
>> Het Belgisch Israëlitisch Weekblad verspreid-
de tegelijkertijd lokaal en internationaal nieuws 
en tezelfdertijd werd de kroniek van onze ge-
meenschap voor de eeuwigheid vastgelegd. Dhr. 
Louis Davids slaagde erin een krant op wereld-
niveau bijna alleen uit te geven en dit week na 
week. 
Tijden veranderen en dagelijkse gebeurtenissen 
zijn nu op de website van Joods Actueel te lezen. 
Maar de echte stem, de opinies, worden ver-
dergezet door het maandelijks magazine Joods 
Actueel. 
Dat journalistiek erfelijk is, heeft de familie 
van Louis Davids overduidelijk bewezen. Zijn 
dochter Terry Davids en voornamelijk Michael 
Freilich hebben met grote trots en bekwaam-
heid de fakkel overgenomen. 
Meer dan dat, de stem van Michael Freilich 
heeft de geschreven pagina’s overschreden en 
dhr. Freilich is de meest gevraagde commenta-
tor op alles wat van dicht of ver met de Belgische 
en voornamelijk Vlaamse Joodse Gemeenschap 
te maken heeft. 

Sinds mijn kinderjaren vernam ik het laatste nieuws vanuit de Joodse Gemeenschap via het wekelijks Belgisch 
Israëlitisch Weekblad. Velen probeerden zich de vertegenwoordiger te noemen van het Vlaams Jodendom, maar geen 

enkele gesproken stem kon de stille pen van Louis Davids overtreffen. 

De pas gepubliceerde memoires van Louis 
Davids vertellen het verhaal van zijn leven en 
spreken iedereen aan voor wie de Joodse Ge-
meenschap nauw aan het hart ligt. Schepen 
Philip Heylen heeft de presentatie van het boek 
uitzonderlijk ingeleid. Hieronder enkele uit-
treksels uit zijn toespraak.  

PHILIP HEYLEN OVER LOUIS DAVIDS

“Wat een eer om te mogen stilstaan bij een reus 
van een man, bij al wat Louis Davids voor ons 
betekend heeft, nog voor ons betekent, bij wat 
Louis voor ons allen zal blijven betekenen.”
“Ik zei het al: het was een genoegen om te mo-
gen grasduinen in de meer dan 150 pagina’s 
van de memoires van Louis Davids, in het rijke 
verleden van het Belgisch Israëlitisch Weekblad, 
in de naoorlogse geschiedenis van de Antwerpse 
Joden, van de Vlaamse Joden.”

“Tientallen keren heb ik moeten glimlachen, 
omdat ik de namen kende waarover ik las en er 
gezichten op kon kleven.”



“Vele keren ook heb ik in de memoires van 
Louis Davids feiten geleerd waar ik nog nooit 
over gehoord had. Ik heb in sommige evoluties 
en geschiedenissen een draad ontdekt die mij 
voorheen verborgen was gebleven. Ik heb over-
peinzingen gelezen – ik gebruik niet toevallig de 
titel van Louis’ maandelijkse column in  Joods 
Actueel – overpeinzingen en inzichten die mij 
verder aan het denken brengen.”

“Want dit is een boek waarin een aantal waarde-
volle begrippen met anekdotes worden toege-
licht. Dit levensverhaal, het levensverhaal van 
Louis Davids en zijn Belgisch Israëlitisch Week-
blad, gaat over ontsnappen, over moed, over 
naastenliefde en vriendschap, over doorzetten, 
over rechtvaardigheid, en over het geloof en de 
hoop van een man die spreekt met gezag.”

“Gezag is geen verworven situatie, het is een 
poging, het is een proces of een gebeuren. Voor 
een mens het beseft, spreekt hij geen woorden 
van leven meer, maar valse woorden, schijn-
woorden, modewoorden, jargonwoorden. 
Woorden als vijgebladen om de schamelte van 
de nietszeggendheid te bedekken. Dat te willen 
blijven weten is de hoogste wetenschap. Het is 
de noodzakelijke, maar niet voldoende voor-
waarde om wellicht ooit iets te zeggen te heb-
ben. In gezag dan.”

