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Vragen art 40 RvO 

Datum: 14 december 2017 

Door: Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

Onderwerp: Vervolgvragen nav antwoorden dd 30 november 2017 (met kenmerk 2017021783 en 

onderwerp Joods monument, deel 2) 

 

De vragen: 

 

1. Uit de correspondentie die de heer Metselaar, voormalig raadslid D66, heeft gevoerd oa met 

de heer Heijink, blijkt dat wel degelijk vragen zijn gesteld, opmerkingen zijn gemaakt, 

suggesties zijn gedaan die allen te maken hebben met de plaatsing van het joods monument 

naast of in de nabijheid van het algemeen monument. Kan de wethouder dat bevestigen en 

kan hij vertellen welke vragen dat waren en zijn reactie daarop? Ik betreur het iedere keer 

opnieuw deze vraag te moeten stellen. Over wat mij tot op heden getoond is, krijg ik toch 

sterk de indruk dat er achter de schermen uitvoerig hierover is gecommuniceerd met deze 

en gene, terwijl in een open democratie de discussie op transparante wijze en dus zichtbaar 

voor een ieder gevoerd moet worden. Ik begrijp nog altijd niet de reden waarom de 

wethouder hierover niet helder en open heeft gesproken met de raad. Waarom is dat? 

 

2. Kunt u mij vertellen wat de achterliggende gedachte is om het joods monument naast het 

algemeen monument te plaatsen? Naar ik heb begrepen worden de namen van de joodse 

slachtoffers op het nieuwe monument vermeld in tegenstelling tot het algemeen monument 

waarop geen namen staan van slachtoffers. Het algemeen monument is, zo is mij verteld, ter 

nagedachtenis van alle slachtoffers ten gevolge van de oorlog. Het staat voor de eenheid van 

Bloemendaal en het is ten behoeve van alle inwoners en alle slachtoffers uit Bloemendaal. 

Verzoening en gemeenschappelijkheid staan voorop. Vandaar dat er geen namen op staan 

genoemd. Bent u niet bang dat de plaatsing van het joods monument met daarop wel de 

namen van slachtoffers, zal zorgen voor een ongewenste tweedeling? Is het niet zo dat 

daaruit een strijd kan ontstaan, al is dat in gedachten tussen het ene slachtoffer en het 

andere, dwz de nabestaanden van die slachtoffers en zou dat niet te allen tijde moeten 

orde  er ede ? Is het e e sla htoffer ee  erger  sla htoffer da  het a dere? Moete  ij 
als gemeente ons gaan begeven op het pad van de morele kwalificatie van slachtoffers? U 

merkt aan de wijze waarop ik deze vraag stel dat ik ervan overtuigd ben dat dit de verkeerde 

weg is. 

 

3. Waarom hebt u de bevolking hierover niet bevraagd? Een enquête zou voor een dergelijk 

gevoelig onderwerp van groot zijn en u weet dat ook, want de situatie in Bennebroek heeft 

dat laten zien. Op heel veel plaatsen in Nederland zijn discussies hierover geweest, maar is 

dat bevorderlijk voor de samenleving? Ik vraag u concreet een meningspeiling te doen onder 

de bevolking van het dorp Bloemendaal en daarin dan duidelijk uiteen te zetten wat de 

bedoeling is van het joodse monument en de vermelding van de namen van slachtoffers 

daarop; 

 

4. Wat is er u op tege  o  deze dis ussie of zo u ilt strijd  hiero er te oorko e  door het 
monument te plaatsen op een plek die vrij is van herinnering aan of conflict met het 

algemeen monument. Eerder is door de D66 fractie het gemeentehuis genoemd als locatie. 

Dat zou een bijzonder eervolle plek kunnen zijn en ook bereikbaar voor scholieren. De 

gemeente spant zich zeer in voor scholieren (het project van de heer Burger is daarvoor een 

goed voorbeeld) en in dat kader kan ook het monument inzicht geven in de geschiedenis. 

Waarom wilt u dat niet? Ik vraag u dit opnieuw in overweging te nemen; 
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5. Bent u van mening dat het algemeen monument niet meer eigendom is van de gemeente? 

