
Vertaling van de panelen over het Nationaal Gedenkteken der Joodse 
Martelaren van België  

1. De geschiedenis van het Nationaal Gedenkteken der Joodse Martelaren van 
België  

 
 
1961 
De leden van de Vereniging van de Joodse Weggevoerden in België beslissen om 
een herdenkingsmonument op te richten ter herdenking aan alle Joodse slachtoffers 
van de Shoah. De kazerne Dossin was een goeie plaats om een 
herdenkingsmonument op te richten, maar het Belgische leger maakt nog altijd 
gebruik van de kazerne. Joseph Bracops, de burgemeester van de gemeente 
Anderlecht en zelf oude politieke gevangene, steunt het project en besluit om een 
stuk grond ter beschikking te stellen voor de bouw van een gedenkteken. De 
Anderlechtse wijk was een logische keuze door de belangrijke aanwezigheid van 
Joodse immigranten gedurende voor de oorlog.  
 
 
1964 
De Koninklijke Federatie der Architectenverenigingen van België en het 
organiserende schrijven een wedstrijd uit. Het project van André Godart en Odon 
Dupire wint de eerste prijs. 
 
 
1965 
Voorstelling van het project in een zaal van het gemeentehuis in Anderlecht.  
De eerste steen wordt gezet. De bouw van het monument wordt grotendeels 
gefinancierd door donaties van de Joodse Gemeenschap, met een kleine bijdrage 
vanuit de Belgische federale staat. 
 
 
1970 
Inhuldiging van het gedenkteken. Het gebeurt op 19 april 1970, op de verjaardag van 
de opstand in het getto van Warschau en de aanval op het 20st konvooi. Het 
Memoriaal is een plaats waar de families van de slachtoffers zich herenigen. Het is 
een symbolische begraafplaats. 
 
 
1972 
Stichting van twee nationale commissies voor de oprichting van een “Monument voor 
de Helden” ter herinnering aan alle Joodse Verzetsstrijders en een “Hulde aan 
Belgische Redders” die een eerbetoon moet zijn voor de Belgen die Joodse mensen 
hebben gered. 
 
6 mei: Inhuldiging van het Joods Verzetsmonument, bestaande uit zeven marmeren 
platen die de namen van 245 “Joden van België gevallen in het verzet tegen de nazi-
bezetter” weergeeft. 
In de loop der jaren, hebben in het Memoriaal meerdere plechtigheden plaats gehad. 
 



Het memoriaal wordt meerdere keren geschonden en vernield. De wijk van Kuregem 
is geen centrum meer van het Joodse Brusselse leven. Sommigen voelen zich niet 
betrokken bij het monument, sommigen hebben zelfs een vijandige mening erover. 
Deze situatie stelt het vraag van de integratie van het monument in zijn omgeving en 
de pedagogische rol die het zou kunnen spelen. 
 
2003  
Officiële klassering van het Gedenkteken (inleiding van de procedure in 2001). 
 
2006 
Het Gedenkteken is het slachtoffer van vandalenstreken daarom wordt hij geopend 
op aanvraag. 
 
2009 
Begin van de renovatie van het Memoriaal, onder voorzitterschap van Isidore 
Zielonka, architect. De werkzaamheden worden gefinancierd door het Brussels 
Gewest (80%) en de Stichting voor het Jodendom in België (20%). Isidore Zielonka 
denkt ook na aan de integratie van het monument in zijn wijk in het kader van het 
wijkcontract Kanaal-Zuid. De belangrijkste interventies betreffen de afbraak van 
beton, de corrosie van metallieke gedeelten en vandalisme tegen de crypte.  
Dankzij de herstelwerken, zijn er 16 namen bijgevoegd die er anders niet waren. 
 
2013 
De plechtigheid Yom HaShoah, ter herdenking aan alle slachtoffers van de Shoah, 
wordt voortaan in het Memoriaal georganiseerd. 
Einde van de herstelwerken, met klassieke uurregelingen en onderhoudsdiensten 
voorzien. 
 
