
Deventer Houtmarkt

In de beeldbank van het stadsarchief van Amsterdam 
is de afbeelding van een gravure te vinden die een 
aanstekelijk beeld geeft van de Deventer Houtmarkt 
halverwege de 18e eeuw.
De prent, vervaardigd door Abraham Rademaker 
(Collectie Atlas Dreesman) is voorzien van een 
banier gedragen door twee putti: ‘t Gesigt van 
de Portugeese, en Hoogduytse Joden kerken, tot 
Amsterdam.’
 De Rapenburgerstraat en de Deventer Houtmarkt, 
doorsneden door de nu gedempte Muidergracht, 
vormen grofweg het tegenwoordige Mr. Visserplein 
en Jonas Daniël Meijerplein. Het lijkt een buitenge-
woon levendige ontmoetingsplek geweest te zijn. 
Op het plein groepjes keuvelende burgers, wan-
delende families met spelende kinderen, koetsen, 
koetsjes, door paarden voortgetrokken houten 
karren die het plein oversteken. Een groot schip 
glijdt juist onder de brug over de Muidergracht. Op 
de achtergrond, het tegenwoordige Jonas Daniël 
Meijerplein, geflankeerd door de twee synagoges, 
de Portugese Synagoge en de Hoogduitse Synagoge 
wat nu het Joods Historisch Museum is.

Aan het einde van de 16e eeuw vestigden zich hier 
uit Spanje en Portugal afkomstige Sefardische Joden. 

In de loop van de 17e eeuw volgden uit Centraal 
en Oost-Europa afkomstige Asjkenazische Joden. 
Zo ontstond een levendige en gevarieerde Joodse 
cultuur in Amsterdam die een belangrijke bijdrage 
leverde aan de economische en culturele welvaart 
van Amsterdam in de gouden eeuw. De Deventer 
Houtmarkt vormde het decor hiervan. Hier verrezen 
de belangrijkste religieuze centra. De gravure geeft 
een levendig beeld van het culturele en religieuze 
hart van Joodse Cultuur die in Amsterdam ont-
stond, tegenwoordig het ‘Joods Cultureel Kwartier’ 
genoemd.

Jonas Daniel Meijerplein

Tijdens de tweede Wereldoorlog was het Jonas 
Daniel Meijerplein de plek waar donkere en trau-
matische gebeurtenissen plaatsvonden. Op 22 en 23 
februari 1941 vonden hier de eerste Duitse razzia’s 
onder de Joodse bevolking plaats. Op het plein 
werden, als represaille tegen de Februaristaking, 
425 Joodse mannen bijeengedreven en gedepor-
teerd naar de concentratiekampen Mauthausen en 
Buchenwald. De fotografische opnames die een 
Duitse soldaat tijdens de razzia’s maakte, maken op 
indringende wijze de spanning en paniek van dat 

Joods Kwartier behoeft open discussie
Pleidooi om de discussie over het holocaust monument in te bedden in een open gedachtewisseling over 
het ensemble van pleinen en gebouwen dat nu het ‘Joods Cultureel Kwartier’ wordt genoemd



moment voelbaar. Juist door het snapshot karakter 
van de foto’s lijken deze beelden een ongehoorde 
actualiteitswaarde te bezitten. Ze behoren tot de 
meest indringende beelden van Jodenvervolging 
in Nederland en zijn deel uitgaan maken van ons 
collectieve geheugen.

Als kind zag ik deze foto’s in boeken die mijn vader 
verzamelde over de Tweede Wereld Oorlog. Toen 
ik midden jaren ’80 in de directe omgeving van het 
plein ging wonen, realiseerde ik me met een schok 
de plotselinge nabijheid van deze beladen plek. Nu 
ik bijna dagelijks het plein oversteek doe ik dat zel-
den zonder dat deze beelden mij te binnen schieten. 
Kennelijk werkt de steeds hernieuwde confrontatie 
met het plein en het weten wat zich op die plek heeft 
afgespeeld als een krachtige herinneringsgenerator.

