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Van Verkeersplein naar
Mensenplein
Alternatief voorstel voor een
Namenmonument in Amsterdam

Visie

Inleiding
Er is veel onrust rond het geplande Holocaust
Namenmonument, ontworpen door Daniel Libeskind,
op de strook langs de Weesperstraat in Amsterdam.
Velen vinden het monument te groot voor de
beschikbare ruimte en de locatie langs de drukke

Het is belangrijk voorop te stellen dat wij vóór
een Namenmonument zijn. We zien gedenken en
herdenken juist als een zeer belangrijk en intiem
proces waarin mensen van alle lagen van de bevolking
zich in verbinding kunnen en moeten stellen met het
ongrijpbare en afschuwelijke wat zich gedurende de
Shoah heeft voorgedaan. De wijze waaróp dat gebeurt
zal bepalend zijn voor de impact die het zal hebben in de
toekomst. Het Monument moet zich naar onze mening
dus nadrukkelijk in het heden stellen met oog voor de
toekomst aan de hand van het tonen van de littekens van
het verleden.
We vinden het belangrijk dat een inhoudelijke discussie
alsnog plaatsvindt. Om een opening in het tot nu toe
dichtgetimmerde proces te forceren hebben wij ons
voorstel geformuleerd als een casus voor die discussie
en als voorbeeld om te laten zien dat er ook andere
mogelijkheden zijn, als een positieve geste.

Publieke Ruimte

Weesperstraat ongeschikt voor waardig herdenken.
Een klein stadspark moet er voor wijken. Bovendien
is er veel kritiek op de gevolgde procedures. Inspraak
voor omwonenden is niet georganiseerd, verplichte
aanbestedingen zijn omzeild en er is eigenlijk geen
discussie gevoerd over wat dit monument inhoudelijk
en artistiek zou kunnen en moeten zijn. Wij zijn ervan
overtuigd dat aan de realisatie van een goed monument
een open publieke en inhoudelijke discussie vooraf
moet gaan waarbij alle betrokkenen inhoudelijk kunnen
bijdragen. Op die manier wordt maatschappelijk
draagvlak gecreëerd en komen intenties tot uitdrukking.
Wij hebben als kunstenaars getracht om vanuit ónze
kracht te werken en de verbeelding zijn werk te laten
doen. We wonen in de directe omgeving en kennen
de buurt goed. Zo zijn we tot een voorstel gekomen
waarvan we menen dat het een betere, meer centrale en
respectvolle plek biedt voor het Namenmonument.

De observatie dat er een klein stadspark aan de
publieke ruimte onttrokken zal gaan worden, terwijl
er iets verderop, op en onder het Mr. Visserplein een
groot gebied onbenut ligt, maakte het voor ons snel
duidelijk dat de ‘Weesperstraatstrook’ beter zijn huidige
functies behouden kan. Deze strook is ongeschikt voor
een herdenkingsmonument. Ook de intentie dat het
Monument een ‘aanklacht’, een ‘schreeuw’ moet zijn,
waardoor bezoekers gedesoriënteerd en aangeslagen
moeten raken, is niet een doel wat je in de publieke
ruimte na wilt streven.

Mr. Visserplein als locatie
De keuze voor de locatie is cruciaal voor de kwaliteit
van het Monument. Van meet af aan beoordeelden we
de keuze voor de Weesperstraatstrook als ongelukkig.
De beschikbare ruimte is overduidelijk te krap voor het
monumentale ontwerp van studio Libeskind.

