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Bondspresident Steinmeier heeft donderdag als eerste Duitse
staatshoofd in het Holocaust-gedenkcentrum Yad Vashem in Jeruzalem
gesproken. Hij benadrukte de Duitse verantwoordelijkheid om aan de
Holocaust te blijven herinneren en om te strijden tegen antisemitisme.
Steinmeier begon zijn rede in het Hebreeuws en vervolgde in het Engels uit repect
voor de Holocaust-overlevenden in het publiek. "75 jaar na de bevrijding van
Auschwitz sta ik als Duitse president voor u allen, beladen met een grote
historische schuld", zei hij. Hij wil de Duitse verantwoordelijkheid recht doen.
"Daaraan moet u ons meten."
De bondspresident sprak over het toenemende antisemitisme: "De boze geesten
tonen zich in een nieuwe gedaante." Helaas kan Duitsland niet zeggen dat het
voor altijd uit de geschiedenis heeft geleerd, aldus Steinmeier, nu "haat en hetze
toenemen" en "alleen een zware houten deur voorkomt dat een rechtse terrorist
tijdens Jom Kippoer in een synagoge in Halle een bloedbad aanricht".
De Duitse president nam in Israël deel aan het World Holocaust Forum
'Remembering the Holocaust: Fighting Antisemitism' waar ook koning WillemAlexander, de Franse president Macron, de Russische president Poetin, de
Amerikaanse vice-president Pence en de Britse troonopvolger prins Charles
aanwezig waren. De herdenking vond plaats in het kader van de 75e verjaardag
van de bevrijding van het nazi-vernietigingskamp Auschwitz in Polen.
Steinmeier is op 27 januari, de dag waarop Auschwitz in 1945 werd bevrijd,
aanwezig bij een herdenkingsbijeenkomst in Polen. Op 29 januari zal hij samen
met de Israëlische president Rivlin in Berlijn in de Bondsdag spreken ter
herdenking van de slachtoﬀers van het nationaal-socialisme. Lees meer bij
tagesschau.de en op de site van de Bondspresident (toespraak oa in het Duits en
Engels)
Update 4-2-2020: Yad Vashem heeft volgens Israelische media excuses
aangeboden voor een video die tijdens de bijeenkomst werd vertoond. De video
bevat volgens de organisatie een aantal fouten en onnauwkeurigheden. Zo wordt
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het Molotov-Ribbentrop-pact tussen Hitler en Stalin niet genoemd en worden
Polen en ook Nederland op de kaart van 1942 getoond als vrij gebied, terwijl die
landen toen waren bezet. De video lijkt de versie van de geschiedenis te
ondersteunen die de Russische president Poetin verspreidt, en waarover een
diplomatieke rel tussen Polen en Rusland is ontstaan. Lees meer bij Jerusalem
Post
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