
Toespraak burgemeester Bart De Wever – 10 Mei 2021 Herdenking Shoah Antwerpen 

 

Dames en Heren, 

 

Het voorbije jaar, sinds de vorige herdenking van de Shoah, heeft ons jammer genoeg weinig 

vreugde gebracht. Nog steeds gaan we gebukt onder de COVID19 pandemie. Die heeft ons al 

zoveel gekost.  

Ook in de Joodse gemeenschap hebben velen een zware ziekte doorgemaakt of vroegtijdig 

afscheid moeten nemen van een dierbare. Het was een jaar van veel verdriet. Op zulke 

momenten zoeken we normaal troost bij elkaar.  

Maar de covid-maatregelen hebben ons sociaal en religieus leven heel zwaar ingesnoeid. Dat 

maakte het verdriet extra zwaar om dragen. Het volhouden en handhaven van alle 

maatregelen was geen pretje. Sommige regels leken ook echt absurd.  

Maar als burgemeester heb ik steeds gehandeld in functie van de volksgezondheid, ook al 

was dat zeker geen aangename taak.  

Ik wil van deze gelegenheid dan ook gebruik maken om een oprecht woord van dank uit te 

spreken aan alle mensen in de Joodse gemeenschap die op de vele moeilijke momenten mee 

hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen.  

Amicus certus in re incerta cernitur: een ware vriend toont zich in onzekere tijden, zo leert 

ons de Latijnse wijsheid. Ik denk dat we ons getoond hebben als ware vrienden. En zeker de 

mensen van Hatzoloh verdienen een bijzonder woord van waardering. Gezondheidswerkers 

zijn onze hoop tijdens de bangste dagen. Deze mensen stonden klaar bij nacht en ontij om 

hun medemensen te helpen. Zij verdienen de titel “helden van de zorg”. 

 

Dames en Heren, 

Op moeilijke momenten is het zeker goed om achterom te kijken. En te beseffen dat de 

beperkingen van onze vrijheid en onze moeilijkheden in het niets vallen bij wat de generaties 

voor ons hebben moeten doorstaan.  

Het kan ons alleen kracht en inspiratie geven te weten dat de Joodse Gemeenschap is 

heropgestaan na de afschuwelijke misdaad die tegen hen werd gepleegd tijdens de Shoah. 

En in die onzekere tijd toonden zich helaas zeer weinig zekere vrienden.  

Eerder erkende ik op deze bijeenkomst, als burgemeester en als Vlaming, dat we de 

verantwoordelijkheid voor ons eigen aandeel in deze tragedie moeten erkennen.  



Want om te zeggen dat het kwade zich nooit mag herhalen, moet men eerst en vooral het 

kwade erkennen. Ook en vooral het kwade in zichzelf.  

We worden als burgers vandaag ook op de proef gesteld en zeker op zo’n moment moeten 

we voor ogen houden dat we elkaar broeders en zusters zijn.  

Nooit mag in Antwerpen of dit land nog een context ontstaan waarin we daar anders over 

zouden gaan denken.  

Het mooiste eerbetoon aan de vele slachtoffers van de Shoah is daar samen voor te zorgen. 

Bezorgdheden en problemen, die moeten we samen uitpraten. Conflicten, die moeten we 

samen oplossen. Antisemitisme, dat moeten samen te vuur en te zwaard bestrijden.  

Hoe onzeker de tijden ook mogen worden, wij moeten zekere vrienden blijven. Wij zullen 

zekere vrienden blijven. 

 

Dames en Heren, 

Tot slot wens ik van deze gelegenheid gebruik te maken om namens het stadsbestuur 

nogmaals mijn deelneming te betuigen voor de slachtoffers van de tragedie in Meron.  

Want zeker op deze herdenking behoeft het geen betoog dat niets triester is dan het zinloos 

verlies van jonge levens.  


