
Onthulling Nationaal Holocaust Namenmonument.

De Holocaust(letterlijk:brandoffer) of Shoah(ramp) is de systematische 
Jodenvervolging en genocide door de nazi’s en hun bondgenoten voor en tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de overheersing door nazi-Duitsland werden ca.
6 miljoen Europese Joden vermoord, voornamelijk in vernietigingskampen in 
gaskamers en bij massa-executies door Einsatzgruppen. Nederland telt ca. 
102.000 slachtoffers van de Holocaust, voornamelijk Joden (van totaal 140.000 
Joden die voor de oorlog hier woonden), en daarnaast nog 220 Sinti en Roma. 
Van  de Europese landen is dit procentueel het hoogste aantal (71%) De meeste 
van deze slachtoffers hebben geen eigen graf. Er is wel een digitaal namen 
monument(www.joodsmonument.nl) en in de Hollandse schouwburg is ook een 
namenwand (met de namen van 6.700 families) tevens is er recent een boek 
uitgegeven met alle 102.00 namen. (De 102.000 namen,door Jose Martin van het 
herinneringscentrum Westerbork) Daarnaast hebben vele gemeentes een eigen 
monument opgericht voor deze slachtoffers, in Zeeland in 1954 in Middelburg 
(met namen van 72 zeeuwse joden) en in Vlissingen (pas) in 2016 op de groene 
boulevard naast de Oranjemolen. Hier staan de namen op van 40 joodse 
slachtoffers afkomstig uit Vlissingen, waarvan de meesten op 23 maart 1942 zijn 
gedeporteerd. 

Mede op initiatief van Jaques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz 
Comitee, is er nu eindelijk, 76 jaar na de oorlog , een Nationaal Holocaust 
Namenmonument aan de Weesperstraat in Amsterdam. Voor de oorlog 
woonden in de Weesperstraat bijna 100% joodse mensen. 

Als afbakening is gekozen voor  alle joodse mensen en Sinta en Roma  die tussen
1940 en 1945 vanuit Nederland, of als nederlandse Joden, Roma of Sinti 
woonachtig in het buitenland, vervolgd en gedeporteerd, in nazi concentratie- en 
vernietigingskampen vermoord of omgekomen door honger en uitputting tijdens 
transporten en dodenmarsen, en die voor zover bekend geen eigen graf hebben.

De officiele onthulling hiervan zal plaats vinden op zondag 19 september 2021
door zijne majesteit de Koning samen met J.Grishaver. Het is ontworpen door de 
Pools-Amerikaans architekt Daniel Libeskind, die oa.ook het Joods museum in 
Berlijn heeft ontworpen. De hoofd aannemer is Koninklijke Woudenberg. De 
coordinerend en uitvoerende architekt was de firma Rijnboutt. Het monument 
bestaat uit een aantal muren, die zijn opgebouwd uit 102.000 identieke 
stenen. Op elke steen is de naam van een slachtoffer gegraveerd , samen met 
de  geboortedatum en de leeftijd bij overlijden. De namen zijn door de firma 
Reijnders graveer en lastechniek met een robotarm op de stenen gelaserd, een 
proces wat 5 maanden duurde. Van boven gezien staan de muren in een vorm 
van 4 Hebreeuwse  letters, (lamed.zayin,Kaf,Reesj),die het woord “Lezecher” 
vormen, met de betekenis: In herinnering aan/in memoriam. Deze letters zijn ook
boven op de muur gezet als spiegelende roestvrij stalen plaat. Men kan tussen de
muren door lopen om de namen te lezen. De stenen worden op alfabetische 
volgorde in het monument gelegd, ook families zijn alfabetisch geclusterd. De 
totale lengte van de muren is 250 m. en de max. hoogte 2.43 cm, er zijn 72 
wanden. Stenen hebben een symbolische waarde in Joodse, Roma en Sinti 
herinneringsculturen. Daarnaast is het reciteren van namen van verloren 
geliefden ter herinnering ook een belangrijk aspect van de Joodse cultuur. Een 
gezegde hierbij is dat zolang iemands naam nog genoemd wordt hij of zij niet 

http://www.joodsmonument.nl/


vergeten wordt. Omdat er immers geen graf is zal dit dan op een andere  manier 
moeten gebeuren. 

De eerste paal is geslagen op 19-6-2020, de eerste steen is gelegd op 23-09-
2020 door mevr. J.van Maarsen(91), een klasgenote van Anne Frank, (met de 
naam Dina Frankenhuis, vermoord in Sobibor op 4 juni 1943), de laatste steen op
14-04-2021, door mevr. M.Bloemendal. Het monument wordt ’s nachts ook 
subtiel verlicht.

 Er liep vorig jaar ook nog een rechtzaak van omwonenden die protesteerden 
tegen de locatie, doch  door de Raad van State zijn in okt. 2020 alle bezwaren 
ongegrond verklaard. De stenen zijn geschonken door de fabrikant, de firma 
Rodruza. Verdere financiering was ca. de helft door het Rijk, daarnaast waren er 
bijdragen van alle 70 gemeentes waar joden zijn omgekomen en van 
particulieren, er kan nog steeds gedoneerd worden, je kan dan ook een steen 
adopteren. Zo schonk de KNMG 14.000 euro om zo de stenen te adopteren van 
240 joodse artsen die zijn vermoord. De Provincie Zeeland heeft nog een bijdrage
gegeven van 5000 euro voor de openingsbijeenkomst. 

Verdere informatie over het monument en doneren: zie 
www.holocaustnamenmonument.nl 

Door corona is het programma van de onthulling besloten, met wel een beperkt 
aantal genodigden, waaronder ook overlevenden en nabestaanden en toespraken
van oa. Mark Rutte,dem. Minister -president, Femke Halsema,burgemeester van 
Amsterdam  en  de architekt Daniel Libeskind. De onthulling wordt wel live 
uitgezonden door de NOS op NPO 1, vanaf 13.30 tot ca. 15.15 uur.

Verder kan nog vermeld worden dat in het gebouw van de voormalige hervormde
Kweekschool in de Plantage Middenlaan tegenover de Hollandse Schouwburg het 
Nationaal Holocaust Museum zal worden gevestigd, de opening hiervan zal 
ca. medio 2023 plaats vinden. Tevens is het monument voor de Joodse 
Erkentelijkheid, wat op deze plaats stond, tijdelijk verwijderd, doch deze zal 
tzt.weer terug geplaatst worden.

Hieronder enkele fotos, zowel een artist impression als fotos van het echte 
monument (in aanbouw).

Jonathan van Caspel, 

Adviseur St.oorlogsjaren Vlissingen, 9-9-2021.

http://www.holocaustnamenmonument.nl/


Monument van boven

De muren met de namen van de slachtoffers



Art impression

Art impression centrum, bij nacht


