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Hier vandaag op deze ontroerende dag kunnen we enkel bloemen neerleggen om onze slachtoffers 
van WOII te herdenken. 
 
Kunnen we de mensheid er doen aan herinneren wat 75 jaar geleden met de Shoah - het 
uitmoorden van 6 miljoen joden, gebeurd is - 

Nog steeds worden wij (de Joden) beschuldigd van alle kwaad dat er in de wereld gebeurt.  
 
Wie dacht dat na de Tweede Wereldoorlog met de vernietiging van het Nazisme ook een einde was 
gemaakt aan het Antisemitisme heeft zich erg vergist. 
 
Dit is uitermate verontrustend want het betekent dat we niets hebben geleerd uit de 
verschrikkingen van het verleden. 
 
Nochtans zijn wij allen Belgen en leven we hier in België sindsdien zonder oorlog. 
 
Het voorrecht om in een democratische samenleving te mogen leven, rustig en in vrede, zou ook 
voor ons van toepassing moeten zijn. 
 
De wederopkomst van facisme en nazisme is niet te ontkennen. 
 
De regelmatige schriftelijke aanvallen tegen Joden zijn sterk verergerd. 
Wanneer mogen de overlevenden van die vreselijke oorlog in rust en vrede leven? 
 
Nu wij terug verplicht zijn om binnen te blijven door het coronavirus worden velen van ons 
teruggebracht naar die vreselijke tijd, toen we verplicht waren onder te duiken om in leven te 
blijven, om niet opgepakt te worden, om niet weggevoerd te worden. 
 

Nu lopen we dat gevaar niet, maar toch is het binnen zitten, geen contact te kunnen hebben met 
familie en vrienden, voor velen het terugbrengen van die tijd. 
 
Wanneer gaat er niet enkel voor het joodse volk, maar voor heel de wereld eindelijk vrede komen? 
Misschien zal deze periode de mensheid iets hebben geleerd. 
 
Misschien zal de mensheid eindelijk inzien dat haat iedereen kapot maakt daar waar liefde 
opbouwend is en dat respect voor een ander, wie of wat hij of zij is, een betere wereld kan brengen. 
 
Laten wij niet vergeten, opdat een betere wereld mogelijk wordt. 


