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Een nieuwe Simone Veillaan in Anderlecht

De gemeente Anderlecht brengt een eerbetoon aan Simone Veil door een nieuwe laan naar haar  
te vernoemen in de Klaverwijk, tussen de Lenniksebaan en de Delwartstraat. Naar aanleiding van 
een ideeënoproep aan de inwoners van de wijk, heeft de gemeente de naam van dit icoon van de  
strijd voor vrouwenrechten weerhouden. 

Simone Veil werd in 1927 in een niet-praktiserende joodse familie geboren. In 1944 werd ze door de 

Gestapo opgepakt  en gedeporteerd naar de kampen van Auschwitz en Bergen-Bilsenau, waaruit  ze 

levend bevrijd werd.  Na de oorlog studeert  ze rechten en treedt  ze toe tot  de Franse magistratuur.  

Tijdens haar carrière hield ze zich vooral bezig met volgende drie thema’s: ten eerste, streed ze voor 

vrouwenrechten  met  de goedkeuring van  de wet  in  1974 die  vrijwillige  zwangerschapsonderbreking 

toeliet. Ten tweede, streed ze voor Europa (1979 werd ze zelfs de eerste vrouwelijke voorzitter van het 

Parlement) en ten derde, zette ze zich in om de herinnering aan de deportatie levendig te houden. 

Simone Veil is in 2017 op 89-jarige leeftijd overleden. 

"Door deze nieuwe laan haar naam te geven, brengen wij niet alleen een eerbetoon aan Simone Veil,  

maar ook aan de joodse gemeenschap in Anderlecht", legt de schepen van Bevolking uit. Na de Tweede 

Wereldoorlog en de razzia’s van 1942-43, heeft de gemeente Anderlecht immers in Kuregem een grote 

joodse gemeenschap ondergebracht. Op die plek bevindt zich vandaag het Memoriaal van de Joodse 

Martelaren uit België, waarvan wij in 2020 de 50ste verjaardag vieren. 

De schepen van Bevolking liet het volgende optekenen: “we zijn zeer tevreden dat deze grote dame een  

laan naar haar vernoemd krijgt in onze gemeente. Haar strijd, kracht en vastberadenheid verdienen  

naast aandacht ook bewondering en respect. Op deze manier zal alweer een illustere naam deel gaan  

uitmaken van onze gemeente.”
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