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1. Deze zaak is in veel opzichten onvergelijkbaar met enig andere 

zaak. Het gaat om een particulier initiatief voor een nationaal 

Holocaust monument in de openbare ruimte dat voor ruim 90% 

met publiek geld wordt gefinancierd, maar waarover niemand 

heeft mogen meedenken. Verweerder doet niettemin alsof het 

om een gewone, reguliere omgevingsvergunning gaat; bij de 

vergunningverlening, in de bezwaarfase en ook nu in deze 

beroepsprocedure. In de processtukken die recent zijn 
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uitgewisseld, worden alle gronden en argumenten van de buurt in 

kleine stukjes opgeknipt, om ze afzonderlijk juridisch te kunnen 

aftikken. Op bepaalde gronden, waaronder de fundamentele 

kritiek op de belangenafweging, wordt niet eens gereageerd. 

Deze twee elementen samen leiden er toe dat op de essentie van 

het beroep niet wordt ingegaan. Niet verwonderlijk, want 

kennelijk heeft verweerder nog steeds geen afdoende verweer op 

de opgeworpen gronden en zit daar het probleem van het 

bestuur. Voor die kern van het beroep wil ik in deze eerste 

termijn de aandacht vragen. 

 

2. Waarom zijn veel mensen tegen dit monument? Het antwoord op 

die vraag is: het is te groot, te omvangrijk voor deze bescheiden 

plek. Het past niet, er is nauwelijks ruimte omheen, en het neemt 

zicht weg op Hoftuin en omliggende historische bebouwing. 

Verder stuit het karakter van het ontwerp, de boodschap die het 

monument uitdraagt, op verzet. Naast het herdenken van de 

slachtoffers van de Holocaust, moet het monument 

confronterend en desoriënterend zijn; het vormt volgens de 

initiatiefnemer een aanklacht en symboliseert “een wond in de 

stad” [aldus ook burgemeester Halsema, vorige week in NRC 

Handelsblad]. De aanwezigheid van een dergelijk ontregelend 

monument zal grote impact hebben op de woon- en 

leefomgeving van omwonenden, die deze confrontatie vanwege 

de situering langs dé toegangsweg naar de buurt redelijkerwijs 

niet zullen kunnen ontlopen. 

 
3. Is dat erg, gezien het belang van het Namenmonument? Ja, juist 

omdat het hier om zoiets gewichtigs gaat: een nationaal 

Holocaust monument om de slachtoffers uit Nederland te 

herdenken. Over de wijze waarop dit herdenken vorm zou 

moeten krijgen, op een bij Nederland en Amsterdam passende 

wijze, nu en in de toekomst, heeft geen enkel debat of onderzoek 

plaatsgevonden. En de meningen lopen uiteen, of men nu Joods 

of niet-Joods is, uit de buurt komt of van daarbuiten. In een open, 

publiek-maatschappelijk debat, met inbreng van deskundigen, 

hadden verschillende visies en meningen kunnen worden 

gewisseld. Dit had kunnen leiden tot gedachten over wat 
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Nederland voor nationaal Holocaust monument zou willen en wat 

dan een goede vorm zou zijn. Juist doordat geen debat of 

onderzoek heeft plaatsgevonden, en het ontwerp eenzijdig door 

het Auschwitz Comité c.q. architect Libeskind is bepaald, is er nu 

een ontwerp waarvoor de locatie niet geschikt is en waar veel 

mensen tegen zijn – nogmaals: niet alleen uit de buurt. 

 

4. Hoe vertaalt deze kern van de bezwaren zich in deze juridische 

procedure, in de juridische werkelijkheid waarin twee 

omgevingsvergunningen voorliggen en daartegen alleen voor 

omwonenden en belangenorganisaties rechtsbescherming open 

staat? Juridisch vertaald is dat: er is geen sprake geweest van een 

zorgvuldige, adequate belangenafweging. Verweerder stelt een 

belang, maar substantieert dit niet. Dat belang spreekt namelijk 

niet zo maar voor zich. Het grote belang van het herdenken van 

de slachtoffers van de Holocaust is weliswaar evident, dat geldt 

niet zonder meer voor dit ontwerp op deze locatie. 