Pastness/de historische plek als monument

De archeoloog Cornelius Holtorf introduceerde het 
begrip ‘Pastness’ bij de manier waarop wij naar het 
verleden kijken, in onze omgang met historische 
objecten en historische situaties, zoals bijvoorbeeld 
historische stadslandschappen, ensembles van gebou-
wen en pleinen met een bijzondere historische lading. 
Historische objecten, gebouwen of landschappen 
bezitten ‘Pastness’ als ze de beschouwer in staat stel-
len zich het verleden voor te stellen via een ervaring 
ervan. “People are interested in constructing authen-
tic relationships with a particular retelling of the past, 
and that past assists in the construction or reaffir-
mation of a sense of identity”. De waarde van het 
historische object of situatie hangt dus af in hoeverre 
ze ons in staat stellen het verleden te herbeleven. Die 
ervaring van het verleden komt echter alleen tot stand 
in het directe contact met de authentieke materialiteit 
van het historische object of situatie.
Dit betekent dat voor een intensieve herdenking of 
herbeleving van de geschiedenis van de Joodse bevol-
king en de Jodenvervolging in de tweede wereldoor-
log het cruciaal is de mogelijkheid te hebben terug te 
kunnen gaan naar de plekken die in die geschiedenis 
een wezenlijke rol hebben gespeeld: het ensemble 
van pleinen en gebouwen die vanaf de 17e eeuw het 
sociale en religieuze leven hebben bepaald maar ook 
de traumatische plek op het Jonas Daniel Meijerplein. 
Andere plekken met historische authenticiteit in rela-
tie met de holocaust zijn de Hollandsche Schouwburg 
en het Anne Frank huis. Buiten Amsterdam zijn dat 
bijvoorbeeld plekken als Westerbork en Auschwitz. 
In Amsterdam is het vooral de ‘pastness’ van het Anne 
Frank huis dat een blijvende grote aantrekkingskracht 
blijft uitoefenen op grote groepen bezoekers.

Deze zienswijze staat op gespannen voet met de uit-
gangspunten die Daniel Libeskind voor zijn ontwerp 
hanteert voor het geplande holocaust namenmonu-
ment langs de Weesperstraat.
Libeskind stelt in al zijn ontwerpen stelselmatig 
grote sculpturale gebaren voor, in zijn kenmerkend 
deconstructivistische idioom, die een aanvulling 
willen zijn op die historisch authentieke plekken, om 
zich in zekere zin in hun plaats te stellen of te ver-
vangen. Wellicht zou dat een mogelijkheid zijn op 
plaatsen waar er geen tastbare historische manifes-
taties van de holocaust te vinden zijn zoals bijvoor-
beeld in de Verenigde Staten of Groot Brittannië. 
In Amsterdam is daar echter geen sprake van. De 
geschiedenis spreekt er duidelijk. In zo’n situatie 
voelt een grote sculptuur als dubbel-op en als ver-
storend voor het aura van de authentieke plek.
Hans van Houwelingen en Abram de Swaan beargu-
menteerden dat dit soort monumenten het denken 
overnemen, door de affectieve relatietot het verle-
den te dicteren. 

Bebouwing Mr. Visserplein

Naar verluidt doet de Gemeente Amsterdam op 
dit moment onderzoek naar mogelijkheden om 
het Mr. Visserplein te bebouwen. Om meerdere 
redenen vind ik dat een slecht idee. Aantasting van 
dit kwetsbare historische stadslandschap zal onge-
twijfeld ten koste gaan van haar herinneringspoten-
tieel, haar pastness. De samenhang van gebouwen 
en pleinen vertegenwoordigen een belangrijke 
architectuur-historische waarde, die het waard is 
beschermd te worden. De Portugese Synagoge 
behoort tot de meeste indrukwekkende historische 
gebouwen uit de stad en is een van de grootste intact 
gebleven synagoges in Europa. Het monumentale 
neo-classicistische gebouw met zijn kubische karak-
ter imponeert ook vandaag nog. Bebouwing van het 
plein zal de uitstraling van het gebouw verkleinen. 
Voorstanders van bebouwing stellen dat het plein in 
de 19e eeuw bebouwd was. In de 17e eeuw was dat 
echter niet het geval, zoals de prent van de Deventer 
Houtmarkt aantoont. 
De Portugese en Hoogduitse synagoges zijn het 
tastbare bewijs van het culturele en religieuze 
leven van de eerste groep immigranten die zich in 
de Nederlanden vestigden. Alleen al daarom is het 
belangrijk voorzichtig met dit stedelijk landschap om 
te gaan.

