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Geachte bezielers van het Forum der Joodse Organisaties, 

Geachte genodigden, 

Dames en Heren, 

Het is een eer als Antwerps burgemeester deze jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen. Een 

bijeenkomst die ingetogen maar vastberaden stilstaat bij de Shoah, een van de grootste 

tragedies uit de geschiedenis van  de mensheid.  

Weinigen die in die dagen de dienst op het wereldtoneel uitmaakten, gaan vrijuit in deze 

genocide op het Joodse volk. Wie de geschiedenis grondig bestudeert, wordt geconfronteerd 

met pijnlijke waarheden en onweerlegbare feiten. Ook in Antwerpen, in Vlaanderen, in 

Brussel en in België.  

Het is ons aller plicht die historische werkelijkheid onder ogen te zien. Meer dan ooit zelfs 

wanneer we – anno 2022 – naar de nabije wereld om ons heen kijken. Want wie vandaag 

een Tv-journaal bekijkt, moet haast moedeloos besluiten dat we niets van ons verleden 

schijnen te leren. 

* 

Dames en Heren, 

In weerwil van de wrede gebeurtenissen die ons 24/7 overspoelen en platwalsen, mogen we 

de moed  niet laten zakken. Net zoals het Joodse volk onder het ontmenselijkende geweld 

van de nazi-bezetting bleef geloven in de verlossing, is het onze humane plicht te blijven 

streven naar betere tijden, naar hoop aan de horizon, naar het licht dat het van de duisternis 

zal winnen.  

* 

In onze veelkleurige, cultureel en religieus diverse stad Antwerpen rust op de schouders van 

ons allemaal een zware verantwoordelijkheid. Wij moeten varen op een humanistisch 

kompas naar een niet aflatende verdraagzame en vredevolle benadering van de 

honderdduizenden anderen die ons in onze stad omringen. Wier pad we kruisen. Met wie 

we samen de werkvloer, de school, de straat, de tram, de buurt, het park en de pleintjes 

delen.  

Kant- en klare recepten om deze gedeelde doelstellingen te realiseren zijn niet in een 

eenvoudige handleiding te vinden. Ze vergen een moedige handreiking en de empathie om 

in elke andere onszelf te herkennen. Samenleven, opvoeding en scholing zijn drie loten van 

dezelfde vruchtbare boom die ons moeten helpen om onbevangen en onbevreesd in de 

richting van een betere, harmonieuze en conflictvrije toekomst kijken.  

* 



We moeten vooral vermijden dat moedeloosheid en cynisme ons verlammen en verharden. 

Antwerpen is eeuwenlang een welvarende stad en haven met een brede, onbevangen blik 

op de snel veranderende wereld om ons heen geweest. Dat dient vooral zo te blijven. De 

Antwerpse stadsgemeenschap doet er alles aan om welvaart en welzijn met elkaar en met 

anderen te delen. We hebben ons uiterste best gedaan om vluchtelingen, vaak moeders en 

kinderen, zo goed mogelijk op te vangen in de best mogelijke omstandigheden. Onder hen 

overigens ook Oekraïense Joden, die bepaald niet gespaard worden in dit conflict. Om nog te 

zwijgen over de vreselijke anti-Joodse retoriek uit het Kremlin. 

Antwerpen zal deze mensen niet in de steek laten. In onze scholen worden alle zeilen 

bijgezet om getraumatiseerde kinderen op weg te helpen naar een nieuw evenwicht en 

emotionele stabiliteit en geborgenheid. En ik weet dat ook onze Joodse gemeenschap alles 

zal doen om hun geloofsgenoten uit het oosten bij te staan. Ik dank u voor deze solidariteit. 

* 

Dames en Heren, 

Deze bijeenkomst is ook een jaarlijkse wake-up call, een dwingend appel voor een kritische 

terugblik en een verversing van onze innerlijke kracht.  

Stilstaan bij de gruwelijke gebeurtenissen die de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 

inktzwart hebben gekleurd, herinnert ons aan een gevaarlijk en om de hoek dreigend proces 

van ontmenselijking.  

Vandaag in Europa spelen zich opnieuw taferelen af waarvan we hoopten dat ze voor eens 

en voor altijd tot de vergeelde pagina’s van de geschiedenisboeken zouden behoren. Steden 

worden herleid tot puin. Duizenden burgers worden planmatig vermoord; een moeder  op 

weg naar de supermarkt gekneveld en geëxecuteerd in Boetsja, een ziek kind, gedood door 

een raketaanval tijdens de vlucht langs een humanitaire corridor in Marioepol.  

Of een grootvader van 96, Boris Romantsjenko, die de horror van het concentratiekamp 

Buchenwald overleefde om uiteindelijk om te komen in de vlammen van een Russisch 

bombardement op Charkiv. Ik heb Buchenwald met mijn kinderen bezocht. Het noodlot van 

Boris Romantsjenko heeft me zeer zwaar aangegrepen. Voor iedere normale mens voelt dit 

als een dolksteek in het hart. Maar de terreur van de agressor ging gewoon verder. 

* 

Vandaag en op deze plaats wil ik samen met u 2 belangrijke zaken onderstrepen:  

Ten eerste. Wie meende dat het antisemitisme voor eens en voor altijd zou zijn verdwenen, 

wordt vandaag met anti-Joodse oprispingen, misprijzen, agressie en moordend geweld 

geconfronteerd. Niet enkel en alleen in het Rusland van Poetin overigens. Ook in het 

Midden-Oosten en in Israël. En nog dichterbij huis, in pakweg Parijs, mogen we even 

onderhuidse als gevaarlijke antisemitische sentimenten niet achteloos wegwuiven of 

minimaliseren.  



Ten tweede. Het ontbreken van een veiligheidscultuur in Europa breekt ons nu zuur op. De 

Oekraïners vechten en sterven nu voor onze, Westerse waarden. Wij deden niets om Poetin 

te ontmoedigen en zij betalen daarvoor de hoogste prijs. Ik hoop oprecht dat dit de ogen 

eindelijk heeft geopend en dat investeringen in weerbaarheid en veiligheid als primair en 

vanzelfsprekend zullen worden beschouwd. Onze veiligheid, uw veiligheid organiseren en 

waarborgen is de allereerste taak van de overheid. Salus populi, suprema lex. 

Voor de veiligheid van onze Antwerpse Joodse gemeenschap, zal ik altijd mijn 

verantwoordelijkheid opnemen. De stad rekent op u, en u mag rekenen op de stad.  

* ik dank u. 

* 

Bart De Wever, Burgemeester van Antwerpen 
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