Het drukke verkeer dat er langs raast maakt waardig
herdenken onmogelijk. Voor het Monument wordt
een klein publiek park opgeofferd. Alle bomen worden
gekapt. Door het steeds intensievere gebruik van de
stad komt publieke ruimte en publiek groen steeds meer
onder druk te staan. Overheden dienen de publieke
ruimte, die van ons allen is, alleen vrij te maken voor
ander gebruik als daar echt geen andere mogelijkheid
voor is.
In de jaren zeventig werd het Mr. Visserplein aangelegd
als onderdeel van de plannen om ten tijde van de
bouw van de Oostlijn van de Amsterdamse metro een
brede verkeersweg door het oostelijk centrum aan te
leggen. Onder het Mr. Visserplein werd een autotunnel
aangelegd die de Weesperstraat en Valkenburgerstraat
met de IJ- tunnel verbond. Het Mr. Visserplein (genoemd
naar L.E.Visser, die van 1939 tot 1940 als president van

ruimte is om de Weesperstraat te versmallen ontstaat de
mogelijkheid het Jonas Daniël Meijerplein en het Mr.
Visserplein samen te voegen tot één gebied. Het Jonas
Daniël Meijerplein heeft door het gravel en de plaatsing
van de bomen een ingetogen 19-eeuws karakter
waardoor de Portugese synagoge goed tot zijn recht
komt. We streven naar een integrale visie op het hele
gebied.

de Hoge Raad diende en zich sterk verzette tegen de
onderdrukking van de Joden tijdens de Duitse bezetting
in WO II) is het hart van het zg. Joodse kwartier. Het
bevindt zich tussen de Portugese Synagoge, het Joods
Historisch Museum, de Mozes en Aäronkerk, de
Filmacademie en de Academie van Bouwkunst. Het is
daarom de meest logische en overtuigende locatie om
een monument van zo’n grote betekenis te realiseren.

Op diverse historische prenten is een afbeelding te zien
van de Deventer Houtmarkt, een druk plein met tal van
figuren en sociaal verkeer. Dit is de sfeer die ons voor
ogen staat.

Verbinding Jonas Daniël Meijerplein en
Mr. Visserplein
De Portugese Synagoge is belangrijk erfgoed. Het
monumentale classicistische gebouw met zijn kubische
karakter imponeert ook nu nog. Als er in de toekomst

Door het Jonas Daniël Meijerplein en het Mr. Visserplein
met elkaar te verbinden krijgt de synagoge extra ruimte,
waardoor het bijzondere karakter van het gebouw nog
beter tot zijn recht zal komen. Er ontstaat daardoor een
gebied met meer allure dat qua sfeer doet denken aan
de Tuileries in Parijs. Bezoekers kunnen dan om het
Monument heen lopen, er verblijven en afdalen naar het
lager gelegen niveau.

Post ’65 erfgoed
Op en onder het Mr. Visserplein bevindt zich de
voormalige autotunnel die onder het plein heen voerde.
De plannen hiervoor zijn ontwikkeld in de jaren zestig en
maken de geest van Le Corbusier en zijn Cité Radieuse
voelbaar. Denk ook aan de ‘Herzbergerflat’ iets verderop
langs de Weesperstraat. Toename van mobiliteit door het
gebruik van de auto vormde een belangrijke impuls tot
vernieuwing en ontsluiting van de stad.

Bij bestudering van het plan valt op hoe zorgvuldig en
fraai het vormgegeven is. Helaas is de tunnel slechts kort
in gebruik geweest. Door afsluiting van de driehoekige
lichtopeningen en vrijwel alle toegangen leidt het
lager gelegen niveau nu een kwijnend bestaan. In ons
plan krijgt dit Post ’65 erfgoed een nieuwe functie en
betekenis en wordt teruggegeven aan de publieke
ruimte.
Het Maupoleum stamde uit dezelfde periode en was
vlakbij de tunnel gesitueerd.
Vanuit hedendaags perspectief wordt de sloop van
het Maupoleum in toenemende mate in twijfel
getrokken. Het zou wonderwel hebben aangesloten
bij hedendaagse architectuur. Het is belangrijk niet
dezelfde fout te maken door de autotunnel te slopen, of
aan het oog te onttrekken door bebouwing van het Mr.
Visserplein.

