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Schriftelijke vragen art. 43 

Onderwerp: Deelname gemeente Schagen aan lichtmonument 

‘Levenslicht’. 

van: GroenLinks, Lambert Riteco  

Datum: 18 november 2018 

Bijlagen: - 

In het Noordhollands dagblad dd. 7 november 2019 is opgetekend dat Schagen niet 
meedoet aan het landelijk lichtmonument ‘Levenslicht’ ter nagedachtenis aan 
slachtoffers van de Holocaust. Het sluit niet aan bij de behoefte, er zitten praktische 
haken en ogen aan, en het kost 2000 euro. Aldus de voorlichtster van de gemeente 
Schagen. 

Waar gaat het om bij het lichtmonument ‘Levenslicht’? 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde 
de opdracht gegeven om een tijdelijk lichtmonument te ontwerpen: LEVENSLICHT. 
Doel van dit lichtmonument is het bewustzijn te vergroten dat in heel Nederland 
Joden, Roma en Sinti woonden en dat de mensen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren 
waren.  
Met 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen (gelijk aan het aantal slachtoffers uit 
Nederland) staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. 
De stenen ‘ademen’ in licht en symboliseren daarmee dat de herinnering aan de 
slachtoffers in leven moet blijven. Het is geen traditioneel statisch monument waarin 
de mens puur een observant is. Dit tijdelijke kunstwerk vraagt om participatie: jij 
bent onderdeel van het verhaal. 

Vragen aan het college: 

Groenlinks begrijpt dat deelname aan het landelijk monument wat vraagt van onze 
gemeente aan inspanning en geld. Het is duidelijk dat dit meegenomen moet worden 
bij de overweging om wel of niet mee te doen. Wij begrijpen echter niet dat het niet 
aansluit bij de behoefte en vragen u om meer toelichting over uw besluit. 

Bent u met mij van mening dat juist door deelname aan een landelijk monument 
inclusief bijbehorende extra media aandacht, er sprake is van een meerwaarde die 
de extra inspanning en geld compenseren? 

Bent u met mij van mening dat we door een andere benadering, met dit 
lichtmonument, alszijnde geen traditioneel statisch monument, juist andere 
doelgroepen aanspreken?  
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Bent u met mij van mening dat we, omdat het zo nodig is en omdat dit nooit meer 
mag gebeuren, ten aller tijden de mogelijkheid moeten aangrijpen om het bewustzijn 
van onze inwoners te vergroten over de Holocaust?  

Wilt u gezien het belang, mede aangestipt door vorengenoemde vragen waarop 
eigenlijk maar één antwoord mogelijk is, uw besluit heroverwegen?  

Wilt u uw besluit en overwegingen aan ons toelichten? 

Namens de fractie van Groenlinks, 

Lambert Riteco