2014 
Tijdens de inauguratie van een gedenkplaat ter herinnering aan Isidore Zielonka, 
werden er stenen gegooid naar de aanwezigen. De verantwoordelijke organiseren 
voortaan nog enkel bezoeken op afspraak.  
 
2020  
Het evenement MÉMORIAL 50 in het kader van de 50ste verjaardag van het 
Memoriaal. 
 
 
Legenda’s van de afbeeldingen 
 
1. Januari 1962. Overhandiging van de eerste vlag van de weggevoerden. Op de voorgrond, 
Joseph Bracops, burgemeester van Anderlecht. Aan zijn rechterkant, Maurice Pioro, 
Voorzitter van de Vereniging van de Joodse Weggevoerden in België © Kazerne Dossin. 
 
2. André Godart, Vestiging van het Gedenkteken. Bouwvergunning © Gemeentelijk Archief 
van Anderlecht. 
3. André Godart, Zicht op het monument vanaf de twee straten en intern perspectief. 
Bouwvergunning © Gemeentelijk Archief van Anderlecht. 
 
4. André Godart, schaalmodel van het Gedenkteken © Kazerne Dossin. 
 



5. Voorstelling van het schaalmodel van het Memoriaal in een zaal van het gemeentehuis in 
Anderlecht. Maurice Pioro (met een bril) is de voorzitter van de Vereniging van de Joodse 
Weggevoerden in België © Kazerne Dossin. 
 
6. De opperrabbijn van België, Robert Dreyfus, cementeert de eerste steen © Kazerne 
Dossin. 
 
7. Leggen van de eerste steen, overzicht van de tribune en het publiek © Kazerne Dossin. 
 
8. Inhuldiging van het Memoriaal. Toespraak van Maurice Pioro, voorzitter van de 
Vereniging van de Joodse Weggevoerden in België. Naast het spreekgestoelte, “Chäpsel”. 
Vooraan, met hun kleding van weggevoerde, Szmul Topor, Wigdor Jakubowicz (“Jacobs”) 
en “Perl” © Archief Stichting Auschwitz Brussel. 
 
9. Inhuldiging van het Gedenkteken der Joodse Martelaren. Marc Goldberg (met een boeket 
bloemen), Maurice Pioro en Henri Simonet, burgemeester van Anderlecht van 1966 tot 
1984. 
 
10. 28 januari 1979. Plechtigheid. Toespraak van Maurice Pioro en Szmul Topor © Kazerne 
Dossin. 
 
11. Graffiti “Faurisson a raison” (“Faurisson heeft gelijk”) en swastika op het Monument aan 
de Joodse verzetsstrijders. Faurisson was een Franse negationist © Kazerne Dossin. 
 
12. 29 januari 1984 : Graffiti “Hitler avait raison” (“Hitler had gelijk”) en Othala (neo-nazi 
symbool) op het Gedenkteken, op de dag van een plechtigheid voor de 39e verjaardag van 
de bevrijding van Auschwitz © Kazerne Dossin 
 
13. 15 april 2015 : Toespraak van Gitla Szyffer, voorzitter van Voortzetting Vereniging van 
de Joodse Oud-Verzetsstrijders van België en voorzitter van het Yom HaShoah Commissie 
© Regards. 

 
Paneel gerealiseerd in samenwerking met M. Frédéric Leroy. Monumenten en 
Landschappen, Gemeentebestuur Anderlecht. 
 
  



2. Plattegrond en symboliek van het Gedenkteken 
 
De architectonische samenstelling van het Gedenkteken, gemaakt met duurzame 
materialen, moest het lijden van de slachtoffers maar ook hun hoop 
vertegenwoordigen. De menselijke figuur was verboden maar bepaalde symbolen 
waren toegestaan, en, vooral, de namen van de 24.036 Joden die weggevoerd zijn 
van de Dossinkazerne en die niet zijn teruggekeerd moesten erop ingeschreven 
worden. De architect André Godart beslist een Gedenkteken in te richten dat zich in 
het stedelijk weefsel integreert en dat de omgeving horizontaal markeert, want 
“verticale lijnen zouden belachelijk concurreren met de trampalen en de hoge 
façaden van nabijgelegen gebouwen.”  
 

