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Betreft: Bezoek aan Westerbork

Beste leerlingen, geachte ouders / verzorgers,

Op vrijdag 13 april ga ik met uw kinderen op stap. Niet zo maar een excursie, maar een 
bezoek aan Westerbork. Een naam die voorgoed verbonden is met de Tweede Wereldoorlog. 
Een naam die bij iedereen emoties oproept. Een naam waarin onvoorstelbaar leed en verdriet 
verscholen ligt. Want vanuit Westerbork zijn duizenden mensen aan hun laatste reis begonnen 
naar de concentratiekampen van nazi-Duitsland.

Westerbork is nu een museum. Maar is het daarmee ook een afgesloten hoofdstuk in de 
geschiedenis? Jongeren van nu groeien op in een multiculturele wereld, waarin geen grenzen 
lijken te bestaan. Van jongs af aan komen kinderen in aanraking met andere culturen en 
religies. Toch zien we nog steeds veel intolerance om ons been. Nog steeds worden mensen 
gediscrimineerd vanwege hun geloof, cultuur of seksuele geaardheid. Daar moeten we continu 
alert op blijven.

Juist in een stad als Rotterdam vindt het college van BenW het belangrijk om de jongeren zich 
ervan bewust te maken dat zij een stad met een litteken erven. Het is aan deze generatie om 
de vrede te bewaren en te leren met elkaar te praten en je te houden aan de regels van onze 
rechtsstaat als je het niet met elkaar eens bent en niet terug te vallen op geweld.

Hoe doe je dat? Daar wil ik graag met de leerlingen uit drie havo van het Montessori Lyceum 
Rotterdam en leerlingen uit groep acht van de basisschool de Vierambacht over discussieren 
tijdens de excursie.

Samen gaan we kijken hoe we de lessen van Westerbork kunnen vertalen naar onze tijd. 
Daarbij zijn begrip, respect en vertrouwen wat mij betreft werkwoorden. Ik kijk ernaar uit.

Met vriendelijke greet,

A. Aboutaleb 
Burgemeester


