MEMO
Datum

14 maart 2018

Behandeld door

S.G. Klatter

Doorkiesnummer

030 - 28 61409

E-mailadres

s.klatter@utrecht.nl

Kenmerk

5195296

Onderwerp

Joods Monument

Beleidsveld

Bestuurlijke zaken

Geachte raadsleden,
Op 29 oktober 2015 is een gedenkteken onthuld voor de Joodse slachtoffers uit Utrecht van de Tweede
Wereldoorlog. Het monument aan de Johan van Oldenbarneveltlaan bevat 1239 namen. Sinds de
onthulling zijn verschillende artikelen verschenen over het Joods Monument. In oktober 2016 richtte de
heer Terlingen zich in een open brief tot mij over de namen en gegevens die op het Joods Monument
vermeld staan.
Naar aanleiding van deze brief heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de leden van de -inmiddels
opgeheven- stichting Joods Monument Utrecht, aan wiens inspanningen het monument te danken is,
de heer Terlingen en mijzelf. In dit gesprek is aan de orde gekomen hoe op een respectvolle wijze
vorm en inhoud gegeven kan worden aan correcties en aanvullingen, die onder andere door onderzoek
van de heer Terlingen aan het licht gekomen zijn. Vanuit de gemeente is in overleg met onderzoekers
van verschillende stichtingen (onder andere stichting Joods Monument Utrecht en het Joods Historisch
Museum in Amsterdam) onderzoek gedaan naar alle namen op het monument. Het resultaat van deze
zoek- en vergelijkingstocht vindt u in dit verslag ‘In steen gebeiteld, een onderzoek naar de
persoonsgegevens op het Joods Monument Utrecht’ (link naar onderzoeksverslag). In overleg met de
oud-bestuursleden van de stichting is dit document geplaatst op de website
Joodsmonumentutrecht.nl. Over slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog wordt nog steeds nieuwe
informatie gevonden. Met nieuwe informatie zal de site als nodig weer worden aangepast.
Binnenkort wordt een steen geplaatst bij het Joods Monument met de tekst ‘Over Joodse slachtoffers in
Utrecht worden soms nieuwe feiten bekend’, met een verwijzing naar de website
Joodsmonumentutrecht.nl. Deze tekst is gegraveerd in Jeruzalemsteen, zodat het één geheel vormt
met de rest van het monument. Op deze manier is geprobeerd recht te doen aan de werkwijze van de
stichting Joods Monument Utrecht én aan de gevonden omissies.

Met vriendelijke groet,
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