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In het crematorium van Antwerpen is afscheid genomen van Regine Beer (93), een van de
laatste Belgische overlevenden van de Holocaust. Ze werd tijdens de plechtigheid, die door
enkele honderden mensen werd bijgewoond, geprezen om haar niet aflatende strijd tegen
fascisme, racisme en discriminatie.
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Regine Beer werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd naar Auschwitz-Birkenau.
Ze overleefde het vernietigingskamp van de nazi's en keerde in 1945 terug naar Antwerpen.
Lange tijd zweeg ze over wat ze in het kamp allemaal had meegemaakt, maar in de jaren
zeventig begon ze er als leerkracht over te vertellen aan scholieren.
De daaropvolgende decennia gaf ze duizenden lezingen over de gruwel van de Holocaust.
"Getuigen was haar opdracht en het groeide uit tot haar levenswerk", zei Paul De Keulenaer,
die twee boeken over Regine Beer schreef.
Belichaming van strijd tegen fascisme en racisme
Voor Jos Vander Velpen van de Liga voor Mensenrechten was zij de belichaming van de
strijd tegen fascisme en racisme. "Bijna vijftig jaar lang was u één van onze meest
gezaghebbende, integere en onomstreden stemmen op dat gebied. Anderen zullen nu uw
democratische en anti-fascistische waarden verder verdedigen, maar u zult niet in de
vergetelheid verdwijnen."
Regine Beer was ook een socialiste en zetelde voor de vroegere SP nog in de gemeenteraad
van Antwerpen. Voormalig schepen Robert Voorhamme vertelde hoe ze zelfs op latere
leeftijd nog op elke 1 mei-betoging aanwezig wilde zijn. "Je bleef militant. Tijdens de laatste
verkiezingen stond je erop om een affiche aan het raam in je serviceflat te hangen."
Prominenten
Naast Robert Voorhamme waren sp.a-voorzitter Bruno Tobback, minister van Werk Monica
De Coninck en partijgenoten Caroline Gennez, Yasmine Kherbache en oud-SP-politicus Fred
Erdman aanwezig op de uitvaart, alsook provinciegouverneur Cathy Berx, schepen Claude
Marinower (Open Vld), gemeenteraadslid Peter Mertens (PVDA) en een vertegenwoordiger
van de koning.
De uitvaart werd afgesloten met het 'Lied van de Moorsoldaten', een verzetslied dat in de

concentratiekampen gezongen werd. Na de plechtigheid werd de as van Regine Beer
uitgestrooid op de begraafplaats Schoonselhof

