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Vragen van het lid Karimi
(GroenLinks) aan de
minister-president, minister van
Algemene Zaken en de minister van
Buitenlandse Zaken over het
herdenken van de slachtoffers van de
Holocaust. (Ingezonden 20 januari
2006)

1
Is het u bekend dat de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties
op 21 november 2005 de datum van
27 januari 2006 heeft aangewezen
als jaarlijkse Internationale
Herdenkingsdag voor de slachtoffers
van de Holocaust?1

2
Op welke manier zal de Nederlandse
regering uitvoering geven aan deze
herdenkingsdag?

3
Deelt u de mening dat deze
herdenking extra belangrijk is in
verband met de pijnlijke uitspraken
van de Iraanse president (onder
andere dat de Holocaust «een mythe»
is)?2

1 Resolutie nummer 60/7.
2 Op 5 december 2005 heeft de minister van
Buitenlandse Zaken de verontwaardiging over
en verwerping van deze uitspraken
overgebracht aan de Iraanse ambassadeur.

Antwoord

Antwoord van minister-president
Balkenende, minister van Algemene
Zaken, mede namens de minister van
Buitenlandse Zaken. (Ontvangen
26 januari 2006)

1
Ja. Nederland heeft de resolutie
ondersteund.

2
In samenwerking met verschillende
organisaties worden door de regering
op dit gebied diverse activiteiten
ondernomen. Het belangrijkste
onderdeel hiervan is de herdenking
die het Auschwitz-comité jaarlijks
organiseert in Amsterdam. Deze vindt
elk jaar plaats op de zondag na
27 januari om zoveel mogelijk
betrokkenen in de gelegenheid te
stellen de herdenking bij te wonen.
Namens het kabinet is de
staatssecretaris van VWS hierbij
aanwezig. Voorts wordt op de
donderdag voorafgaande aan
27 januari sedert enkele jaren de
«Nooit meer Auschwitz» lezing
gehouden. Dit jaar zal mevrouw
Simone Veil deze lezing geven. In
2005 zijn, in het kader van de
herdenking van de bevrijding van het
kamp zestig jaar tevoren, de namen
van de Nederlandse slachtoffers
voorgelezen. Het ministerie van VWS
heeft een bijdrage aan de kosten
hiervan geleverd. In de komende
periode wordt in overleg met de
betrokken organisaties de invulling
van de herdenking bezien in relatie
tot de voorliggende resolutie, waarbij

wordt uitgegaan van een herdenking
die een goede inbedding en traditie
heeft in de Nederlandse samenleving.
Wat het onderwijs betreft, draagt het
ministerie van VWS bij aan de
financiering van projecten op dit
gebied, met name voor docenten, en
aan het Centrum voor Holocaust en
Genocide Studies. Dit Centrum is
mede betrokken bij de organisatie
van de genoemde «Nooit meer
Auschwitz» lezing. Ook worden
herinneringscentra in Nederland op
het gebied van de Holocaust door de
overheid ondersteund.

3
Ja. De hierboven beschreven
herdenkings- en onderwijsaktiviteiten
hebben juist tot doel kennis en begrip
omtrent de Holocaust te vergroten en
ontkenning daarvan tegen te gaan.
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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden
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