of geanalyseerd of een schuldige 
aangewezen. De documentatie diende om het lot dat de Joden had getroffen te 
onderstrepen, daarmee was een eigen Joodse plek gecreëerd om te herinneren aan het 
persoonlijk verlies. De bezoeker werd bij het eind van de expositie erop geattendeerd dat de 
bevrijding aan het verzet te danken was. Geheel in lijn met de oorlogsherdenking waren 
boven de uitgang drie foto’s opgehangen ter ere van het verzet: De Dokwerker op het Jonas 
Daniël Meijerplein, een kantoortje waar valse documenten werden gemaakt en een foto van 
een van de vierduizend kinderen die de oorlog hadden overleefd. De teksten onder de foto’s 
waren respectievelijk: ‘Ze vochten’, ‘Ze werkten’ en ‘Om ze te helpen’.171  

                                                 
170 Van een onzer verslaggevers, “oud‐bewoner”, ‘Ik nam afscheid van Westerbork’. 
171 Dit gedeelte over het Joods Historisch Museum is gebaseerd op de doctoraalscriptie van Anne Douqué, 
Traditie in overleven en doorgeven. De presentatie van de jodenvervolging in het Joods Historisch Museum sinds 
1955, Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam 21 juli 1999.  
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De commemoratieve sfeer in de ruimte waar de Jodenvervolging werd getoond, liet 
zien dat de herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland vooral een dodenherdenking 
was, getoond met een zekere discretie. De herinnering aan de Jodenvervolging was nog niet 
zo ver dat deze in de publieke ruimte getoond kon worden, zoals blijkt uit de gedenktekens 
voor Auschwitz, Sobibor en Treblinka, die binnen de omheiningen van rustplaatsen werden 
opgericht, net als de meeste gedenktekens voor de slachtoffers van de kampen.  
 
 
Kentering 
 
Volgens Lipschits kreeg de Joodse gemeenschap in 1965 hét monument, toen Presser na 
vijftien jaar studie zijn boek Ondergang publiceerde.172 Het boek verscheen april 1965 en 
beleefde datzelfde jaar nog 5 herdrukken met een totale oplage van 141.000 stuks. Het was 
of voor het eerst duidelijk werd – ook bij de Joodse gemeenschap – wat er te gronde was 
gericht.  

Waarschijnlijk heeft het boek van Presser een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
kentering van de opinie binnen joods‐orthodoxe kring wat betreft de oprichting van 
monumenten voor de Jodenvervolging. In 1966 ging de Permanente Commissie van de 
Centrale Commissie van het Israëlitisch Kerkgenootschap namelijk wel akkoord met een 
monument voor Westerbork. ‘We gingen ermee akkoord, er was bij ons een kentering’, zou 
Boas later verklaren.173 Het zou een voorbode zijn, een teken dat de oorlog zich niet 
geruisloos liet verdringen en de herinnering bij oudere mensen alleen maar sterker werd. In 
de golfbeweging van de publieke herinnering van het oorlogsverleden was de tijd 
aangebroken voor bezinning op de oorlog en de bezetting. Thema’s als passieve schuld, 
collaboratie en verzet kregen met het verschijnen van Pressers Ondergang de volle 
aandacht. Ondergang kreeg lovende recensies en volgens historicus Jan Bank wees alles 
erop dat men zich voor het eerst bewust werd van de omvang en de diepte van de 
catastrofe van de Jodenvervolging in Nederland. ‘De reactie was een bijna collectief besef 
van tenminste passieve schuld.’174 In de media sprak men al snel van een werk van 
monumentale betekenis. Er werd zelfs een pleidooi gehouden voor meer staatssubsidie 
zodat de prijs verlaagd kon worden om het monument dat Presser had geschreven tot een 
echt nationaal gedenkteken te maken.175 Het verschijnen van Ondergang werd 
doorslaggevend voor de verankering van de Endlösung.176 

