Nabeschouwing over het symposium van de Groupe Mémoire-Groep
Herinnering in Antwerpen
De moed en de acties van de Weerstand werden vele jaren overschaduwd ten voordele van
de geschiedschrijving van de collaboratie. Met een onevenwicht als gevolg tussen beide
aspecten van de nazibezetting die de beeldvorming over de Tweede Wereldoorlog vervormt
en zelfs vervalst.
Het symposium werd georganiseerd met de bedoeling om de geschiedenis van de
Weerstand uit de schaduw te halen.
De confrontatie tussen beide historische verschijnselen die toelaat hun essentie beter in het
licht te stellen, was de voornaamste doelstelling van het symposium.
Er was een systematische miskenning van de verwezenlijkingen van de Weerstand, en dit ten
overstaan van de collaboratie die zich vele jaren heeft mogen koesteren in de schijnwerpers
van welwillende media.
Wij wensen ten alle prijs vermijden beide gebeurtenissen naast elkaar te plaatsen.
Dit kan enkel leiden tot een vervorming van de historische waarheid.
Nog meer verwerpelijk zou een verzoening zijn tussen beide actoren. Een intentie die toelaat
om acties die onze bewondering waardig zijn te ontwaarden en een eerbiedwaardig statuut
te verlenen aan het onaanvaardbare.
Men kan evengoed aan het Joodse volk vragen om hun beulen te omarmen.
Het kenmerkt jammer genoeg de tijdsgeest: de slechten krijgen een vernis van
vriendelijkheid en de moedigen waren niet zo moedig als beweerd wordt.
Deze tendens effent de weg voor alle ontsporingen zoals het fascisme, de ontkenning van de
Shoah, racisme, jodenhaat.
De meest recente actualiteit ontkent deze tendens jammer genoeg niet.
Een essentieel kenmerk van dit symposium: het feit dat niet alleen aan historici het woord
verleend werd, maar ook aan het milieu van het journalisme, de geneeskunde, evenals aan
een psychologe.
Dit symposium heeft een gedegen succes gekend, zoals ook bij de buitenlandse sprekers.
Wij bedanken alle organisaties die ons symposium hebben ondersteund, en in het bijzonder
de Koning Boudewijn stichting.
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