 



Tunnelruimte

Onder het Mr. Visserplein bevindt zich de voormali-
ge autoweg die onder het plein heen voerde naar de 
IJ-tunnel. De plannen hiervoor zijn ontwikkeld in de 
jaren zestig en maken de geest van Le Corbusier en 
zijn Cité Radieuse voelbaar. 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. 

Verbinding Jonas Daniel Meijerplein en Mr. 
Visserplein

Het ligt in de bedoeling de Weesperstraat in de 
toekomst te versmallen tot twee rijbanen. Er ont-
staat daardoor een unieke kans om de twee pleinen, 
Jonas Daniel Meijerplein en het Mr.Visserplein met 

elkaar te verbinden tot één gebied. Het zandach-
tige gravel en de boomaanplanting van het Jonas 
Daniel Meijerplein wordt doorgetrokken op het Mr. 
Visserplein. Zo ontstaat een Parijse Tuileries-achtig 
wandelgebied midden in dit hectische deel van de 
stad. De historische gebouwen die er omheen liggen 
zullen daardoor beter tot hun recht komen. De 
driehoekige metalen daken boven de tunnel worden 
verwijderd. Licht stroomt naar binnen naar het lager 
gelegen niveau. De nu nog afgesloten, maar nog 
intacte ingangen, worden weer geopend. De lager 
gelegen ruimte wordt vereenvoudigd en overzich-
telijk gemaakt. Eventueel worden er extra lichtgaten 
gemaakt om voldoende licht naar binnen te bren-
gen. Dit gebied is ondergronds zowel toegankelijk 
vanaf het Joods Historisch Museum als De Mozes 
en Aäronkerk , de Filmacademie en de Portugese 
synagoge. Het is dus niet nodig de Weesperstraat 
over te steken. Zo ontstaat ongeveer 4000 vier-
kante meter nieuwe publieke ruimte die het Joodse 
Kwartier en eigenlijk het gehele oostelijke deel van 
de stad van een overtuigend nieuw hart voorziet en 
een einde maakt aan de wezenloze identiteit die het 
Mr. Visserplein nu heeft. De ondergrondse ruimte 

verbindt de om het plein gelegen historische gebou-
wen met elkaar en geeft die instituten de moge-
lijkheid om aanvullende activiteiten in dit gemeen-
schappelijke gebied te ontplooien, zoals het tonen 
van delen van hun collecties, filmprogramma’s, 
educatieve programma’s etc.
De verbinding van de pleinen herstelt eigenlijk de 
situatie zoals die in de 17e eeuw was. Het daarbij 
betrekken van de lager gelegen tunnelruimte levert 
opwindende nieuwe mogelijkheden op en verleent 
het gebied extra reliëf en prestige.