Het succes van Ondergang kwam niet uit de lucht vallen. Het begin van de jaren 
zestig wordt algemeen gezien als een omslagpunt in het proces van de bewustwording van 
de Jodenvervolging. In 1960 was het Achterhuis opengesteld voor het publiek, in 1961 was al 
het omvangrijke The Destruction of the European Jews van Raul Hilberg verschenen en in 
1962 werd de Hollandsche Schouwburg ingewijd als gedenkplaats voor de gedeporteerde 
Joden. Maar het waren vooral het Eichmannproces in 1961 en de vele publicaties daarover 
en de televisieserie van Lou de Jong De Bezetting (1960‐1965) – waarvan de aflevering over 
de Jodenvervolging uitgezonden op 3 mei 1962 diepe indruk had achtergelaten – die hier 

                                                 
172 Lipschits, Honderd jaar NIW, 305. 
173 Aangehaald bij Tessel Pollmann, ‘Herinnering. “Een monument voor Westerbork zal zeker voor het 
nageslacht geen enkele betekenis hebben”’, in: Vrij Nederland, 46 (20 april 1985) 7.  
174 Bank, Oorlogsverleden in Nederland, 22‐23. 
175 Ibidem, 22. 
176 Van Vree, In de Schaduw van Auschwitz, 102. 
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verantwoordelijk voor waren. De veronderstelling dat dit ‘bewustzijnsproces’ in gang is gezet 
door een nieuwe generatie en dat het in de voorafgaande periode stil is geweest rond de 
Jodenvervolging is niet juist, de aandacht was nooit helemaal weg.  

De uitgave van Herzbergs Kroniek in 1952, en in 1956 als zelfstandig boek, kan 
worden gezien als een teken dat de Jodenvervolging steeds nadrukkelijker als zelfstandig 
onderwerp fungeerde. Zo is de Jodenvervolging in de jaren vijftig een thema dat in de 
literatuur regelmatig terugkeert. In 1950 werd De ondergang van de familie Boslowits van 
Reve herdrukt, tussen 1955 en 1957 werd Het Achterhuis 15 maal herdrukt en in 1957 
verschijnt Marga Minco’s Het bittere kruid. In hetzelfde jaar is De nacht der Girondijnen van 
Presser boekenweekgeschenk. In de tweede helft van de jaren vijftig worden ook de boeken 
van Meyer Sluyser uitgegeven, waarin de Jodenvervolging weliswaar niet het thema vormt, 
maar waarin wel duidelijk wordt wat tijdens de bezetting te gronde is gegaan. Daarbij gold 
reeds in de jaren vijftig de Jodenvervolging als referentiepunt, dat naar believen werd 
ingezet om een controverse te beslechten.177 Bekend is de politieke commotie tussen 1950 
en 1952 rond het gratieverzoek van de vier van Breda en de affaire‐Schokking.  
   Ook buiten Nederland was de aandacht voor de Jodenvervolging nooit helemaal weg. 
Zo werd het Nederlands Auschwitz Comité in 1956 opgericht, nadat in 1954 in Wenen het 
Internationale Auschwitz Comité het levenslicht zag met het doel om op te komen voor de 
belangen van de overlevenden van Auschwitz. Het organiseerde bijeenkomsten, voerde 
strijd en gaf een mededelingenblad uit. Het comité beantwoordde aan een ontstane 
behoefte van samenkomst, gedenken en het behartigen van tot dan toe genegeerde 
belangen.178 In Parijs werd op 30 oktober 1956 het Mémorial du Martyr Juif Inconnu voor de 
omgebrachte Europese Joden onthuld.179 In 1953 was de eerste steen gelegd. En in 1957 
werd een internationale prijsvraag uitgeschreven voor een monument in Auschwitz‐
Birkenau. Misschien hebben deze ontwikkelingen mede geleid tot Cramers initiatief in 1957 
voor de oprichting van een gedenkteken in Westerbork. Een initiatief dat destijds stukliep 
omdat er van Joodse zijde nog geen behoefte was aan een monument.  
       
