
Herdenkings toespraak van de 
weggevoerde en niet terug gekeerde Joodse
burgers van Vlissingen

Vrijheid en vrij zijn om te zijn wie je bent. Deze 
woorden zetten ons tot denken over de jaren 
1940-1945. De Tweede Wereldoorlog die met alle 
verschrikkingen ook ons land hard trof. Toen was 
er geen vrijheid en vele burgers konden niet 
gewoon zijn wie zij waren. Toen leefden we onder 
het regimes van het nazisme. Vreselijke regimes 
waarvan de heersers niet begaan waren met de 
medemens die anders was of anders dacht. En 
daar hebben ontzettend veel mensen de 
gevolgen van ondervonden. Miljoenen moesten 
het met de dood bekopen. Ook hier vanuit 
Vlissingen zijn op 24 maart 1942 Joodse 
Vlissingers, op bevel van de Duitsers 
gesommeerd om naar Amsterdam te vertrekken. 
Vervolgens werden ze via Westerbork afgevoerd 
naar de concentratiekampen. Slecht 2 van hen 
overleefde de Holocaust. Vandaag staan wij stil 
bij hen, 40 joodse inwoners van Vlissingen, welke 
weggevoerd waren en nooit terug keerde.   

Er is jaren gepleit voor een monument voor de 
Vlissingse Joden. Een van de grote 
initiatiefnemers was Jacques de Hond. Onze 
goede vriend en trouw en actief gemeente lid van
de Joodse Gemeente Zeeland. Jacques is helaas 
recentelijk overleden. Maar heeft zich in de 
laatste jaren van zijn leven enorm ingezet voor 



het realiseren van dit monument. Zijn motivatie 
was onder andere dat hij de nazi's niet de 
genoegdoening wilde geven dat hun slachtoffers 
anoniem door de schoorsteen zijn gejaagd en 
voor altijd anoniem blijven. Dit monument brengt 
de mensen in naam terug naar Vlissingen. Waar 
ze eigenlijk allemaal gewoon oud hadden willen 
worden. Wij als Joodse Gemeente Zeeland zijn 
dan ook erg blij met al het werk wat Jacques de 
Hond heeft verricht om dit monument te 
realiseren. Hij heeft hier door de mensen als het 
ware inderdaad terug gebracht naar Vlissingen. Ik
hoop dat Jacques nu vanuit boven met ons mee 
kijkt. In onze gedachten is ook hij aanwezig bij 
deze herdenking.

Hier op het monument staan de namen van 
veertig joden gegraveerd, welke in de oorlog 
weggevoerd waren uit Vlissingen en niet zijn 
teruggekomen. We moeten hen in onze 
herinnering houden. Mijn oma, welke ook de 
Tweede Wereld oorlog heeft meegemaakt, zei 
altijd dat het belangrijk is om de overledenen te 
herinneren. Dit, omdat op deze manier zij toch 
nog levend blijven. Levend in onze gedachten en 
voortleven in onze harten.

Vaak heb ik aan de keukentafel gezeten samen 
met mijn oma. Zij vertelde over de oorlog, haar 
beleving en verschrikkelijke details. Veel van mijn
familie is vermoord tijdens de tweede wereld 
oorlog. De gele Davidsster, welke onder andere 



mijn oma moest dragen had zij bewaard en aan 
mijn gegeven. Dit om te herinneren hoe het was 
in die tijd.. Elke keer als ik deze gele davidsster 
zie, denk ik aan alle namen van mijn omgekomen
familieleden en aan de verhalen van mijn oma en
opa. De rillingen gaan dan door mijn lijf. 

Het grote verhaal van de Tweede Wereldoorlog 
wordt ingekleurd door onze eigen verhalen. Die 
moeten we blijven vertellen. Want daardoor 
blijven we doordrongen van het feit dat een 
totalitair regime tot ellende leidt, tot 
machthebbers die onverschillig zijn jegens de 
ander en slechts gericht op uitsluiting van de 
ander. En blijven we er ook van doordrongen dat 
de volgelingen van dergelijke leiders gedreven 
werden en worden door de weigering om na te 
denken, want hoe kun je volhouden dat welke 
ideologie dan ook goedkeurt dat weerloze 
mensen de dood in worden gejaagd?

Door het voortdurend vertellen van de verhalen, 
blijven we inzien dat betrokkenheid een groot 
goed is. Betrokkenheid van mensen tot elkaar. En 
beseffen we dat handelen zoals je zelf behandeld 
zou willen worden de basis is voor een echte 
samenleving.

Met het herdenken van deze mensen, waarvan de
namen hier op dit op dit monument gegraveerd 
staan, realiseren we ons dat vrijheid nooit 



vanzelfsprekend is. Het is meer dan geschiedenis.
Het gaat over respect tonen, over 
verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, voor de 
ander en voor de samenleving. Hun namen staan 
hier gebeiteld in het graniet opdat ze nooit 
vergeten zullen worden.

Met het in ere houden van de verhalen over hen 
die hun leven gaven en het opnoemen van de 
namen van de afgevoerde Joodse burgers hier in 
Vlissingen, mogen we ons er des temeer bewust 
van zijn dat wij in vrijheid kunnen kiezen, mogen 
kiezen. Laat ons hopen dat de geschiedenis zich 
nooit zal herhalen en dat je mag zijn wie je bent.
 


