
Toespraak Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken 

ZONDAG 8 MEI 2022  - Jaarlijkse Holocaust Herdenkingsplechtigheid in het kader van de 77ste 

Herdenking van de “Dag van de Overwinning voor de Democratie en de Herdenking van de door 

nazi-Duitsland gepleegde Genocide   

Goedenavond,   

Ik sta hier vandaag voor u als iemand die diep is geraakt door de gruwelen die door een onmens aan 

zijn medemens kon worden aangericht.   

Het woord onmens is hier bewust gekozen.   

Het Yiddish heeft een woord dat zo specifiek is aan het Jodendom, dat het maar moeilijk kan worden 

vertaald in andere talen, zonder die bijbelse connotatie die enkel het Yiddish eraan geeft. Je bent een 

“Mensch”, een mens. Mens zijn in de Joodse cultuur is een keurmerk, een Hechsher van de mens. 

Het is een kwaliteitslabel dat aan de mens wordt gegeven, met karakteristieke kenmerken die hem of 

haar in zijn hoogste moreel gezag raken.  

Het maakt van een mens van vlees een bloed, een mens van waarden en normen. Een mens die er is 

om zijn medemens te helpen in moeilijke tijden. Een mens die, in tegenstelling tot de onmens die de 

Nazi was, er alles aan doet om een mensenleven te redden.  

Vorige maand gaven verschillende organisaties aan te vrezen dat de herinnering aan het einde van 

de Tweede Wereldoorloog, en daarmee de overwinning op een fascistische ideologie, vervaagt. Dat 

mensen niet meer weten wat fascisme inhoudt – of hoe je het kunt herkennen. Ze roepen op om te 

blijven herdenken, te waarschuwen, te verdedigen. Ik kan me daar enkel bij aansluiten. Opdat we 

niet vergeten.  

Ik heb mij naar aanleiding van de herdenking vandaag, verdiept in de reden waarom er binnen 

gezinnen van holocaust-overlevenden nauwelijks over de oorlog werd gesproken. Volgens Louis Tas, 

de bekende psychiater en overlevende van Bergen-Belsen, speelde schaamte daarbij een rol. Hij 

schreef hierover: ‘Het besef te behoren tot een groep die straffeloos kon worden vernederd en 

mishandeld, was uiterst schaamteverwekkend’.  

Het is ongelooflijk en triest, maar vooral onrechtvaardig dat mensen - die geen keuze en geen 

vrijheid hadden - na hun bevrijding werden achtervolgd door schaamte. Dat grijpt je naar de keel. Zij 

konden hun stem niet laten horen. Laten wij alsnog hun stem zijn.   

Er zijn lessen te trekken uit het verleden. We doen dat niet door verkozen politici van nu, te 

vergelijken met beulen van vroeger. We doen dat ook niet door pijn te vergelijken. We doen dat wél 

door te leren dat onze rechtsstaat, onze huidige samenleving én onze vrijheid niet vanzelfsprekend 

zijn. Dat verdraagzaamheid niet hetzelfde is als onverschilligheid. Dat iedereen, steeds, beschermd 

moet zijn tegen vernedering.   

We mogen het gedrag van enkelingen, gedrag dat onschuldig lijkt maar dat zeer zeker niet is, niet 

door de vingers zien. Nu het weer lente is, weten we dat je onkruid moet wieden voor het wortel 

krijgt. We moeten alert blijven. Altijd.   

Wat we vandaag op deze belangrijke herdenkingsplechtigheid in ieder geval kunnen doen, is de 

waardigheid teruggeven aan alle Joodse slachtoffers, maar vooral aan de Joodse overlevenden, hun 

kinderen en hun kleinkinderen. Voor nu, het verleden en de eeuwigheid.   

Dankuwel.   


