
OnthullinggedenktekenWOIIadvocatenPaleisvanJustitieDenHaagop11december2012

Damesenheren,
Alsuhiermensenzietmetblosjes,danzijndatadvocatenmetschaamroodopdekaken.Deze
gebeurteniskomtmeerdan65jaartelaat.Hoeditkomt,zalErnstvanWinuvertellen,dein
oktoberjl.afgetredendeken.Hemkomtdeloftoedathijhetinitiatiefheeftgenomen.
Maar:hoekwamhijerop?

DatisdeverdienstevandehistoricusdrJoggliMeihuizen,deauteurvanhetindrukwekkende
boek‘Smallemarges’overdeadvocatuurinWOII.Inseptember2010werdditaangeboden
aandeopdrachtgevenN.O.v.A.IneenartikelinhetAdvocatenbladinapril2011heeft
MeihuizengewezenopdeernstigeomissieinDenHaag,waarondanksgevorderdeplannenin
1946,herhaaldin1950,hetnooitisgekomentotderealiseringvaneengedenkteken.Datisdes
teopmerkelijker,wanneerubedenktdatDenHaagquaaantalomgekomenadvocatenhet
tweedearrondissementinNederlandwas,uiteraardnaAmsterdamwaarmetnamehetaantal
advocatenvanJoodseorigineverreweghetgrootstwas.

Innajaar2010,kortnadepresentatievan“Smallemarges”beldeErnstvanWinmijopmethet
verzoekeencommissietevormenomalsnogengedenktekenterealiseren.Indevoordracht
vandecommissieledengafhijmijdevrijehandendaarmeewasikgauwklaar.DatwerdenBart
Groen,RobLeverenCarolinedeSitter(alsvertegenwoordigervandeJongebalie).

Onzetaakwasnieteenvoudig.Beslissingenmoestenwordengenomenover:
‐ definanciering
‐ delocatie
‐ delijstmetnamenvandeomgekomenadvocaten
‐ deopstellingvaneenprogrammavaneisen
‐ dekeuzevandekunstenaarvoorderealisering.

DefinancieringwasingoedoverlegmetdeRvTendeHaagseordesnelgeregeld.

Voordelocatiehebbenweineenvroegstadiumcontactgezochtmetde(toenmalige)
presidentvandeRechtbankmrFritsBakkerendedirecteurbedrijfsvoeringHansBuddendijk.
Vanhenhebbenwedirectdevollemedewerkinggehad(metveelvrijheidvoordekunstenaars
tenaanzienvandetekiezenplek).Daarvoorisdecommissiehenzeerdankbaar.

Watdelijstvan23namenbetrefthaddenwehetgemakkelijker.Wijkondenterugvallenopde
gegevensuithetboekvanMeihuizen,dieonsookenigevraagpuntenheeftvoorgelegdmétzijn
adviezendienaangaande.Ookheefthijhetnodigespeurwerkgedaanomdeadressenvan
nabestaandenteachterhalen.OokJogglizijnwijveeldankverschuldigd.

“Bijdedoelgroepdiebestaatuiteengemêleerdrechtbankpubliekenuitrechtersen
advocatendienthetkunstwerkopeenbegrijpelijkemanieraanleidingtegeventotreflectie
enbezinning.Inzoverredientheteenconceptueelkaraktertehebbenennietlouter
decoratieftezijn.”

Datissnelneergeschreven,maargaermaaraanstaan.Vandevijfontwerpenvielenertweeaf.
Drievrouwelijkekunstenaarsblevenover.Zijkregenhetverzoekhunontwerpnognaderuitte
werken.ToenvieluiteindelijkunaniemdekeusophetontwerpvanRachelBacon.

WieisRachelBacon?Zijisgeboren,opgegroeidenopgeleidinNewYork,maarzijwoonten
werktalmeerdan20jaarinNederland,deafgelopen10jaarinDenHaag.Zijheeftinvele
landengeëxposeerd,vanFinlandtotZuidKorea,vanTsjechiëtotdeVSennatuurlijkveelin
Nederland.
Overhaarontwerp,datustrakszultzien,wiliknietteveelzeggen.Decommissievindtheteen
heelmooiontwerp,metnamedoordeconceptuelebenadering.Hetlijkteenvoudigvanopzet,
maarnietvanuitvoering.De23namenzijngoedleesbaaropooghoogte,maarnaarbeneden
ennaarboventreedtvervagingop,zoalsdatookgaatmetherinneringen.Naarbeneden
vervaagthetinhetdonkerezwart,naarboveninhetlichtewit.Ukuntdaarbijbedenkenwatin
uopkomt.Vooriemandmetreligieusgevoelzalditanderszijndanbijiemandzonder.