 

5. Verweerder rechtvaardigt de vergunningverlening voor dit 

monument door te wijzen op het bijzonder zwaarwegende 

belang, ‘zwaarder dan welk ander belang ook’, dat met het 

Namenmonument is gediend. Dat bijzonder zwaarwegende 

belang geldt wellicht een namenmonument, maar niet dit 

Namenmonument, juist doordat het ontwerp tot stand is 

gekomen zonder enige inbreng van betrokkenen, deskundigen en 

andere stakeholders. Het gaat hier niet om mooi of lelijk, maar 

om de boodschap van het monument, de bedoeling, en de rol die 

het nu en in de toekomst zou kunnen en moeten spelen. 

 

6. Vragen die zich aandienen, zijn onder meer: Dient zo’n 

monument primair om de slachtoffers te gedenken, een plek van 

bezinning? Of een statement over alle verschrikkingen, met een 

schokkende uitwerking op de bezoeker en de omgeving? Zou het 

wenselijk kunnen zijn – en kan dat eigenlijk? – om die twee te 

combineren? Gaat het primair om een plek voor de 

nabestaanden, de overlevenden, mensen die zich heel direct en 

persoonlijk betrokken voelen? Of is het bedoeld voor een veel 

bredere groep, voor alle – ook toekomstige – inwoners van 



4 
 

Nederland? Is het bedoeld om de jonge mensen van nu wat te 

leren, en zo ja, wat dan precies? Zou het monument betekenis 

moeten hebben voor de huidige complexe, multi-etnische 

samenleving? 

 
7. Deze en andere relevante vragen zijn niet gesteld, niet 

onderzocht en niet beantwoord. Hierdoor is er geen kader aan de 

hand waarvan iets gezegd kan worden over het gewicht dat moet 

worden toegekend aan het belang van juist dit ontwerp. Dit 

ontwerp ontbeert hierdoor een legitimatie. Dat het ontwerp van 

een beroemd architect is, maakt dat niet anders. De buurt 

verzoekt uw rechtbank hier kritisch naar te kijken en niet 

voetstoots aan te nemen dat wat verweerder een algemeen 

en/of zwaarwegend belang noemt, dat ook is als dat belang 

verder niet wordt gesubstantieerd. Daarnaast is er veel af te 

dingen op de methodiek en onderbouwing van de locatiekeuze en 

is het ontwerp op veel punten in strijd met de vooraf gestelde 

stedenbouwkundige randvoorwaarden. 

 
8. Heel treffend is de mismatch tussen locatie en ontwerp verwoord 

door Maarten Kloos, oud-directeur van het centrum voor 

architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp ARCAM [in de 

Volkskrant van 17 december 2018]: “Je kunt er lang en breed over 

filosoferen, maar punt blijft dat de gekozen plek geen omvangrijk 

bouwvolume verdraagt en dat het door architect Libeskind 

ontworpen object daarentegen juist veel en veel meer ruimte 

verdient.” 

 
9. De buurt voegt aan dit laatste toe: en veel meer ruimte nodig 

heeft. Een object met zo’n confronterende boodschap als dit 

ontwerp – een schreeuw, een aanklacht, een wond – kan niet 

zomaar op elke willekeurige plek worden gesitueerd. Bij een 

gedenkteken dat een aanklacht vormt, moet rekening worden 

gehouden met de belangen van omwonenden; individuele 

burgers moeten redelijkerwijs in staat zijn die confrontatie uit de 

weg te gaan, wat impliceert dat er voldoende afstand is tot in 

ieder geval omliggende woningen. Een ontwerp als dit heeft dus 

meer ruimte nodig, ruimte die de locatie langs de Weesperstraat 
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simpelweg niet biedt. Verweerder heeft de vraag wat het voor 

omwonenden betekent als een monument met zo’n boodschap 

middenin hun woon- en leefomgeving wordt gesitueerd, ten 

onrechte niet onder ogen gezien. Ook dit maakt de 

belangenafweging onevenredig. 

