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Пријатељица Ане Франк, ауторке дневника у коме је описала своје скривање због
прогањања Јевреја током Другог светског рата, положила је први каменчић на ново
спомен обележје у Амстердаму, у част свим холандским жртвама холокауста.

  

  

Свечано полагање првог камена, на којем је угравирано име холандске жртве
холокауста, најновији је корак у изградњи холандског меморијалног споменика, на којем
ће бити наведена имена више од 102.000 Јевреја, Рома и припадника народа Синти, који
су убијени у нацистичким концентрационим логорима током Другог светског рата или
који су умрли на путу до логора.

  

"Скоро да не могу да верујем, али то се сада заиста дешава", рекао је Жак Гришавер,
председник холандског Комитета за Аушвиц.

  

Положен је први од више од 102.000 каменчића. Очекује се да ће последње камење, са
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урезаним именима, бити постављено на спомен обележје у марту следеће године.

  

Општина Амстердам издала је дозволу за почетак изградње 2017. године, али су се
грађани побунили против тога.

  

Холандски суд је прошле године одбацио притужбу групе грађана Амстердама, који су
покушали да спрече изградњу покренувши парницу због величине и локације планираног
спомен центра, као и чињенице да би 24 стабла требало да буду исечена и уклоњена
током изградње.

  

Суд је саопштио да је планирани спомен центар у јавном интересу и да је то превладало
над интересима мештана.

  

Жаклин ван Масен, која је познавала Ану Франк пре него што су она и њена породица
заробљени и послати у нацистички концентрациони логор, положила је камен угравиран
ласером са именом, датумом рођења и годинама Дине Франкенхуис, која је убијена са 20
година 4. јуна 1943. у логору Собибор у Пољској.

  

Споменик је дизајнирао пољско-јеврејски архитекта Данијел Либескинд, постављен је у
срцу историјске јеврејске четврти Амстердама и чиниће га зидови у облику четири
хебрејска слова која која чине реч која се преводи као "У сећање на".

  

(Бета, АП)
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