Decommissiehooptdatuhetgedenktekennetzozultwaarderenalszijdatdoet.

W.Taekema
DenHaag,11.12.2012





Toespraaktergelegenheidvandeonthullingvanhetgedenktekenomgekomenadvocatenin
deTweedeWereldoorlog.

Alsdemachthetrechtheeft,danverliesthetrechtzijnmacht.
Eengedenkteken“opdatwijnietvergete….komtnooittelaat”

DefotodiemijhetmeestschokteinhetindrukwekkendeboekvanJoggliMeihuizen,isde2de
fotovandeDuitsJoodseadvocaatdr.MichaelSiegelvanapril1933inMünchen.Opdiefotois
eenkeuriggekledemantezien,dieopblotevoetenmetafgekniptebroekspijpenvanzijnpak
door de straten van München met een groot bord om zijn nek, achtervolgd wordt door
politieagentenenomringdwordtdoorgeïnteresseerdpubliekopfietsen.

Ophetbordstaat“IchwerdemichniemehrbeiderPolizeibeschweren”.
Hetschokkendeisnietalleen,dathetuwenmijnvaderofgrootvaderhadkunnenzijn,maar
vooral dat hij zijn werk deed als advocaat ten behoeve van een in preventieve hechtenis
geplaatstecliënt.
Het ultieme vertoon van macht van de uitvoerende macht van politie en de kleinering,
vernedering van een bevolkings‐ èn beroepsgroep, Joods èn advocaat. De onmacht van een
door het populisme geknevelde dienaar van het recht, die trachtte op te komen voor de
rechtenvaneenander,inwattoennogindeogenvanveleneendemocratischerechtstaatzou
moetenzijn,zijhetdoordebeurskracheenwankele:deWeimarrepubliek.
Defotovormdeonderdeelvandetentoonstelling“AnwaltohneRecht–Schicksalejuridischer
AnwälteinDeutschlandnachneunzehnhundertdreiunddreißig”.

Ook het tijdstip waarop deze foto werd genomen was opvallend: slechts weken na de
benoemingVanHitlertotRijkskanselierennogruim5,5jaarvoorde“Kristallnacht”washetal
zover,depublieke,ultiemevernederingvaneenJoodsadvocaat.

Envierjaarlaternog,werdhierinDenHaageenfeestelijkgalaconcertgeorganiseerd.
InhetgebouwvankunstenwetenschappengingenvoorhethuwelijkvanJulianaenBernard,
waar het Duitse volkslied inclusief die strofe uit het Nationaal Socialistisch Horst‐Wessel‐lied
werdgespeeld,derechterarmenomhoogrondBernardenJulianaenwapperdenvlaggenmet

AldusJoggliMeihuizeninzijnboek“SmalleMarges”,datinopdrachtvandeNederlandseOrde
van advocaten op 6 september 2010 in Sociëteit de Witte hier in Den Haag onder veel
belangstellingwerdgepresenteerd.

De presentatie van deze indrukwekkende historische publicatie bezorgde mij als toenmalig
Haagsdekenhierbijaanwezig,overigenshetschaamroodopdekakentoenJoggliMeihuizener
fijntjes op wees dat in alle grote steden gedenktekens voor de omgekomen advocaten te
vindenwaren,behalveinDenHaag.
DejuridischehoofdstadvanNederlandmetdepretentievan“LegalCapitaloftheworld”.Een
staddienietalleenhetVredespaleis,JoegoslaviëtribunaalmaarookhetInternationalCriminal
Court, het permanente tribunaal voor misdaden tegen genocide, de mensheid en
oorlogsmisdaden huisvest, had zelfs geen eenvoudige plaquette voor de 23 omgekomen
advocaten,nochfoto’sindeadvocatenkamer,zoalsinanderesteden.
Hoe kon het, dat ik wèl in Luik en Brussel ter gelegenheid van de openingszittingen in toga
aanwezig was bij herdenkingen van omgekomen advocaten, maar dat het gebrek aan een
gedenktekeninDenHaagmijnieteerderwasopgevallen.

Dat schaamrood mag overigens ook gelden voor de rol en de houding van de ordes, dekens,
raden van toezicht en discipline in die jaren, die niet getuigt van de overigens in Nederland
uitzonderlijke heldhaftigheid van professor Cleveringa toen zijn Joodse collega’s waaronder
Meyersalin1940werdenontslagenvandeLeidseUniversiteit.