 

10. Nadat het vorige plan voor een namenmonument in het 

Wertheimpark was afgeketst, stelde wijlen burgemeester Van der 

Laan in 2014 en 2015 voorop dat er een zorgvuldige 

inspraakprocedure zou moeten worden gevolgd en dat 

zorgvuldigheid boven snelheid zou moeten gaan. Hiervan is niets 

terechtgekomen. Toezeggingen aan de buurt zijn niet 

nagekomen; men moest te zijner tijd maar bezwaar en beroep 

indienen. 

  

11. Het monument moet er komen en ook zo snel mogelijk, is sinds 

eind 2015 de boodschap. Als gevolg hiervan zijn alle pogingen van 

de buurt en anderen om mee te praten en het proces te 

beïnvloeden, afgeweerd. Verweerder heeft dit steeds verdedigd 

door te herhalen dat het om een particulier initiatief gaat, dat de 

gemeente slechts faciliteert. Dat staat echter haaks op het 

beoogde nationaal karakter, op het bijzonder grote gewicht dat 

verweerder aan het initiatief toekent en het feit dat de gemeente 

zich zowel politiek-bestuurlijk als financieel totaal aan dit project 

heeft verbonden. Dan is zorgvuldigheid toch juist belangrijker dan 

snelheid? 

 
12. Mijn cliënten hebben herhaaldelijk naar voren gebracht, zowel in 

de processtukken als anderszins, dat zij zich zeer sterk bewust zijn 

van de beladenheid van dit dossier en van de emoties die daarbij 

komen kijken. Zij wonen in deze Joodse buurt, zij kennen de 

bijzondere plekken en gebouwen en zijn betrokken bij de 

jaarlijkse herdenkingen. Sommigen komen zelf uit Joodse 

families, families met een heftige geschiedenis. Zij voeren deze 

procedure omdat ze het belangrijk vinden hoe Nederland, hoe 

Amsterdam, de Holocaust herdenkt. Zij zijn oprecht en met 

argumenten onderbouwd van mening dat het vergunde 

Namenmonument niet de goede manier is. En zij staan daarin 
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niet alleen, zoals verschillende publicaties van vooraanstaande 

publicisten, wetenschappers en architecten illustreren. 

 
13. Verweerder en het Auschwitz Comité zijn echter ieder debat 

hierover uit de weg gegaan en houden zich doof voor kritiek. 

Bezwaren worden weggeschreven of genegeerd en mijn cliënten 

worden weggezet als ‘nimby’ of erger. 

 
14. Zij vragen zich af waarom. En waarom over zoiets belangrijks als 

een nationaal Holocaust namenmonument niet gewoon en 

vanzelfsprekend, zoals nu ook gebeurt bij het nationaal 

Slavernijmuseum, een inhoudelijk debat mag plaatsvinden. 

Waarom mogen mensen niet oprecht en beargumenteerd 

bepleiten dat dit geen goed plan is en verlangen dat het bestuur 

die argumenten serieus neemt en meeweegt? 

 

15. Burgemeester Halsema noemt het in een interview met NRC 

afgelopen week “een verdrietige geschiedenis” en “pijnlijk” dat 

we voor de rechter staan. Zij roept de buurt op om te stoppen en 

zich te verzoenen met de locatie en het ontwerp. Opmerkelijk, 

één week voor deze zitting… De burgemeester hoort boven de 

partijen te staan, zeker nu dit conflict bij de rechter voorligt; zij is 

immers ook de burgemeester van mijn cliënten. Maar 

belangrijker: kennelijk ontbreekt nog steeds ieder inzicht in de 

noodzaak om naar betrokkenen te luisteren en hun belangen mee 

te wegen; kennelijk is alles wat zij tot op heden in deze procedure 

hebben aangevoerd niet gehoord althans tot dovemans oren 

gericht geweest. Dat wij hier vandaag staan, is te wijten aan het 

bestuur zelf, dat de voorgenomen zorgvuldigheid aan zijn laars 

heeft gelapt. Alleen het bestuur kan dit repareren; wat de buurt 

betreft, is het nog steeds niet te laat. 