1. Ingang 
Op de muur naar de ingang van het Memoriaal wordt een Davidsster weergegeven, 
waarvan de vorm horizontaal uitgerekt wordt. Door optische illusie, neemt de ster 
klassieke proporties terug, als men het van de straat bekijkt. De ingang naar de 
innerlijke ruimte is schuin zodat er geen hiërarchie is in de indeling van de muren.  
 

2. De muren / de namen 
Omwille de horizontale stijl van het gebouw worden de muren die de behuizing 
vormen gedeeltelijk begraven. Deze behuizing vormt een zeshoek, verwijzend aan 
de Davidsster. Aan de binnenkant van de drie meter hoge betonnen muren zijn er 
granietplaten met daarin gebeiteld de namen van alle Joodse slachtoffers van de 
Shoah, die weggevoerd zijn vanuit België. 
 

3. Innerlijke ruimte 
De innerlijke ruimte, geschikt voor bezinning en voor plechtigheden in open lucht, is 
omgeven door tribunes met driehoekige tegels. In de achtergrond ziet men het 
Koninklijk Atheneum Leonardo Da Vinci.  
 

4. Podium-altaar 
Een driehoekig podium-altaar wijst naar het Oosten. Achteraan op het podium 
bevindt zich een muurmotief in stalen kettingen die er als een menora uitziet en de 
zes miljoen slachtoffers van de Shoah symboliseert. Voor het podium, bevatte een 
zwarte urn assen uit Auschwitz-Birkenau. De inhoud van de urn is leeggemaakt in 
2006, onder andere vandalisme. 
 

5. Metalen structuur / Davidsster 
Een driehoekige metalen structuur aangebracht boven het podium vormt samen met 
het verhoog een Davidster. Oorspronkelijk moest deze structuur verwijzen naar de 
barakken van de kampen, en afgedekt worden met een velum voor de plechtigheden 
maar dat kon nooit gedaan worden. 
 

6. Crypte  
Onder het podium bevindt zich een crypte. Oorspronkelijk bevatte de crypte 
getuigenissen, het gastenboek en perkamenten met de namen van de martelaren 
weggevoerd vanuit andere landen. De crypte is meerdere keren gevandaliseerd, 
vitrines zijn gebroken en de perkamenten zijn gestolen. Vandaag vindt men in de 
crypte twee olielampen waarvan een bevat teruggebrachtte assen van Auschwitz na 
2006, artistieke installaties van Serge Helholc, schilderijen van Moshé Macchias, 



een collectie boeken over judaïsme en gedenkplaten ter ere van de voorzitters en 
administrateurs van het Memoriaal. 
 
Monument aan de Joodse Verzetsstrijders* 
In 1972, worden er twee nationale commissies gesticht voor de oprichting van een 
monument voor de “Joodse helden van België gevallen in het verzet tegen de nazi-
bezetter”. Het monument wordt geplaatst aan de buitenkant van het Memoriaal, het 
bestaat uit 6 marmeren platen waarop de namen van de 245 Helden zijn 
gegraveerd. Dit monument zal binnenkort verplaatst worden in het kader van het 
herinrichtingsproject van de huizenblok Albert. Het zal op een nieuwe muur geplaatst 
worden, samen met een nieuw Monument ter hulde van de Rechtvaardigen onder de 
Volkeren.  
*Dit monument was nog niet opgericht toen de foto hierboven genomen werd. 
 
Legenda van de afbeelding : 
Luchtfoto van het Gedenkteken rond 1970. Fotograaf : A. Boucher © Archief André Godart - 
Joods Museum van België. 

