De leegte van Den Haag
Toespraak door Ernst Hirsch Ballin bij de onthulling van het Joods
Monument in Den Haag op 28 januari 2018
Herdenken is het levend houden van herinneringen, denken wij. Dat is ook
zo: bij herdenkingen spreken wij over wat er is gebeurd. Er zijn dagen van
het jaar die in dit teken staan, zoals de Internationale Herdenkingsdag van
de Holocaust, die gisteren met de Sabbat samenviel; dat is de reden
waarom wij vandaag bijeenkomen. Er zijn plaatsen die in het teken staan
van herdenken, plaatsen van handeling uit het verleden, soms gemarkeerd
door monumenten. Dagen en plaatsen van herinnering dus, die op deze dag
samenvallen, nu het Joods Monument in Den Haag wordt onthuld.
Zoals gezegd, bij herdenken gaat het om het levend houden van
herinneringen – maar, let wel, levend houden betekent dat het niet alléén
gaat om herinneringen. Levend houden wil zeggen dat het óók over ons
gaat, hoe wij in het leven staan, waar wij ons voor in zetten, of wij
waakzaam zijn als mensen onrecht wordt gedaan en voor hen opkomen,
welke levensvervulling wij voor ons zien, en voor onze kinderen en
kleinkinderen, neven en nichten, vrienden en bekenden. Het Joods
Monument in Den Haag staat er dus straks niet alleen met het oog op het
verleden, maar ook met het oog op de toekomst. Het verbindt verleden,
heden en toekomst.
De eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog en de Bezetting stonden
vooral in het teken van de wederopbouw. Die beheerste de Nederlandse
politiek en samenleving, naast de gevolgen van de dekolonisatie, zeker hier
in Den Haag. Meer dan twaalfduizend Joodse inwoners van Den Haag
waren niet teruggekeerd. Zij waren tijdens de Bezetting eerst ontdaan van
hun rechten, vervolgens maatschappelijk geïsoleerd, en ten slotte
gedeporteerd en gruwelijk vermoord. Dat was het werk van de bezetter,
maar ook van collaborateurs, vooral uit de rijen van de NSB. De SS’er die
leidinggaf aan de deporatie van de Joodse inwoners van deze stad, Franz
Fischer, werd tot de doodstraf veroordeeld, maar kreeg gratie en zat – als
een van de vier, later drie, dan twee van Breda bijna levenslang zijn
gevangenisstraf uit. De in 1942 benoemde NSB-burgemeester van Den
Haag, Harmen Westra, jurist, liefhebber van de Chinese en Japanse cultuur,
tot dan hoogleraar in Utrecht, die actief had meegewerkt aan de vervolging
van de Joodse stadgenoten en van communisten, werd ook veroordeeld,
maar kwam na zes jaar vrij.

Sommigen zullen zich afvragen hoe het komt dat dit bijzondere monument
er nu pas is gekomen, 75 jaar nadat de deporatie van de Joden uit Den Haag
was voltooid. Zeker, er zijn gedenktekens en er is het kindermonument. In
Den Haag worden struikelstenen gelegd bij de huizen van degenen die niet
zijn teruggekomen, kleine betekenisvolle monumentjes. Maar de
zeggingskracht van het straks te onthullen monument voor alle omgekomen
Joodse inwoners van Den Haag was er nog niet. De verklaring zal even
complex zijn als andere facetten van de eerste decennia na de oorlog. De
sterke gerichtheid op een betere toekomst speelde zeker een grote rol, ook
voor overlevenden van de holocaust. Maar misschien was er ook, naast
gerechtvaardigde trots op de dappere redders en verzetsmensen, verborgen
schaamte voor de actieve en passieve collaboratie. En er was (ook toen) de
neiging alle onheil toe te schrijven aan vijanden van buiten en daarom de
Bezetting te zien als een onheil dat het hele land had getroffen, zodat een
bijzonder monument voor de Joodse slachtoffers minder nodig leek.