Holocaust monument Londen

In oude binnensteden waar de ruimte beperkt is het 
lastig voldoende ruimte vrij te maken voor nieuwe 
monumenten. De bovengrondse ruimte aanvullen 
met ruimten op een lager niveau is dan een goe-
de oplossing. Een goed voorbeeld hiervoor is de 
recente prijsvraag voor een holocaust monument 
in Londen. In Londen werd -zoals Europese aan-
bestedingswetgeving voorschrijft- een prijsvraag 
georganiseerd voor een monument dat de Joodse 
slachtoffers en alle andere slachtoffers van de Nazi 
vervolging, zoals Roma, LGTB en gehandicapten 
wil eren. Een 13 koppige jury beoordeelde in totaal 
92 ontwerpen waaruit 10 finalisten werden gese-
lecteerd. Winnaar was het team van architecten 
David Adjaye,Ron Arad en landschapsarchitect 
GustafsonPorter+Bowman. Dit ontwerp dat gerea-
liseerd gaat worden in een park dicht bij de Houses 
of Parliamant maakt gebruik van meerdere onder-
grondse ruimten. Naast een underground learning 
centre met een educatieve functie over racisme en 
discriminatie, bevinden er zich een “comtempla-
tion court’ en een ‘hall of testimonies’. Opvallend 
is dat de ontwerpen alle finalisten gebruik maken 

van ondergrondse ruimten. Daniel Libeskind stelde 
zelfs een ondergronds complex met 20 verschillende 
ruimtes voor.
Waar in Londen een ondergronds niveau met veel 
kosten gerealiseerd moet worden- het monument 
gaat 100 miljoen pond kosten- is het ondergrondse 



niveau in Amsterdam al aanwezig. Door de voorma-
lige tunnelruimte in te zetten als een bruikbare en 
waardevolle ruimte sluit dit voorstel aan bij ‘affor-
dance’, een nieuw concept binnen de architectuur 
dat uitgaat van hergebruik, het gebruik maken van 
condities die al voorhanden zijn. Hiermee wordt 
onnodige belasting van het milieu voorkomen. In 
Londen krijgen educatieve functies veel aandacht. 
In Amsterdam zouden die aspecten overgenomen 
en aangevuld worden door het Joods Historisch 
Museum en de Portugese synagoge die vanuit 
de ondergrondse ruimte direct toegankelijk zijn. 
Feitelijk zijn de al aanwezige condities voor een 
dergelijk monument in Amsterdam gunstiger dan in 
Londen.  

                                     
Weesperplantsoen

Er is veel gezegd - ook door professionals- over 
Libeskind’s ontwerp voor het Nationaal Holocaust 
monument . Wellicht het belangrijkste punt van 
kritiek betreft de mismatch tussen ontwerp en 
beschikbare ruimte. Het ontwerp is domweg te 
groot voor de smalle strook langs de Weesperstraat. 
Het is onmogelijk er grotere groepen te ontvangen 
of grotere herdenkingen te organiseren. Het drukke 
autoverkeer op de Weesperstraat maakt waardig 
herdenken onmogelijk. 

De locatie Weesperplantsoen is voorgedragen 

door ambtenaren van gemeente Amsterdam. Het 
valt moeilijk te begrijpen waarom het daar vlakbij 
gelegen Mr. Visserplein als locatie is afgewezen. 
Het Mr. Visserplein is stedenbouwkundig gezien 
een scharnierpunt in het oostelijk deel van de stad, 
het vormt het hart van het Joodse kwartier en heeft 
evident meer prestige dan het Weesperplantsoen. 
Door integratie van de lager gelegen voormalige 
tunnelruimte en het plein ontstaat een veel ruimer 
gebied met nieuwe publieke ruimte en met aanzien-
lijk betere en gevarieerde condities waarbinnen een 
holocaust monument goed zou passen.
In dat scenario zal geen publieke ruimte en groen 
onttrokken worden ,maar juist worden toegevoegd. 
Het is klimaat adaptief; het voorkomt overmatige 
opwarming van de stad door minder verstening en 
draagt bij aan een betere waterhuishouding.

