
 

 

 
 
 
 

    
 

                  

                                                                
 

 

 

 
 

 
 

Herdenkingsceremonie ter gelegenheid van de 76e herdenkingsdag 

van het einde van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah 

 

Het is een eer om op uitnodiging van het FORUM der Joodse Organisaties namens de 

Europese Commissie aanwezig te mogen zijn bij de herdenking van de Shoah in 

Antwerpen. 

Antwerpen was een stad waar, onder andere, veel Joden uit Oost-Europa een veilig 

heenkomen dachten te hebben gevonden tot dat België werd bezet door Nazi-

Duitsland. Een meerderheid van hen werd gedeporteerd naar de 

vernietigingskampen in de bezette gebieden in Oost-Europa. 

Antwerpen was ook een stad, waar De Rechtvaardigen, diegene die onder andere 

Joodse kinderen hielpen onderduiken, terwijl sommige buren misschien 

collaborateurs of passieve omstanders waren. 

De pandemie heeft onze manier van herdenken al veranderd. Maar we zullen nog 

verder moeten nadenken over hoe we in de toekomst de Shoah kunnen herdenken 

op het moment dat de laatste overlevenden ons ontvallen. Hoe kunnen we, in dit 

digitale tijdperk, de Shoah herdenken op een manier die rechtdoet aan de 

slachtoffers, de overlevenden, de nabestaanden en de Joodse gemeenschap als 

geheel, en bijdraagt aan het bestrijden van hedendaags antisemitisme en alle 

andere vormen van discriminatie? 



 

 

De President van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei ter gelegenheid 

van de Internationale herdenkingsdag voor de Holocaust in januari: 

“Antisemitisme leidde tot de Holocaust, maar helaas eindigde het niet met de 

bevrijding van de Nazi concentratie kampen. Ik ben bezorgd dat ik weer meer haat 

zie tegen Joden, in Europa en daarbuiten.”  

Herdenken alleen is niet genoeg. 

Om het toenemende geweld en incidenten tegen Joden en hun instituties en 

bezittingen te bestrijden, zal de Europese Commissie voor het einde van dit jaar een 

strategie om antisemitisme te bestrijden presenteren.  

Het creëren van structuren om te herdenken en te onderwijzen over de Holocaust als 

het absolute dieptepunt van de mensheid is essentieel, zodat we de universele 

lessen die we ervan moeten leren worden begrepen door elke mens, onafhankelijk 

van haar of zijn achtergrond, familie geschiedenis of land van herkomst. 

Europa’s verleden en toekomst zijn intrinsiek met elkaar verbonden. Gisteren, op 9 

mei, vierden we de dag van Europa ter herinnering aan Robert Schuman. Zijn speech 

in 1950 legde de basis voor de latere totstandkoming van de Europese Unie. Zijn 

overtuiging om haat en nationalisme in Europa te overkomen kwam voort uit zijn 

ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was gevangene in Nazi-Duitsland 

toen hij vernam over de vernietiging van de Europese Joden en trok, éénmaal terug 

in Frankrijk, aan de alarmbel. Helaas zonder grote reactie. 

De Europese Commissie is zich bewust van de uitdagingen waar Joodse 

gemeenschappen al weer voor staan, zoals de limieten die worden gesteld aan de 

vrijheid van godsdienst. 

Wij koesteren de Joodse cultuur, het Joodse leven en zijn historische en 

hedendaagse bijdragen aan Europa. Joden moeten in Europa volgens hun religieuze 

en culturele tradities kunnen leven, vrij van zorgen om hun veiligheid en vrij van elke 

vorm van antisemitisme. 

Dat is waar de Europese Commissie voor staat en waar wij ons volledig voor zullen 

inzetten. 

 

Katharina VON SCHNURBEIN 

Coördinator voor antisemitisme bestrijding 

en ter ondersteuning voor joods leven 
 