Het monument herinnert aan de meer dan twaalfduizend Joodse
slachtoffers van de vervolging hier in Den Haag. Maar dat mag niet
betekenen dat wij hen nu nogmaals isoleren van de stad waarin zij
woonden, werkten, liefhadden en treurden, de stad waarin zij leefden.
Velen dachten dat ze na 1945 alleen maar de draad weer hoefden op te
pakken. Het monument scherpt ons in dat het wegvoeren van deze
medeburgers uit Den Haag een bres heeft geslagen in het stadsleven, een
leegte die blijft; een leegte in alle gelederen van de samenleving. In die zin
was inderdaad heel de stad getroffen door de moord op haar Joodse
medeburgers. De tijden zijn veranderd, maar ook in onze tijd geldt – hier en
elders – dat achterstelling en uitsluiting niet alleen de gediscrimineerden
treffen, maar de hele samenleving aantast. Dit monument heeft dan ook iets
te zeggen voor heel Den Haag.
Misschien kunnen we dat nog wat beter op ons in laten werken als we ons
afvragen waarom het monument juist op het Rabbijn Maarsenplein komt te
staan, achter de Nieuwe Kerk, vlakbij wat nu het Haagse Chinatown is.
Daar zijn overtuigende redenen voor: hier was het centrum van de Joodse
wijk, hier stond in de bezettingsjaren de laatste Joodse school, hier was na
1945 een wijk achtergebleven die leeg was en verpauperde tot ze nieuw
leven kreeg. Op een maquette hier in het stadhuis is nog de oude wirwar
van straatjes te zien die deze wijk zoals zo veel Joodse wijken in de steden
van Europa kenmerkte, vaak met kleine woningen.
In allerlei opzicht was Joods Den Haag divers, zo divers dat het helemaal
niet gemakkelijk is om aan te wijzen wat het verbindende kenmerk was.
Voor de vervolgers, de nazi’s, was dat simpel: het kwam aan op de

afstamming, Jood-zijn was door hen tot een raciale categorie gemaakt. Zo
werd afstamming tot noodlot gemaakt.
Maar als wij echt respectvol en bezonnen de weggevoerde mannen,
vrouwen en kinderen willen herdenken, zullen we ons niet mogen beperken
tot de identificeerbaarheid van hun afstamming. En evenmin zullen we ons
mogen beperken tot de omgrenzing van de oude wijk hierachter, want
Joodse burgers uit andere stadwijken – onder wie ook mensen die eerder uit
Duitsland en Oostenrijk waren gevlucht – behoren evenzeer tot degenen die
uit de samenleving zijn weggerukt. Het gáát niet enkel om kenmerken zoals
afstamming of woonplaats, maar om de waardigheid die ieder van deze
meer dan twaalfduizend mensen toekomt, maar hun werd ontzegd.
Zoals van ieder mens werd ook hun persoonlijke identiteit bepaald door de
veelheid van verbindingen die een mens tot persoon maken; verbindingen
die haar of zijn persoonlijke waardigheid inhoud geven. Er waren arme
Joden, met name velen in deze wijk, middenstanders en welgestelden. Maar
de rassenwaan trof hen allen. Er waren (en zijn) gelovige Joden, orthodoxe
en liberale, en ongelovige, die zich religiekritisch verhielden tot de Thora
en de traditie, of die christen geworden de Joodse bronnen van het geloof
beamen; en ook deze laatsten werden weggevoerd.
In 1796, na de Bataafse Revolutie, kregen de Joodse inwoners van dit land
gelijke burgerrechten. De 19de eeuw en de eerste decennia van de
twintigste eeuw waren de tijd waarin de Nederlandse samenleving allengs
leek te hebben geleerd dat haar kracht lag in het vermogen verbindingen
aan te gaan tussen mensen en gemeenschappen die zich door hun inbreng
onderscheidden. Al was de Joodse emancipatie tot de Tweede
Wereldoorlog minder compleet en succesvol dan vaak wordt aangenomen,
vele Joodse inwoners van dit land grepen hun kans. Inburgeren omvatte
voor het Joodse onderwijs een overschakelen van Jiddisch op Nederlands.
