Toespraak Tswi Herschel bij de onthulling van Stolpersteine voor het gezin
Weijel-Valk, Rembrandtlaan 23 te Zwolle, maandag 9 oktober 2017.
Stolpersteine, wat zijn Stolpersteine, wat doet een Stolpersteine, hoe ga ik met
Stolpersteine om en wat zegt het mij.
Zomaar vragen die in mij opkwamen bij de inauguratie van de Stolpersteine van
mijn grootvader en ouders in de Derk Buismanstraat 4 op 25 maart 2015.
Bij deze gebeurtenis stootte ik op het vacuüm van de eigenlijk op zich zelf niets
zeggende stenen.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat juist doordat er geen gezicht, geen verhaal of
aanduiding, behalve een summiere indicatie voor wie de Stolperstein werd gelegd,
er een veel diepere symboliek van deze kleine gedenksteen uitstraalt.
Vandaag de onthulling van de Stolpersteine van mijn grootouders en hun zoon,
mijn oom van moeders kant, raakt de diepere essentie van het onbegrijpelijke het
wegrukken van het leven van onschuldigen.
Wat wil ik daarmee zeggen?
Verband leggend met de Shoa en van uit de optiek van de kennis over de
geschiedenis van de Tweede Wereld Oorlog, in nauwe samenhang met wat er thans
in onze wereld gaande is, dwingt de huidige situatie ons alert te zijn op de politieke
ontwikkelingen vooral in Europa en in het bijzonder Duitsland maar ook in
Nederland.
Het antisemitisme woekert op grote schaal in Europa, maar ook de discriminatie
van andere groepen in onze samenleving in dit continent.
Zij hebben vandaag helaas draconische vormen aangenomen.
Het neonazisme, racisme, discriminatie en intolerantie steken de kop op.
Deze oude fenomenen met de huidige trend van de polarisatie en het populisme
van de politieke partijen bedreigen de balans van onze existentie.
De media ‘Framen’ dit is een nieuws ontwikkeling die in vele gevallen geen
verslag doet over de kern van een evenement, maar een zijdelings betrokken thema
wat meer te doen heeft met de persoonlijke opvatting van de rapporteur dan met de
realiteit.
De achtergronden worden door de auteur niet of nauwelijks gecontroleerd of deze
authentiek zijn.

Klakkeloos wordt de scoop in een kader geplaatst en continu herhaald en door
oppervlakkige lieden aangehaald en verbreid.
Maar al te vaak berichten de media een ‘Spin off ’ welke verre van de
werkelijkheid is.
Deze misinformatie - fake news - wordt door gegronde kritiek meestal te laat
gecorrigeerd.
Door deze gang van zaken wordt de individueel op het verkeerde spoor gezet en
wordt de misleidende berichtgeving als waarheid aangenomen.
Controle en juiste analyse vinden hoogst zelden plaats.
Met moeite en sterk aanhouden zijn de media bereid hun foutieve berichtgeving te
corrigeren. Een voorbeeld daarvan is de BBC.
Dit ‘Framen’ is in een lijn met de propaganda machine gedurende de Nazi periode
onder leiding van de minister van propaganda Joseph Göbbels.
Deze minister heeft destijds gezegd dat:
‘Als je de leugen maar lang genoeg herhaalt, dan wordt het de waarheid’.
Het is vandaag noodzakelijk belangwekkende gebeurtenissen te onderzoeken of het
gerapporteerde de toets van de waarheid kan doorstaan.
Desinformatie leidt tot zeer ongewenste bijverschijnselen die ons leefklimaat zeker
niet bevorderen en discriminatie en/of haat in de hand werkt.
‘Polical correctness’ is een kreet die veel vandaag wordt gebruikt.
Deze uitspraak werd door Generaal Dwight D. Eisenhower voor het eerst gebruikt
om zijn onkunde te verbloemen en maakt het publiek confuus.
Kortom een uitlating als deze om een ontwikkeling van zijn juistheid te bewijzen
moet naar het land der fabelen verwezen worden.
De waarheid is de waarheid.
Op het moment dat het een etiket krijgt dat het politiek juist is, dan is er sprake van
verdraaiing van feiten, een leugen en/of om iets te verbergen.
Er is geen verschil van de haat van vandaag en de haat gedurende de Nazi periode.
Het is haat die blind maakt en aanzet tot vernietiging van mens en cultuur.
Juist die blinde vijandschap, de discriminatie en moord wordt vereenzelvigd door
de uitstraling van dat kleine steentje: de Stolperstein.
Dit steenblokje met het messing plaatje met de gegevens van de ongelukkigen
houdt ons een spiegel voor, zodat wij ons bezinnen en leren van de lessen van de
Shoa.

De creatie van de ‘Endlösung’ door het meest geciviliseerde land in Europa nazi
Duitsland heeft ons de moord op miljoenen onschuldige zielen gebracht.
Het was deze civilisatie die mislukte te civiliseren.
‘Nooit meer’ moet geen inhoudsloze kreet zijn.
We zullen er aan moeten werken dit te bereiken.
Laten wij de Holocaust niet proberen te verklaren!
De vraag die wij ons moeten stellen is:
‘Waar waren de mensen’?
En niet waar was G’d
‘Waar waren de mensen’?