De eerder genoemde Haagse Landsadvocaat bleek niet alleen op 24 juli 1940 toe te zijn
getreden tot het nationaal front en dat op de voorpagina van het Nationaal  Socialistische
Dagbladtehebbenverklaard,maarookeenopportunisttezijngeweest,dieindeoorlogsjaren
in samenspraak met de door Seyss‐Inquart tot president van de Hoge Raad benoemde pro
DuitseVanLoon,eenwachtgeldregelingvan20.000guldentotaanzijnpensioenvoorzichzelf
hadontworpenvoorhetgevalhijzouwordenontslagen.
Youpvan’tHekzoudatnueenkleinegrabbelaarofgraaiernoemen.
Hijbleeflandsadvocaattot1965enwerdin1958koninklijkonderscheidenenwelalsridderin
deordevandeNederlandseLeeuwopvoordrachtvanhetministerievanFinanciën.

Deoproepin2010van JoggliMeihuizenaandeHaagsedekendaar“ietsaantedoen,opdat
men niet vergete”  leidde tot een snelle beslissing van mijn Haagse Raad van Toezicht en de
benoemingtotcommissievoorzittervanWybeTaekema.

En ik ben blij met de ingetogen inspiratie van de Amerikaans ‐ Haagse kunstenares Rachel
Baconbijhetontwerpenvanditgedenkteken.
Eerst 67 jaar na het einde van de oorlog, maar niet te laat, omdat “opdat men niet vergete”
nooittelaatkomt.

NietalleenheeftNederland,derechtspraakendebalienadeoorlogblijkbaarlangnodiggehad
om terug te kunnen kijken. In 2011 verscheen het boek “De Hoge Raad en de Tweede
Wereldoorlog”,dateindigtmetdenietmisteverstanewoorden:“toenDonnerop8november
1946aantradalsdeeerstenaoorlogsepresident,begonhetgroteverdringenvandeopstelling
vandeHogeRaadgedurendedebezetting”.
En in maart 2010 was ik – vlak voor de presentatie van “Smalle Marges” aanwezig bij de
onthullingvandemonumenteninLeidenvoordevervolgdeenvermoordeLeidsestadgenoten
waarburgemeesterLenferink–historicus,diewelweetwatdeHollandseSchouwburgis–van
emotie zijn toespraak moest onderbreken toen hij het had over de ontruiming van het Leids
JoodsWeeshuis,waardeLeidsepolitie,zìjnpolitieop17maart1943efficiënthadmeegewerkt
aanhetopdetreinzettenvan50Joodseweeskinderennaardevernietigingskampen.

Tegelijkertijd,maarwellichtniettoevalligerwijs,iserblijkbaarjuistnubehoefteaanreflectieop
dietijd.
Wijzijnsinds2008inEuropagetroffendoordegrootsterecessiesindsdeoorlog.
DemensenrechteninEuropastaanondergrotespanninginveellanden;Hongarije,Bulgarije.In
Griekenlandslaanneonazi’svan“DeGoudenDageraad”opgrovewijzeimmigranteninelkaar
enookenzelfsinlandenalsFrankrijkenNederlandiserveeltebesprekenovermensenrechten
endestaatvanderechtstaat.
Iraakse asielzoekers, de detentie van immigranten en wetenschappers en politici als Baudet,
WildersenBlok,diezichafzettentegenhetHofinStraatsburgèneenoverheiddiedenktalles
op te lossen door regelgeving, meer repressie, toezicht en opsporingsmogelijkheden als
Spywareopuwenmijncomputer.“1984”isimmersookalweerbijna30jaargepasseerd.

Opdat men niet vergete…., dat een onafhankelijke sterke advocatuur broodnodig is voor een
beschaafdedemocratischerechtstaat.

Isditgedenktekenerglaatmaarniettelaatgeplaatst?


Hetzoudehuidigelandelijkeordes,deHaagseordeennog10plaatselijkeordeshelpen,alszij
de zesde kernwaarde: “publieke verantwoordelijkheid voor een goede rechtsbedeling” als
raison d’être voor hun bestaan zouden erkennen en vastleggen om standvastig te kunnen
blijvenookinmoeilijketijden.

Deeedvandeadvocaatzoudaninplaatsvan“getrouwheidaandeKoning,gehoorzaamheid
aan de wettelijke regelingen èn eerbied voor de rechterlijke autoriteiten”, als volgt kunnen
luiden:

“Ik zweer (beloof) bij de uitoefening van mijn beroep als advocaat de daaruit voortvloeiende
plichten vanuit de voor advocaten geldende (kern)waarden gewetensvol te vervullen, de
rechtsorde verankerd in de grondwet en de internationale (mensenrechten‐) verdragen te
respecterenengeenadviezentegevenofbelangenteverdedigen,dieikonrechtvaardigacht”.

Wellicht,dathetrechtdanzijnmachtietsmindersnelverliestalsdemachthetrechtheeft.
Graag geef ik het woord aan Judith Belinfante, kleindochter van één van de omgekomen
advocaten, dochter van een advocaat, oud parlementariër, historica, oud directeur van het
JoodsHistorischMuseumenvoorzittervanhet4/5meicomité.
“Opdatwijhennietvergete…!”

