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Geachte aanwezigen, 

 

Vandaag wil ik u het verhaal meegeven van vier Antwerpse joodse broers tijdens WO II.  

De oudste drie zijn in Antwerpen geboren tussen 1910 en 1914. De jongste werd in 1915  in 

Nederland geboren. Het gezin was uit België naar het neutrale Nederland gevlucht, want de 

ouders waren geboren, in het rijk van de ‘dubbelmonarchie’.  

In 1919 keren zij terug naar Antwerpen, waar de vier jongens schoollopen op de Belgiëlei, en 

nadien in het Koninklijk Atheneum op het huidige Rooseveltplein. 

Op 16 jaar vragen zij de Belgische nationaliteit aan, en zij doen hun militaire dienst, broer 2 

en 3 op 18 jaar, broer 1 na zijn universitaire opleiding tot burgerlijk ingenieur. Omwille van 

zijn diploma wordt hij verwezen naar de artillerie, toen nog te paard. 

In 1939 worden zij opgeroepen, en broer 1 moet ervoor zorgen in het ministerie van Defensie 

dat vrachtwagens in dienst komen, die de paarden zouden moeten vervangen. 

Op 10 mei was de jongste bezig met zijn eindexamen als dokter in de geneeskunde en kreeg 

staande pede zijn diploma, en het bevel om zo vlug mogelijk naar Frankrijk te gaan, waar in 

Sables d’Olonne een medisch hergroeperingscentrum werd opgezet. 

 

Later in mei 1940 vinden de oudste drie broers elkaar terug in De Panne; broer 1 loopt met 

een paar andere Belgische officieren mee met de Engelsen, en zo geraken zij op de stranden 

van Duinkerken. Na drie dagen laat de ‘beachmaster’ hen inschepen, en zo geraakt broer 1 

eind mei in Engeland. Daar sturen de Engelse autoriteiten hem naar Tenby. Tenby werd het 

hoofdkwartier van ‘The Belgian Forces in Great Britain’tot eind 1942. 

 

 Ondertussen zijn broer 2 en 3 terug in Antwerpen, waar zij hun gewone leven weer oppikken. 

Maar: broer 2 kan niet zwijgen! Hij vertelt hier en der dat broer 1 in Engeland is, en zo 

belandt hij in oktober 1940 in de gevangenis van de Begijnenstraat, tot in februari 1941. Dan 

laat de aalmoezenier van de gevangenis met opzet een paar deuren open, en zo kan hij 

wegvluchten. Tezamen met broer 3 besluiten zij uit Antwerpen te vertrekken en bereiken ze 

het Zuiden van Frankrijk, maar van daaruit kunnen zij niet verder, en dus proberen zij te voet 

de Pyreneeën over te steken. Natuurlijk worden zij aangehouden. Tijdens de rit naar de 

gevangenis van Miranda, in Spanje, kan broer 2 ontsnappen. Hij bereikt Barcelona en gaat er 

naar het Engelse consulaat. Van daar nemen de Engelsen alles in handen en beloven voor 

broer 3 te zorgen. 

 

Wachtend op een boot naar Engeland, slentert hij met enkele anderen in de straten van 

Lissabon; zij komen zo een café binnen, en daar ontmoet broer 2 plots zijn broer 4. Die was, 

na de overgave van 28 mei 1940, naar het zuiden van Frankrijk geraakt, en van daar had hij 

ook Barcelona en Lissabon bereikt, waar hij sedert een aantal maanden als dokter werkte voor 

de Engelse ambassade. 

 

De Engelsen vinden het een fantastisch toeval, en besluiten de twee broers samen op een 

kruiser te zetten, om vanuit Gibraltar Schotland te bereiken.  

Eens op de kruiser, wordt de route veranderd. Hij krijgt bevel deel te nemen aan de zeeslag, 

aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, nabij Montevideo. 

 

Bij de terug reis komen zij aan in Gambia, Afrika, waar zij voet aan wal zetten.  

Van juni tot oktober 1941 worden zij van het ene naar het andere Afrikaanse land verplaatst, 

om uiteindelijk in het toenmalige Belgisch Congo te belanden, waar zij zich aanmelden bij het 



Belgisch leger in Congo, de ‘Force Publique’, broer 2 in een eenheid van gemotoriseerde 

jagers, broer 4  in de medische eenheid. 

De Force Publique vertrekt in juni 1942 om zich bij de Engelse te voegen. Zo komen zij in 

Egypte terecht voor  de slag bij El Alamein!  en trekken verder naar Palestina, het huidige 

Israël, alvorens aan de gevechten in Syrië deel te nemen. Syrië valt op dat ogenblik onder 

Frans mandaat, en is dus vijandig gebied. Daarna keert de Force Publique terug naar Congo. 

 

Ondertussen is broer 3 al in Engeland, want het Engels consulaat in Barcelona heeft hem vrij 

gekregen. Daar voegt hij zich bij de ‘Belgian Forces in Great Britain’. Dus eind 1942 zijn 

broers 1 en 3 in Engeland, broers 2 en 4 in Afrika. 

 

 Maar dan verandert het leven in Engeland: zij worden naar Schotland gezonden om intensief 

te worden opgeleid met het oog op de bevrijding en hun naam verandert: zij worden de 

‘Brigade Piron’. 

 

Broer 1 wordt opgeleid om verbindingsofficier te worden tussen de militaire autoriteiten en de 

lokale autoriteiten in de bevrijde gebieden.  

 

De Brigade Piron landt in Normandië op een strand dicht bij Deauville, vandaar uit gaat de 

Brigade noordwaards en zo bevrijden 

Broers 1 en 3 Brussel en Antwerpen in september 1944. 

Broer 3 is met de Brigade Piron verder getrokken, over de grens. 

 

Eens in Antwerpen krijgt broer 1 de moeilijke taak, de gesprekken tussen het stadhuis van 

Antwerpen, de havenautoriteiten en de militairen in goeie banen te houden.  Zijn titel is dan 

‘Civil Affairs Liaison Officer’. 

 

Het is slechts in oktober 1945 dat de vier broers terug samen in Antwerpen zijn. 

Die vier zijn mijn vader en zijn 3 broers. Hun namen waren: Joe, Eddy, Syl en Jack. 

 

Indien ik dit allemaal vertel, is het om ons eraan te herinneren dat wij in een democratisch 

leven dankzij een hele hoop jonge mensen. Zij hebben allemaal een aantal jaren of zelfs hun 

leven gegeven voor ons. 

 

Zij worden vanavond hier vertegenwoordigd door de vaandeldragers van de diverse militaire 

korpsen. 

Ik dank u. 

 

  

 