 
Herinneringsteken Kamp Westerbork 
 
Het afgeblazen initiatief van Cramer uit 1957 werd nieuw leven ingeblazen toen midden 
jaren zestig bekend werd dat het Molukkenkamp definitief zou verdwijnen. Bij het 
provinciehuis van Drenthe waren ondertussen diverse signalen binnengekomen die er op 
hadden geduid dat een monument gewenst was.180 Als er nu niets zou gebeuren, dan zou 
het er nooit meer van komen, zo was het idee. Over de toekomstige bestemming van het 
terrein van het voormalige kamp en over het monument werd beslist door drie mensen met 
een verzetsverleden. Dat waren: K.H. Gaarlandt, opvolger van Cramer als commissaris van de 

                                                 
177 De Haan, Na de ondergang, 99. 
178 Bijl, Nooit meer Auschwitz!, 44‐45.  
179 Het idee voor dit monument dateerde uit de oorlogsjaren ’43‐’44 en was van Isaac Schneersohn; rond 1950 
was men overgegaan tot het stichten van een comité. In een uitgebreid erecomité, comité mondial, zaten 
vooraanstaande personen uit de Joodse wereld als Chaim Weizman, Ben Gurion, Nahum Goldmann en 
opperrabbijn Herzog. Uit de niet‐Joodse wereld Vincent Auriol, toen president van Frankrijk, Eleanor Roosevelt, 
Winston Churchill, Renée Pleven, koningin‐moeder Elisabeth van België, maarschalk Tito, René Coty en voor 
Nederland prinses Wilhelmina. 
180 Zie Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking’, 27. 
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koningin in Drenthe, Londo, gedeputeerde en van 1952 tot 1964 burgemeester van 
Westerbork, en Van Broekhuizen, hoofdingenieur van Staatsbosbeheer.  

Aanvankelijk werd een oud plan van de Provinciale Planologische Dienst van Drenthe 
voorgesteld, om op het kampterrein een groot recreatiecentrum te bouwen. 
Staatsbosbeheer en ingenieur Van Broekhuizen waren grote voorstanders van dit plan. Voor 
Londo en Gaarlandt was dit onbespreekbaar. Voor hen stond vast dat er geen recreatie 
mocht komen en dat er een klein monument zou moeten worden opgericht. Toen het Van 
Broekhuizen ter ore kwam dat de Radio Sterrenwacht een plek zocht voor haar telescopen, 
bood hij het terrein van kamp Westerbork aan. Dat was niet zomaar. Van Broekhuizen 
geloofde namelijk niet in monumenten en herdenken in groepen. Hij dacht dat het beter was 
‘niet te veel “aan Westerbork” te doen’. Het is geen Auschwitz. Hij geloofde ook niet dat het 
nuttig was om deze geschiedenis over te dragen aan de jeugd. De Sterrenwacht en een klein 
gedenkteken boden uitkomst. Van Broekhuizen dacht, zo zei hij later, ‘als we het 
oorlogsgebeuren mét een monument op dat terrein op die manier zo geruisloos kwijt 
kunnen, ja, dat moeten we doen’.181 En zo geschiedde. De eerste radiotelescoop werd in 
1967 geplaatst en het Nederlands‐Israëlitisch Kerkgenootschap stemde in, na overleg met 
het Portugees‐Israëlitisch Kerkgenootschap en het Liberaal Joodse Kerkgenootschap, met 
een sober herinneringsteken. 

In 1966 ging de Permanente Commissie van de Centrale Commissie van het 
Nederlands‐Israëlitisch Kerkgenootschap akkoord met een monument voor Westerbork. In 
overleg met Gaarlandt en Lieve werd besloten dat dit niet een ‘nationaal monument’ 
behoorde te zijn, waartegen van Joodse zijde bezwaren bestonden. De hoofdbezwaren 
waren, zoals gezegd, dat Westerbork voor velen te zeer beladen was om als hét Joodse 
monument te kunnen fungeren, dat Westerbork te zeer afgelegen lag en dat het door de 
Nederlandse regering was opgericht tegen de zin van de Joodse gemeenschap.  