Waaruit blijkt dat? 

 

6. In uw antwoord schrijft u dat de stichting zich heeft verzekerd van draagvlak uit de joodse 

samenleving. Kunt u dat laten zien? Waar ik specifiek naar op zoek ben is de reden van de 

plek. De tegenstelling die schijnbaar tot leven gewekt wordt door enerzijds een monument 

zonder namen en anderzijds een monument met namen waarvan ik heb begrepen dat dit 

bedoeld is om die discussie uit te lokken. Ik heb vernomen dat dit op weerstand kan stuiten. 

Niet omdat het joodse monument niet van harte wordt omarmd, maar vanwege die 

tegenstelling. Nogmaals: vanuit de gedachte dat het algemeen monument het monument 

van eenheid en verzoening is. Tegenstellingen zijn niet de weg naar verzoening, of vindt u dat 

wel? 

 

7. Dan is er nog de k estie a  het reke i g houde  et ge oele s a  alle Bloe e dalers . Ik 
zie in uw antwoord dat u rekening houdt met de wensen van de stichting. Dat is prachtig, 

dank u wel. Maar houdt u ook rekening met de emoties van ALLE inwoners en zo ja, waaruit 

blijkt dat? 

 

8. Dat het monument niet wordt gewijzigd of gekeerd of verplaatst, is een nieuw besluit, zo 

begrijp ik van u. Want eerder nog was sprake van het tegenover elkaar plaatsen. Ik zie graag 

van u een omschrijving van het huidig monument van u tegemoet en ik wil u vragen om een 

advies van de monumentenadviescommissie. Kunt u mij laten weten wat uw besluit dan 

inhoudt, in die zin: waar wordt volgens u het joods monument geplaatst? Hebt u een 

er eeldi g  a  de ieu e situatie ge aakt of late  ake ? 

 

9. Kunt u mij een kopie van de vergunning toesturen? 

 

10. Hebt u overlegd met de stichting over een andere locatie sinds uw brief aan mij van 30 

november en indien niet, wilt u dat doen?  

 

11. Tenslotte: u zegt dat het behandeld is in de commissie samenleving vorig jaar en dat het 

vervolgens in de begroting is aangenomen. Maar het heeft, voor zover ik weet, niet tot enige 

discussie of vraag in de openbare vergadering geleid. Als je over een begroting spreekt met 

elkaar aari  tie talle  iljoe e  euro s o gaa , da  ku t u zich natuurlijk ook heel goed 

voorstellen dat het geld dat de gemeente besteed aan plaatsing van het joods monument, 

niet een zaak is waarover het debat gevoerd hoeft te worden. Ik bedoel te zeggen: in 

verhouding tot de totale begroting is dit niet iets waar de raad zich druk over zou hoeven 

maken en bovendien is het plaatsen van een joods monument een uitstekende zaak. U doet 

net alsof dit financiële aangelegenheid is, terwijl het bij uitstek een zeer beladen, historisch 

gevoelige zaak is die veel meer aandacht en respect verdient en die helemaal niets te maken 

heeft met geld. Dat begrijpt u toch zeker zelf ook wel? Waarom dan niet opnieuw de 

discussie hierover voeren met elkaar in de raad en dan de raad en de bevolking hierover 

raadplegen, in plaats van op ee  a hter a iddag ee  esluit hiero er erstoppe  i  ee  
begrotingsdebat. Mij is het in ieder geval aan mijn aandacht ontglipt. Dat ik het heb gemist is 

mijn eigen fout, maar ik zou graag een herkansing zien omdat ik deze wijze van behandeling 

en besluitvorming weinig blijk vind geven van respect voor nabestaanden; 

 

Dit keer hoop ik to h s eller a  u ee  a t oord te krijge  e  iet te hoe e  edele  o  respo s. 
Het zou ook getuigen van respect naar mij toe als raadslid als u deze vragen serieus zou nemen en al 

helemaal naar de nabestaanden toe en de bevolking van Bloemendaal. 

 


