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De discussie over het geplande Holocaust Namenmonument in 

Amsterdam kwam voornamelijk in het nieuws door de juridische 

strijd die werd gevoerd. De inhoud van de argumenten kwam 

weinig aan bod en de achterliggende ideeën over waar 

herdenken eigenlijk over gaat nog minder.  

In deze bundel formuleren zestien mensen waarom ze niet 

gelukkig zijn met het ontwerp op de gekozen plek in de stad. 

Onder hen kunstenaars, architecten, wetenschappers, mensen 

vanuit de joodse gemeenschap en buurtbewoners. De kritiek 

betreft ook de manier waarop het plan voor het monument tot 

stand is gekomen. Wie betrek je in het bedenken van een zinvol 

monument en hoe ziet het herdenken van de Holocaust en allen 

die zijn omgekomen er in de toekomst uit?  

De vragen, argumenten en overwegingen in deze bundel zijn 

hoogst actueel en zullen dat blijven zolang er reden is om te 

herdenken. 
 

 
De bundel kost € 12,50 en is te koop tijdens de presentatie. Exemplaren 

kunnen ook rechtstreeks besteld worden door een email te sturen naar 

info@campcatz.nl. Vermeld het aantal exemplaren dat je wilt, plus 

naam en adres. Je ontvangt dan een mail met het bankrekening-

nummer. Na betaling komt de bestelling direct naar je toe. Wijs ook 

vrienden en bekenden hierop als je denkt dat ze belangstelling hebben! 
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