oorspronkelijke voetgangersgedeelte wordt verwijderd.
Daardoor ontstaat een ruimte van ong. 2000 m2 met een
maximale hoogte van 8 m.
Voetgangers kunnen via het lager gelegen niveau
oversteken naar de andere kant van het plein. Hiermee
wordt een directe verbinding gerealiseerd tussen de
aan het plein gelegen instituten. De metalen daken
op de plek waar zich nu TunFun bevindt, worden
verwijderd, waardoor daglicht naar binnen stroomt.
In de driehoekige gaten die daardoor ontstaan worden
twee ‘wanden van water’ geplaatst, ter weerszijden
van de trambaan. Ze verbinden het ondergrondse en
bovengrondse deel van het Mr. Visserplein met elkaar.

Affordance

beneden. Deze waterwanden vormen een ’landmark’
van 40 m. breed en ongeveer 8 meter boven op het plein
(ongeveer 16 meter vanaf het ondergrondse niveau).
De wanden van water zijn van alle kanten en reeds van
verre zichtbaar en geven aan waar zich beneden de
namen van de slachtoffers bevinden.

In het hedendaagse denken over architectonische
vernieuwing spelen duurzaamheid en hergebruik een
belangrijke rol. In dit verband is het begrip ‘affordance’
-what is offered or provided- , wat voorhanden is,
van toepassing. De noodzaak zorgvuldiger om te gaan
met ons leefmilieu dwingt ons dát te benutten wat al
voorhanden is.

Ontwerp
In ons ontwerp worden de ruimtes op en onder het
Mr. Visserplein met elkaar verbonden. De originele
toegangen tot de lager gelegen niveaus die nu
afgesloten zijn, worden geopend en een deel van het

De wanden bestaan elk uit dubbele schermen van glas,
waartussen water omhoog gepompt wordt. Via een
overloop stroomt het water vervolgens als gordijnen naar

De tram rijdt tussen deze twee ‘waterwanden’ door, iets
wat je ook zou kunnen beschouwen als een metafoor
voor de splitsing van de Rode Zee, toen Mozes het
Joodse volk wegleidde uit ballingschap in Egypte.
De akoestische werking van het water wordt ingezet om
verkeersgeluiden te overstemmen. De wanden van water
worden ’s nachts aangelicht.

Namen
Voor de wijze van vermelden van namen zijn een aantal
mogelijkheden onderzocht. Zo kunnen bijvoorbeeld
de bakstenen met daarin de namen gegraveerd van de
slachtoffers in een langgerekte formatie op het onderste
deel van de muren worden aangebracht. Eenmaal
beneden gekomen is er rust en bezinning mogelijk. Het
ondergrondse deel biedt bescherming tegen kou, felle
zon, regen en wind. Licht en temperatuur zijn regelbaar;
de ruimtes zijn ruim toereikend om ook plaats te bieden
aan educatieve en museale functies. Ook de aan het
plein gelegen instituten kunnen er gebruik van maken

manieren. Door overleg met betrokkenen kan hiervoor
de meest passende vorm gevonden worden.

Geen depreciatie
Een ieder die ons plan bestudeert en de maquette
bekijkt, begrijpt dat het gebruik van ondergrondse
ruimtes niet een depreciatie inhoudt. Door de openingen
die ontstaan na het verwijderen van de driehoekige
deksels stroomt licht naar binnen en wordt een
verbinding gecreëerd tussen het hoger en lager gelegen
niveau.
Gelegen in het centrum van het ‘Joodse kwartier’
ontstaat een grote ruimte, die zich bijzonder goed leent
voor herdenken, rust en bezinning. Ook bij andere
holocaust monumenten, zoals het Joods Museum in
Berlijn worden ondergrondse ruimtes gebruikt. Bij
de prijsvraag van afgelopen jaar in Londen stelden
veel ontwerpers, waaronder die van het winnende
ontwerp, ondergrondse ruimtes voor. Er zijn in Londen
hoge kosten verbonden aan het realiseren van zo’n
ondergrondse ruimte. In Amsterdam is die situatie al
aanwezig. Het lager gelegen niveau biedt privacy en rust
voor degenen die herdenken. Klimaat, temperatuur en
licht zijn beheersbaar. Ook is er voldoende ruimte voor
grotere groepen bezoekers, waaronder schoolklassen.
Door de heldere indeling van dit gebied met zijn logische
in- en uitgangen is het bovendien goed te beveiligen.
Uiteraard zal een goede andere locatie voor TunFun
gevonden moeten worden.