ErnstA.vanWin



EduardBelinfante1875‐1944(Auschwitz)
JohanFrederikErnstBelinfante1902‐1942(Buchenwald)
WolfvandenBerg1908‐1942(Auschwitz)
HendrikdeBoer1888‐1945(DenHaag)
CornelisChardon1919‐1945(Neuengamme)
BernardEdersheim1886‐1943(Arnhem)
ErnestOttoGoldstein1906‐1945(Buchenwald)
EmanuelHertzberger1905‐1943(Sobibor)
EmileHijmans1876‐1943(Westerbork)
EduardHollander1897‐1944(Auschwitz)
ErnestAugustKan1911‐1942(Sachsenhausen)
SigismundKarelDorotheusMauritsvanLier1866‐1943(Theresienstadt)
SamuelLievendag1898‐1944(Midden‐Europa)
WillemMachielNathans1891‐1943(Sobibor)
GustaafHenriEugèneNordThomson1889‐1942(Leiden)
HartogParfumeur1906‐1941(HoekvanHolland)
HerbertAlfredPolak1904‐1944(Auschwitz)
LouisGuillaumevanPraag1883‐1943(Utrecht)

alsniemandzijnnaammeernoemenkan.
Iederjaarwordtvooreendoderondzijnsterfdageenlichtjeontstoken
eniederjaarwordtzijnnaamvoorgelezen.
Hetisnietalleeneeneerbetoonaandegestorvenen
hetisookeenmanieromdedodenblijvenddeeltelatenzijnvanhetleven.
Deherinneringisdaarmeeeenessentieeldeelvanhetbestaangeworden.
Daaromisdezedagvoormijenanderenabestaanden
eenbijzonderedag,zelfsna67jaar.

Deeerstenaamvandelijstisdevadervanmijnvader.
EduardenGuusBelinfantehieldenvanaf1935samenkantoorindezeestraat.
Nadeoorlogwildemijnvaderalleenhetkantoornietvoortzetten.
Enoverzijnouders,zijntijdalsadvocaatwerdnietmeergesproken,
hetgemiswastegroot,hetverliesonverdraagbaar,hetoverleventeschuldig.

In1969vroegmijn10jaaroudebroertjeaanmijnvader
‘vanwietochdiefotowasvandiemanmetzo’naardiggezicht’,
dieopzijnwerkkamertegendeboekenaanstond.
Mijnvaderdraaidezichom,hijwildenietlatenziendathijhuilde.
EnzoverloorEduardBelinfantenietalleenzijnnaam
maarookzijnplekindegeschiedenisvandefamilie.

Voormijligtdatanders.Ikbenindeonderduikgeboren.
Deoorlogwasenisdeelvanmijnleven.
Eduardweigerdeeenonderduikadrestenbehoevevanmijnouders.
Guus,zijnzoonmoestoverleven.
Eindseptember1943werdenzeoptransportgesteld,
viaWesterbork,naarTheresienstad.
Op28oktober1944vergezeldeEduardvrijwilligzijnvrouwnaarAuschwitz.
Hijwasnietopgeroepen,omdathijbovende65was.Hijstierfindetrein.

EduardBelinfantewaseenhartelijkmens,eengoedadvocaat,
eenhelderedenkeruitdekringrondVisser,eengewaardeerdconfrère,
eenliefhebbendevader,eengeestigcauseur,eenonhandigeman,
eentraditionelejood,bestuurdervandePortugeseGemeenteinDenHaag,
secretarisvanhetBureauvoorConsultatie,
vanaf1933actiefindeopvangvanjoodsevluchtelingenuitDuitsland.
Enwaarschijnlijknogveelmeer,datiknietweet.
Entochwaszijnnaambijnaverlorengegaan,uitverdriet
datmijnvaderdeadembenamenhemhetsprekenonmogelijkmaakte.
Enzozijnookindefamiliesvandeandereslachtoffers
dezopersoonlijkeverhalenvanhetlevennaoorlog,
vernietigingengeweld,eennooitmeertewissenherinnering.

MogeinditPaleisvanJustitie,hunnameneenwaarschuwingblijven
datdemensinhetkwaadverbuitenzijnmenselijkemaatkantreden,
maardatvoorwatgoedenjuistis,
diemenselijkemaat,heteigenleven,deenigeinzetvormt.
Juisthetdoormensengevormderechtmoethetmiddelzijn
omdezemenselijkemaattecodificeren,tekoesteren,tebeschermen
opdatwijinvredeenveiligheidkunnenleven.
Mogezodeherinneringaanhenallen,onslevenblijvendzingeven.


judithbelinfante,denhaag,11december2012












