
Koning onthult Nationaal Holocaust Namenmonument  
 
Op zondagmiddag 19 september 2021 onthult Zijne Majesteit de Koning samen met Jacques 
Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, het nieuwe Holocaust 
Namenmonument in Amsterdam.  
 
Met het Holocaust Namenmonument krijgt Nederland ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog 
eindelijk een monument met de namen van de 102.000 Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen 
graf hebben. Het door de Pools-Amerikaanse architect Daniël Libeskind ontworpen monument staat 
aan de Weesperstraat in Amsterdam. In de naastgelegen Hoftuin van de Protestantse Diakonie vindt 
op 19 september een besloten programma plaats, onder meer minister-president Mark Rutte en 
Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema spreken de beperkte groep genodigden toe. 
Aansluitend onthult koning Willem-Alexander samen met Jacques Grishaver het monument, in 
aanwezigheid van een aantal overlevenden en nabestaanden. De onthulling wordt live uitgezonden 
door de NOS op NPO 1. De uitzending begint om 13:30 uur en duurt tot circa 15:15 uur. 
 
Het officiële programma gaat om 14:00 uur van start. Als ceremoniemeester zal Jeroen Krabbé 
optreden. Na het uitspreken van de gebeden Kaddisj en Yizkor zal de openingsplechtigheid worden 
verricht. Daarna gaat Zijne Majesteit de Koning in het monument in gesprek met een aantal 
overlevenden. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Aankomst Zijne Majesteit de Koning 
start programma 
‘Namen’, muziekstuk van Maarten Peters voor piano en strijkkwartet. Strijkkwartet Metropole 
Orkest: Jasper van Rosmalen [1e viool], Merel Jonker [2e viool], Mieke Honingh [altviool], Emile 
Visser [cello], begeleid door Co Vergouwen [piano]  
Welkomstwoord Jeroen Krabbé, schilder, acteur en overlevende 
Toespraak Jacques Grishaver, voorzitter Nederlands Auschwitz Comité, overlevende en 
initiatiefnemer 
Muziek ‘Zoveel’. Maarten Peters schreef dit stuk om duidelijk te maken dat het elke keer weer gaat 
om één naam van één uniek mens. Jong, oud, vader, moeder, oma, opa, broer, zus, nicht, neef, 
vriend... Maarten Peters [zang], Co Vergouwen [piano], Christan Grotenbreg [accordeon] 
Toespraak Dhr. drs. M. Rutte, minister-president  
Muziek ‘Nocturne nr. 20 in c-klein’, pianostuk van Frédéric Chopin dat gebruikt werd in de film ‘The 
Pianist’ over het ghetto van Warschau. Iris Hond [piano] 
Toespraak Mw. drs. F. Halsema, burgemeester van Amsterdam 
Muziek ‘Mare Mensche’. Muzieksstuk door Zigeunerorkest Brandt 
Toespraak Daniel Libeskind, architect/ontwerper Nationaal Holocaust Namenmonument 
Muziek ‘Schindler’s List’, vioolstuk van John Williams. Thema uit de film van Steven Spielberg.  
Simone Lamsma [viool], Thomas Beijer [piano]  
Gebed Uitspreken kaddisj- & jizkorgebeden. Rabbijn Abraham Rosenberg 
1 minuut stilte 



Onthulling Zijne Majesteit de Koning gaat samen met de voorzitter van het Nederlands Auschwitz 
Comité het monument in voor het leggen van een steentje, in aanwezigheid van enkele 
overlevenden. Vervolgens krijgen de overige genodigden de gelegenheid het monument te bekijken. 
Muziek ‘Namen’. Maarten Peters [gitaar], Co Vergouwen [piano], Christan Grotenbreg [accordeon en 
sopraansaxofoon] 
 
 
 
 
Vertegenwoordigers van de pers kunnen zich vanaf vandaag aanmelden om bij de onthulling 
aanwezig te zijn. In verband met de coronamaatregelen is er helaas beperkt ruimte voor de pers. 
Aanmelden kan tot en met 7 september via deze link. 
 
Monument 
Het Nationaal Holocaust Namenmonument is een tastbaar gedenkteken waar 102.000 Joden en 220 
Sinti en Roma zowel individueel als collectief kunnen worden herdacht. Tot nog toe kent Nederland 
geen monument waar elk individueel slachtoffer van de Holocaust met naam en toenaam wordt 
genoemd. 
 
 
 
 
Noot voor redactie, niet voor publicatie:   
 
Voor meer informatie over het Nationaal Holocaust Namenmonument kunt u contact opnemen met 
Fedde Schouten van het Nederlands Auschwitz Comité: fedde@yardmen.nl 
  
Voor meer informatie over de persaccreditatie kunt u contact opnemen met Irene de Roos van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei: irene.deroos@4en5mei.nl 
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