Voor een deel van de Joodse bevolking was het een tijd van ontwikkeling
in maatschappelijke, culturele en economische participatie, maar voor
anderen bleef er armoede.
Uit die periode herinneren we ons ook grote namen uit Joods Den Haag.
Jozef Israëls, een van de meesters van de Haagse school, woonde tot zijn
dood in 1911 aan de Koninginnegracht, waar later zijn zoon, de eveneens
beroemde schilder Isaac Israëls kwam wonen, gestorven in 1934. Er waren
grote geleerden onder de Joodse burgers van deze stad, en belangrijke
juristen zoals de in 1913 in Den Haag gestorven Tobias Asser, eerder
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en de enige Nederlandse
ontvanger van de Nobelprijs voor de vrede, en de door de bezetter
ontslagen president van de Hoge Raad Lodewijk Ernst Visser. In Den Haag

woonde de uit Curaçao afkomstige George Maduro, postuum wegens zijn
heldhaftige strijd als militair in de meidagen van 1940 onderscheiden met
de Militaire Willemsorde, naar wie Madurodam is vernoemd. De familie
Belinfante telde journalisten, uitgevers en juristen, en zo zijn er vele andere
bekende namen. De allermeeste Joodse burgers van Den Haag, de
allermeeste van die meer dan twaalfduizend weggevoerde mensen, waren
mannen en vrouwen met namen die niet beroemd zijn, maar niet minder
belangrijk voor hun dierbaren en vrienden, mensen die persoonlijk en
gezamenlijk het weefsel van de Haagse samenleving vormden.
Er wordt in onze dagen allerweg gesproken over identiteit die moet worden
afgebakend en verdedigd tegen andere identiteiten. Daarachter gaat een
essentialistische kijk op cultuur schuil, alsof die ergens afgebakend en
omgrensd voor het grijpen ligt. Maar mensen zijn niet op een eenvormige
manier Joods, net zomin als ze op een eenvormige manier katholiek,
protestant, moslim of atheïst zijn. Wat ze gemeen hebben, zijn gewoonlijk
bepaalde bronnen, zoals heilige teksten of tradities, of de afwijzing
daarvan, maar wat hen vervolgens identificeert is hun eigen persoonlijke
verhouding tot die bronnen. In elke geestelijke stroming zien we fanatici
die zich voor variatie en ontwikkeling afsluiten naast mensen die de
rijkdom van hun bronnen tot leven weten te brengen in respect voor
anderen. Den Haag heeft heel veel mensen voortgebracht die dat konden en
wisten te doen: mensen, Mensch  מענטשin de Jiddische betekenis van een
waar medemens. Het is de valse voorstelling van zaken van het
cultuuressentialisme die mensen op deze manier ervan weerhoudt
verbindingen aan te gaan: verbindingen die anderen medemensen erkent en
waardeert.
Elke cultuur ontwikkelt uit een veelheid van bronnen, in bewegingen van
aanvaarding, verwerping en verandering. Dat was ook door de eeuwen
heen de geschiedenis van Joods Den Haag. De Joodse burgers van deze
stad droegen – en dragen – in gedachten de Thorarollen van hun
voorouders bij zich, terwijl ze daarover hun eigen ideeën vormden, al
waren die ideeën deels religie- of maatschappijkritisch, of zelfs
revolutionair. Zij gaven en ontvingen, en degenen die nu Joods Den Haag
vormen zijn in onze tijd gevers en ontvangers in een wereld van
verbindingen. Ieder die daaruit was weggerukt, heeft een lege plek
achtergelaten. Aan ons de opdracht die leegte te vullen, zo goed als we
kunnen, met herinneringen en ideeën, door verbindingen aan te gaan met
degenen die ons levenspad kruisen, en samen verder te bouwen aan een
stad van vrede en recht.
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