Expressie en symboliek

voor presentaties, zoals het tonen van delen van hun
collecties, filmprojecties en muziekuitvoeringen.
Ook overwegen we, naar een idee van Mark Hillen,
om op de bovengrondse waterwanden de individuele
namen van slachtoffers te projecteren. Deze namen
worden vanuit een computer data base aangestuurd, die
is verbonden met het digitale archief van de Holocaust.
Door interrupties in de waterstroom, of een deel van die
waterstroom, ontstaat een zeer gerichte concentratie.
Het lijkt bijna alsof de fontein soms even ‘de adem
inhoudt’. Mogelijk is het nodig óp het Mr. Visserplein
de herkenbaarheid van het monument als ‘holocaust
monument’ te vergroten. Dat kan op verschillende

Waar het monument van Libeskind beklemming en
confrontatie wil oproepen, het moet ‘een schreeuw’ zijn,
zijn wij op zoek gegaan naar andere metaforen.
De waterwanden hebben een verzachtende functie.
Ze roepen op tot verzoening en duiden een weg, die
wegvoert van de verschrikkingen. Ze bieden daarmee
hoop op een ander leven. In het lager gelegen deel zijn
de namen van de Holocaustslachtoffers te vinden en
kunnen aangeraakt worden. Hier wordt de herinnering
teruggeleid naar het drama van de Shoah.
Het monument wil met nadruk waarschuwen tegen
antisemitisme en racisme. Het is niet alleen gericht op
direct betrokkenen en nabestaanden van de slachtoffers
maar streeft naar inclusiviteit. Het monument moet
gedragen worden door alle bewoners van Amsterdam en
deel uitmaken van het weefsel van de stad.
Uniek is dat de tram, zo kenmerkend voor het dagelijks

leven in Amsterdam, in het ontwerp een vitale rol
toebedeeld krijgt. Voor zover bekend, bestaat er geen
monument dat op die manier het leven in de stad
integreert met de functie van een monument. Hiermee
worden verleden, heden en toekomst met elkaar
verbonden. Het herdenken wordt dus voortdurend in het
hier en nu, in het heden geplaatst.

Water
In de 17e eeuw liep de Muidergracht dicht langs de
synagoge en ook voor de Mozes en Aäronkerk, zoals
blijkt uit historische prenten. Geplaatst in de onder- en
bovengrondse ruimte van het Mr. Visserplein vormen de
waterwanden een hedendaagse fontein.
Tien jaar geleden deed Roos een voorstel voor een
fontein op het Mr. Visserplein met sculpturale vormen,
geïnspireerd op kristallen. Marien werkt sinds de jaren
negentig met wanden van ‘kathedraalglas’, die een
structuur hebben die lijkt op water.
In ons voorstel smelten die ideeën samen tot ‘wanden
van water’ waar de tram tussendoor rijdt.

Tenslotte
De forse maat van de waterwanden die boven en
ondergronds met elkaar verbinden, vormen een ‘teken’
dat vanaf alle kanten duidelijk zichtbaar en herkenbaar is.
Daardoor geeft ons ontwerp aan dit deel van de stad een
grootstedelijke impuls.
Het vormt een stedenbouwkundige oplossing voor
het nu identiteitsloze plein en wordt daardoor ook een
Monument voor Mr. Visser en voor de stad Amsterdam:
‘van Verkeersplein naar Mensenplein’.
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