Het NIW had begin jaren zestig al een suggestie gegeven hoe het monument tot stand 
gebracht moest worden. Het hoopte dat het gedoe rond comités, wie er wel en wie er niet in 
mochten zitten, en inzamelingsacties achterwege kon blijven. Het zou kwalijk zijn als mensen 
met een weinig schoon verleden langs deze weg zich poogden schoon te wassen. Ook het 
noemen van namen moest achterwege blijven. Wat betreft de vormgeving van het 
monument hoopte het NIW dat men de bij de Joden levende gevoelens over een monument 
kent. Het gedenkteken in Westerbork moest een grafteken zijn, waarbij rekening moest 
worden gehouden met de door de traditie ingegeven afkeer van figuratie. ‘Moge het een 
eenvoudig grafsteen worden. Ook voor zulk een monument geldt: “Al wat men eraan 
toevoegt, neemt men ervan af!”’182 

De provincie Drenthe stond garant voor de kosten van de oprichting, en de gemeente 
Westerbork zou haar medewerking verlenen en te zijner tijd het onderhoud aanvaarden. 
Aangezien het gedenkteken niet hét ‘nationaal monument’ zou worden, vond men het niet 
nodig een breed samengesteld nationaal comité in te stellen; wel werd voorgesteld de 
Stichting 1940‐1945 bij de oprichting te betrekken. Het Nederlands‐Israëlitisch 
Kerkgenootschap gaf echter de voorkeur aan de Oorlogsgravenstichting, omdat ‘het 
concentratiekamp Westerbork toch moet worden aangemerkt als voorportaal van de 

                                                 
181 Pollmann, ‘Herinnering. “Een monument voor Westerbork zal zeker voor het nageslacht geen enkele 
betekenis hebben’’’. 
182 ‘Gedenkteken voor Westerbork’, in: NIW 92/29 (1961).   
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gaskamers, waar vele duizenden Joden uit Nederland de dood hebben gevonden’.183 De 
stichting zag deze taak echter niet op haar weg liggen.184 Besloten werd dat de provincie zelf 
deze taak op zich zou nemen. Onder voorzitterschap van de al eerder genoemde 
commissaris van de koningin, de heer Gaarlandt, werd een werkcomité opgericht. Hierin 
zaten de al eerder genoemde Londo en oud‐commissaris van de koningin in Drenthe, 
Cramer. Ook de burgemeester van Westerbork, de heer Lieve, nam zitting in het comité. Ter 
financiering van het gedenkteken zou geen landelijke geldinzameling worden gehouden. De 
onthulling moest een indrukwekkende plechtigheid worden, doch sober en eenvoudig, voor 
een beperkt gezelschap. Voor de plechtigheid wilde men H.M. de koningin, 
vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, het dagelijkse bestuur van Stichting 1940‐
1945, Gedeputeerde Staten, de voorzitter Statenfracties en Burgemeester en Wethouders 
van Westerbork uitnodigen. De aanwezigheid van pers, radio en tv moest beperkt blijven. 
Totaal had men een groep van dertig à veertig personen in gedachten. De onthulling had 
men gepland op 4 mei 1968. De gedenksteen of gedenkplaat moest worden voorzien van 
een eenvoudige tekst, geschreven door Hoornik, Herzberg of Van Randwijk, of een 
bijbeltekst. De gedenksteen zou op of bij het nog overgebleven stootblok moeten komen, 
waar de treinen stopten. Voor de uitvoering zou een ontwerper, een beeldhouwer of 
architect gevraagd worden. Helmuth Salter werd genoemd. De stichting Kunstenaarsverzet 
1942‐1945 adviseerde graficus Otto Treumann omdat deze bekendheid genoot op dit gebied 
en geen onbekende was van het Nederlands‐Israëlitisch Kerkgenootschap.185  

