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• Welkom allemaal bij deze jaarlijkse 4 mei herdenking bij het 

Hoogovenmonument aan de Wenckebachstraat. Deze 77ste herdenking 

is weer voor het eerst, gezamenlijk bij het monument, zoals we dat ook 

voor Corona waren gewend.  

• Wij herdenken vandaag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In 

het bijzonder de medewerkers van ons bedrijf die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog zijn omgekomen. Ook staan wij stil bij de medewerkers die 

in de oorlog als dwangarbeiders in Duitsland te werk zijn gesteld. 

• De Tweede Wereldoorlog laat in deze regio, ook binnen ons bedrijf, nog 

steeds zijn sporen na. De zeer zware bombardementen in deze regio, op 

de bunkers van de Atlantikwall en ons fabrieksterrein zijn al lang 

geleden, maar de vervolging en deportatie van Joodse collega’s hebben 

nog steeds hun uitwerking hier in de IJmond. Dit menselijk leed is niet te 

herstellen.  

• 69 Medewerkers van de Koninklijke Hoogovens zijn in die donkere 

periode om het leven gekomen. 69 Namen die je terug vindt op het 

oorlogsmonument hier aan de Wenckebachstraat. Met daarop acht 

namen van collega’s zonder een jaar van overlijden; zeven hiervan 

waren Joodse collega’s.  

• Bij die collega’s staan wij vandaag stil. Ook staan wij elk jaar stil bij de 

250 collega’s die in de Tweede Wereldoorlog als dwangarbeider in 

Duitsland te werk zijn gesteld.  

• Afgelopen jaren lichtte ik altijd een van de slachtoffers uit met zijn of haar 

persoonlijke verhaal. Eerdere jaren waren dat Sarline Goudsmit, een 

joodse jonge vrouw werkzaam voor Hoogovens die omkwam in Sobibor, 

Piet de Graaf, kraandrijver bij de Hoogovens; wiens dochter initiator was 

van het monument voor de dwangarbeiders, de gehavende vogel. Vorig 

jaar een zeer bijzonder ode aan verzetsheld Jan Brasser. 

• Dit jaar wil ik Hendrik van der Aar apart in de schijnwerpers zetten. Als 

jongen van 19 jaar oud was hij werkzaam als kantoorbediende voor 

Hoogovens. Hij was een van de jongemannen die met een van zijn 
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broers thuis werd opgepakt tijdens de razzia van Beverwijk in 1944. 

Deze grote razzia was een vergelding op een verzetsdaad waarbij 

NSB’ers werden omgebracht. Hendrik gaat via kamp Amersfoort met 

vele andere jongemannen naar werkkamp Alpenrose in de buurt van 

Leipzig in Duitsland, waar hij als dwangarbeider moet werken voor de 

Duitse oorlogsindustrie. In dat werkkamp probeert hij op 14 november 

1944 een paar aardappels te pikken omdat de omstandigheden daar zo 

loodzwaar zijn. Hendrik wordt ter plekke doodgeschoten.  

• Hendrik van der Aar, een jonge jongen uit de IJmond van nog maar 19 

jaar. Hij is nu weer even terug hier in Velsen-Noord. Bijzonder mooi dat 

nabestaanden, wo zijn zus Truus hier vandaag aanwezig kunnen zijn. 

• Zo leeft achter iedere naam een verhaal van bijzonder gewone mensen 

en van gewone bijzondere mensen. Wij geven al onze slachtoffers een 

gezicht door hen een voor een te noemen, opdat wij nooit vergeten.  

• Herdenken is belangrijk. Niet alleen met de generaties van toen, maar 

juist ook van nu en de toekomstige generaties. Het doet mij goed dat 

juist ook jonge leerlingen van basisschool de Plataan uit Velsen Noord 

hun bijdrage leveren in dichtvorm. Vanuit daar begint immers wijsheid die 

vrede en vrijheid kunnen dienen.  

• Juist in deze tijd nu zich in Oekraine -op slechts een dag rijden met de 

auto hier vandaan- een menselijk drama afspeelt op grote schaal. Juist 

ook op die plek; bij de Poolse grens met Oekraine heeft 80 jaar geleden 

al op industriele schaal massamoord in nazi-vernietigingskampen zich 

afgespeeld. Laat het niet weer gebeuren! Laten we waakzaam zijn en 

blijven; niet weg kijken.   

• Het doet mij denken aan de uitspraak van de joods Amerikaanse 

schrijver Elie Wiesel: ‘Het tegenovergestelde van liefde is niet haat; het is 

onverschilligheid.”  

• En daar ligt denk ik vandaag de dag een opdracht voor ons allemaal. Om 

op te blijven komen voor vrijheid. Vrijheid is immers nooit 

vanzelfsprekend. Ervoor te zorgen dat er ruimte blijft: ruimte om met 

elkaar in gesprek te gaan, om naar elkaar te luisteren, ook als meningen 

sterk van elkaar verschillen. Zowel thuis, in vriendschappen als in ons 

werk, in de hele maatschappij. En vooral in vredestijd. Juist in deze 

vredestijd, die nu zo onder druk lijkt te staan.  

• Als we niet meer beseffen wat vrede en vrijheid werkelijk behelst ligt 

onverdraagzaamheid en overschilligheid op de loer. Zo begint uitsluiting 
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met alle gevolgen van dien, zoals de geschiedenis helaas heeft laten 

zien, en de reden waarom wij hier vandaag herdenken.  

• Laten we het daarom vooral niet gewoon gaan vinden dat muren worden 

opgetrokken tussen groepen in de samenleving. Dit lijkt nu actueler dan 

ooit. Laten we waken, alert zijn, niet zwijgen of wegkijken. Vrijheid is een 

groot goed; laten we niet onverschillig worden! 

• Laten we om die reden blijven omkijken naar elkaar. Betrokken blijven bij 

elkaar. Thuis, op het werk, in de maatschappij. In het groot en in het 

klein. Vrede is nooit vanzelfsprekend. Met die betrokkenheid kunnen we 

vrijheid en vrede aan de volgende generaties doorgeven. Ook in de 

IJmond.  

• Ik dank u.  

 