 
  



3. Nationaal Gedenkteken der Joodse Martelaren 
 
In het kader van het duurzame wijkcontract Kanaal-Zuid, heeft Beliris de opdracht 
gekregen om een herinrichtingsproject te ontwikkelen voor de huizenblok Albert. In 
die blok bevinden zich het Gedenkteken, een crèche, een school, sociale woningen 
en sportterreinen.  
De doel van het project is de openbare ruimte te hervormen tot ontmoetingsruimtes 
en de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren. Aanvankelijk zal de bodem 
moeten gesaneerd. De ruimte zal een park worden met veel groen en diverse 
ontmoetings- en ontspanningsruimtes: speelzones, een sportterrein, picknicktafels… 
Het autoverkeer wordt ingedijkt aan de rand van de huizenblok. 
 
Het project herstructureert de grenzen van de site om die zowel in de krachtlijnen 
van het Memoriaal te integreren als in de landschapscompositie van het park door 
nieuwe perspectieven te openen. De grote zorg waarmee het Memoriaal was 
ontworpen en gebouwd draagt bij aan een verfijnde spatialiteit. De beelden van het 
schaalmodel en de eerste plannen tonen aan dat de directe omgeving van het 
Memoriaal dezelfde sobere krachtlijnen volgden. 
 

1. Zeshoekige haag 
De planten die rond het monument al in 1970 geplaatst zijn en de haag die nadien 
geplant was zijn bedoeld om vandalisme te bestrijden. Maar ze verbergen en 
verstikken het monument. Bovendien heeft de rechthoekige vorm van de haag niet 
te maken met het Memoriaal en isoleert het. 
 
Een recent advies van de Commissie voor Monumenten en Landschappen 
ondersteunt deze analyse : “de rechthoekige vorm van de tuinen moet worden 
gewijzigd om zich aan de vorm van het monument aan te passen. Zo zou het 
Memoriaal beter zichtbaar zijn, zoals het wilde zijn ontwerper André Godart.” 
 
Het project stelt voor de actuele haag te vervangen door een nieuwe plantenrand die 
geïnspireerd door de geometrie van het monument is. Het zou lager zijn om een 
uitzicht te geven op het monument. 
 
Deze nieuwe plantaardige gordel, geïnspireerd door het schaalmodel en de plannen 
van André Godart, heeft ook een beveiligingsfunctie: het bestaat uit een dichte en 
diepe dubbel haag (een binnen- en een buitenhaag) met een beperkte hoogte. 
 

2. Opruiming van de muren 
De aanplantingen op de taluds zullen opgeruimd worden, zodat de monumentale 
muren weer zichtbaar worden. De talus met gras wordt weer de sokkel van het 
monument. 
 

3. Nieuwe weg aan de binnenkant van de haag. 
 

4. Nieuwe betonnen muur 
De muur zal langs een deel van de haag lopen. Op die muur zullen het Monument 
aan de Joodse Verzetsstrijders en een nieuw monument aan de Rechtvaardigen 
onder de Volkeren plaatsvinden. 
 



5. Nieuwe plaats van het Monument aan de Joodse Verzetsstrijders 
 

6. Plaats van het toekomstige Monument aan de Rechtvaardigen onder de 
Volkeren 
 

7. Nieuw hek 
Nieuw sober toegangshek, geïnspireerd door het hek van het monument (niet 
zichtbaar op het synthetische beeld, het wordt achter de bomen verborgen). 
 

8. Herinrichting van de omgeving van het Memoriaal 
Een nieuwe weg zal de informele pad langs het voetbalveld vervangen. Het project 
zal ook het bodemprofiel aanpassen in functie van de mogelijkheden van het terrein 
en het beheer van bodemverontreiniging. De gazons en de voetpaden van de 
Carpentierstraat en de Grondelsstraat zullen hersteld worden. 
 
Legenda afbeeldingen : 

1. Uitzicht op het Memoriaal vanaf het schoolplein van het Koninklijk Atheneum 
Leonardo Da Vinci. Synthesebeeld. Chantal vincent voor Beliris. 

2. De omgeving van het Gedenkteken in het herinrichtingsproject van de huizenblok 
Albert. Synthesebeeld. Chantal Vincent voor Beliris. 