Aanbestedingsplicht

Ik hoor bij een groep architecten, vormgevers, kun-
stenaars en academici die bezwaar gemaakt hebben 
tegen het ontbreken van een inhoudelijke gedachte-
wisseling over het monument en de gesloten proce-
dure die door Gemeente en NAC gevolgd is waarbij 
de Europese aanbestedingswetgeving is genegeerd. 
Elke Europese kunstenaar architect of ontwerper zou 
een ontwerp zou mogen indienen zodat een grote 
variatie aan voorstellen bediscussieerd zou kunnen 
worden. Europese aanbestedingswetgeving schrijft 



voor dat een bouwproject met een budget boven 
5,4 miljoen euro dat voor meer dan 50% door de 
overheid gefinancierd wordt, Europees aanbeste-
dingsplichtig is, zowel voor uitvoering als ontwerp.
Gemeente en NAC stellen dat het monument 7,5 
miljoen gaat kosten, exclusief BTW en onvoorziene 
kosten. Naar schatting zal 80-90% van de bouwsom 
door de overheid gefinancierd worden. Het monu-
ment komt op publieke grond. Onderhoud en bevei-
liging komen tot in lengte der dagen voor rekening 
van de stad.

Nationale aansturing

De Nederlandse overheid is niet in staat gebleken 
haar onderdanen tijdens WOII te beschermen. 
Meer dan 100.000 werden weggevoerd en ver-
moord. Daarom is de realisering van een Nationaal 
Holocaust Monument een nationale verantwoor-
delijkheid waar een nationale financiering voor zou 
moeten gelden.
De realisering van het monument behoeft ook een 
nationale aansturing. Wij stellen voor een deskundi-
ge nationale commissie en jury aan te stellen die zich 
uiteenzet met betrokkenen en deskundigen over 
de vorm en inhoud van het monument om vervol-
gens, naar Europese regels een open prijsvraag uit 
te schrijven die het bediscussiëren van een veelvoud 
van ontwerpen mogelijk maakt.
Die jury zal zich ook uiteen moeten zetten met 
vragen als wíe er met dit monument herdacht 
zullen worden. Aanvankelijk uitgangspunt voor 
het namenmonument was dat het gewijd zou zijn 
aan alle Nederlandse slachtoffers van de tweede 
Wereldoorlog.
Door een conflict tussen NAC en verzetsstrijders 
hebben de laatsten zich teruggetrokken en is er in 
het monument nu geen plaats voor verzetsstrijders, 
politieke gevangenen, homoseksuelen, gehandicap-
ten en jehova’s getuigen. Deze uitkomst is onbevre-
digend. De nationale commissie zou deze discussie 
tot een goed einde moeten brengen.

Gemeente Amsterdam en NAC hebben bij het 
Holocaust monument een volstrekt gesloten 
procedure gevolgd en daarmee omwonenden, 
belanghebbenden en professioneel betrokkenen op 
afstand gehouden. Het is niet vreemd dat burgers 
opkomen voor de kwaliteit van hun leefomgeving. 
Veel professionals hebben herhaaldelijk en tever-
geefs opgeroepen tot heroverweging en dialoog. De 
afwijzing daarvan resulteert nu in pijnlijke juridische 
procedures. Het is echter nog niet te laat om via een 
open overleg tot een oplossing te komen.

Om een dergelijke confrontaties in de toekomst 
te vermijden zou Amsterdam er goed aan doen 
transparant te zijn over haar plannen met het Mr. 
Visserplein, er een open gedachtewisseling over te 
organiseren en gebruik te maken van voorstellen en 
ideeën die door burgers en professionals worden 
aangedragen.

Het NAC, dat critici te vuur en te zwaard bestrijdt 
zou moeten beseffen dat de kritiek komt van betrok-
ken burgers die van hun stad houden en met de beste 
bedoelingen voorstellen willen doen voor een beter 
monument op een betere plek.
Het gaat hier niet alleen over het realiseren van een 
Holocaust monument maar ook over een effectieve 
inbedding van het Monument in haar omgeving, 
over het ontwikkelen van een visie op het gehele 
Joods Cultureel kwartier en het borgen van belang-
rijk cultureel erfgoed; het ensemble van pleinen 
en gebouwen waarbinnen het Joodse culturele 
leven in de 17e eeuw tot bloei kwam en dat in het 
recente verleden getuige was van traumatische 
oorlogsgebeurtenissen. 

Amsterdam, februari 2019
Marien Schouten