In grote lijnen zou de oprichting en onthulling van Herinneringsteken Kamp 
Westerbork volgens deze plannen verlopen; alleen de onthulling zou in 1970 plaatsvinden en 
het gedenkteken zou niet een grafteken worden specifiek uitgevoerd door Otto Treumann, 
maar door Ralph Prins. Treumann had de opdracht gekregen, maar moest deze wegens 
ziekte teruggeven. Op zijn advies werd collega‐graficus Prins gevraagd. Prins ontwierp het 
uiteindelijke monument. De kosten van het gedenkteken werden niet gefinancierd door de 
Nationale Monumenten Commissie. De Spoorwegen had het materiaal beschikbaar gesteld 
en technisch advies gegeven, Prins voerde kosteloos het gedenkteken uit, en de overige 
kosten, 51.819,58 gulden, werden betaald uit de provinciale kas van Drenthe uit de post 
onvoorziene uitgaven van de begroting 1971.186 Nationaal Monument Westerbork, zoals het 
gedenkteken nu wordt genoemd, behoort dus feitelijk niet tot die reeks van nationale 
monumenten die de Nationale Monumenten Commissie had opgesteld.187 
 

                                                 
183 Brief van het Nederlands‐Israëlitisch Kerkgenootschap aan de burgemeester van Westerbork, 27 september 
1966. Collectie kamp Westerbork, inv.nr. 1662, Archief Midden Drenthe te Beilen,    
184 Brief Oorlogsgravenstichting aan de heer K.H. Gaarlandt, Commissaris der Koningin in de Provincie Drenthe, 
14 december 1966. Collectie kamp Westerbork, inv.nr.1662, Archief Midden Drenthe te Beilen,   
185 Otto Treumann had bijvoorbeeld de omslag ontworpen van Pressers boek, Antwoord aan het kwaad. 
Getuigenissen 1939‐1944 en in 1965 een postzegel ontworpen met daarop het beeld van De Dokwerker. Naar 
het ontwerp van Treumann is in Hebreeuwse karakters de tekst ‘Het licht van de Heer is de ziel van de mens’ 
gegrift in een lamp voor de chapelle ardente in de Hollandsche Schouwburg. 
186 ‘Onderwerp: Beschadiging herinneringsteken te Westerbork’, Gedeputeerde Staten van Drenthe aan de 
Provinciale Staten van Drenthe, gedateerd: Assen 28 september 1971. Collectie kamp Westerbork, inv.nr. 
1.8551/2 24/13, Provinciaal Archief Drenthe. 
187 Op 19 juni 1962 is het liquidatiesaldo 175.000 gulden. Tijdens de liquidatievergadering van de Stichting 
Nationale Oorlogsmonumenten werd besloten om 70.000 te bestemmen voor een Nationaal Gedenkteken 
voor de Marine en het restant te bestemmen voor de Stichting Nationaal Oorlogsmuseum Overloon. Brief 
Stichting Nationale Oorlogsmonumenten aan de Ministers van Algemene Zaken, 19 juni 1962. RU 456.  
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De onthulling was met opzet sober gehouden, er waren geen uitnodigingen verstuurd en er 
zouden geen toespraken worden gehouden. Wel was iedereen welkom en waren er 
advertenties in de dagbladen geplaatst. In deze sobere opzet, in deze stille herdenking leek 
het wel of er verschillende stiltes samenvielen. De stilte van de ontzetting nadat een 
transport is vertrokken naar de vernietigingskampen, en de stilte waarin de herinnering 
weer boven komt. Een aanwezige journalist schreef:  
 

In die twee stille minuten zullen zij weer het gillen van de stoomfluit gehoord hebben, weer 
het onheilspellende knarsen van de wielen, weer de rauwe Duitse commando’s, de treinen, 
de wagons, de angst, het schurend dichtschuiven van de wagondeuren, een kinderhand in 
een laatste wanhoopsgebaar, een groet misschien.188  

 
Maar ook de stilte waarmee de deportaties waren omgeven in de buitenwereld. Het zwijgen 
van de omstanders, waar een schreeuw had moeten klinken. Een bezinning op de oorlog, op 
de Jodenvervolging maar ook op de erfenis daarvan. Een stilte van schuld en schaamte waar 
woorden ongepast worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
188 ‘Koningin en Prins legden bloemen bij het stootblok. Sobere plechtigheid in kamp Westerbork’, in: Drentsche 
en Assercourant, 6 mei 1970.  
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