
 
 
 
 
 
 
De Voorzitter van het College van B&W, 
Mevrouw F. Halsema 
Stadhuis Amsterdam 
Amstel 1 
1011 PN Amsterdam 
 
Amsterdam, 29 juli 2019 
 
 
Geachte Mevrouw Halsema, 
 
 
We richten ons tot u met de mededeling dat bezwaarden en appellanten inzake de juridische 
procedure rond het Namenmonument, na rijp beraad hebben besloten om in hoger beroep te 
gaan en een uitspraak van de Raad van State te vragen. 
Daar is tot 20 augustus de tijd voor, maar we willen u in al dit stadium dringend verzoeken om 
de voorgenomen kap van de bomen op het Weesperplantsoen op 1 augustus door de 
Gemeente geen doorgang te laten vinden dan na dat de uitspraak van de Raad van State daar 
aanleiding toe zou geven. 
Wij zijn teleurgesteld dat u op brieven met een verzoek tot een gesprek niet gereageerd hebt 
en die ook in een later stadium niet beantwoord hebt.  We doelen hierbij op de brieven die we 
30 januari 2017 en op 1 september 2018 schreven, maar ook de brief die we samen met een 
aantal kunstenaars en architecten aan uw adres richtten op 22 november 2018. Verdienen 
oprecht betrokken en bezorgde buurtbewoners en professionals niet ook door u gehoord te 
worden? 
 
We kunnen niet voldoende benadrukken hoezeer we het belang van een monument ter 
nagedachtenis van de vermoorden door de nazi- terreur onderschrijven. Om dit te illustreren 
hebben we al in een vroeg stadium (2017) aandacht gevraagd voor de ruimte op (en onder) 
het Mr. Visserplein als alternatieve locatie waar het monument een veel ruimere, waardiger 
en geschiktere plek kan krijgen. Naast veel aandacht in de media, hebben wij dit plan aan 
diverse gremia binnen de Amsterdamse politiek en gemeentebestuur voorgelegd en 
gepresenteerd. Wij zijn van mening dat het Mr. Visserplein de meest aangewezen plek in het 
Joodse Culturele kwartier vormt, door zijn ligging (temidden van belangrijke Joodse instituten) 
en met een centrale zichtas relatie van alle kanten. We voegen deze stukken nogmaals bij om 
ervan verzekerd te zijn dat u op de hoogte was van een zeer aantrekkelijk alternatief plan voor 
een Namenmonument op een andere locatie. 
Voor recente Holocaustmonumenten in Londen en Berlijn en ook voor het 9/11 monument in 
New York zijn voorbeeldige procedures gevolgd, geïnitieerd door de overheid, waarbij een 
open maatschappelijke discussie werd georganiseerd over wat die monumenten inhoudelijk 
en artistiek zouden kunnen en moeten betekenen. Vervolgens werd een open inschrijving voor 
ontwerpen georganiseerd die werden beoordeeld door een hoogwaardige jury. Een dergelijke 
procedure staat ons ook in Amsterdam voor ogen. 
 
Een groep kunstenaars, ontwerpers, architecten en academici hebben via een open brief in 
NRC van 18 oktober 2018 geprotesteerd tegen de volstrekt gesloten procedure in Amsterdam 
waarbij geen enkele betrokkene mocht meepraten. 
 
Bij een project van nationaal belang dat voor ruim 90% door de overheid gefinancierd wordt is 
Europese aanbesteding verplicht. De procedure in Amsterdam is dus strijdig met Europese 
wetgeving. 



 