“Zelfs al spreekt Louis intussen minder, 
hij spreekt nog altijd ‘in gezag’. 

Dit boek gaat inderdaad over een man die woor-
den spreekt van gezag.”

“Een Joodse wijsheid zegt: “De mens is alleen 
datgene wat hij van zichzelf maakt.” Louis heeft 
er onnoemlijk veel van gemaakt, maakt er on-
noemlijk veel van.Ik kan niet bij alles stilstaan, 
ik moet mij beperken.Ik wil het daarom heb-
ben over Louis Davids, de Antwerpenaar en 
cultuurflamingant; over Louis Davids, de man 
van de dialoog; en over de Louis Davids, de 
verdediger van ons gezamenlijke Joods-christeli-
jke erfgoed.”

“Je kunt Louis in die zin een cultuurflamin-
gant noemen, conform de eerste definitie van 
‘Vlaamse Beweging’zoals in het ‘Woord vooraf ’ 
van de Encyclopedie van de Vlaamse Bewe-
ging: “erkenning van de Nederlandse moeder-
taal der Vlamingen binnen het Belgische staats-
verband”.”

“Het Joods-christelijke erfgoed, beste vrienden, 
moeten we blijven verdedigen. We moeten het 
blijven verdedigen tegen de bedreigingen van 
buitenaf. Tegen elke vorm van theocratie of re-
ligieus fanatisme, van welke denominatie ook.”

“Ik gebruik hier bewust de term van Amin-
Maalouf, ‘identitéplurielle’. Want je kunt in-
derdaad tegelijk Jood, Vlaming, Antwerpenaar 
en man van traditie en dialoog zijn. Louis Da-
vids is daar het levende bewijs van.”

“Een Joodse wijsheid 
zegt: “De mens is al-
leen datgene wat hij 
van zichzelf maakt.” 
Louis heeft er on-
noemlijk veel van 
gemaakt, maakt er 
onnoemlijk veel van.
Ik kan niet bij alles 
stilstaan, ik moet 
mij beperken.Ik wil 
het daarom hebben 
over Louis Davids, 
de Antwerpenaar en 
cultuurflamingant; 
over Louis Davids, de 
man van de dialoog; 
en over de Louis 
Davids, de verdediger 
van ons gezamenlijke 
Joods-christelijke 
erfgoed.”

van de gevangene soldaat, en andere verenigingen.
Tussen 1899 en 1909 is hij voorzitter van het consistorie.
Henri (1887-1933), zoon van Leon Lambert, ontslaat de bank 
Lambert uit de bank Rothschild.
Hij deed dienst tijdens WO I en werd zwaar gewond.
Te bemerken valt zijn bijdrage aan het eerste T.S.F station in 
België, aan het bestuderen van het luchtvervoer dat Sabena 
voortbrengt met het ontstaan van deze luchtvaartmaatschappij 
als gevolg.
Dank zij hem zal de commissie van maatschappelijke Bijstand 
van Brussel de voordelen genieten van een kraamkliniek in de 
kliniek Baron Lambert.
Zijn vrijgevigheid zal zich tevens uitweiden naar de nationale 
Liga tegen tuberculose, naar het nationaal Fonds voor weten-
schappelijk onderzoek, de bejaardentehuizen der stad Brussel, 
het Frans hospitaal Koningin Elisabeth, en andere instellingen 
zoals de Koninklijke Muntschouwburg, de muzikale Stichting 
Koningin Elisabeth, zonder de Joodse liefdadigheidsinstellin-
gen te vergeten. 

EEN GESCHIEDENIS VAN DE JODEN DIE HET HUNNE HEBBEN BIJGEDRAGEN 
VOOR DE WELVAART VAN BELGIË IN TALRIJKE GEBIEDEN.

>> Samuel Lambert (1806-1875) vestigde zich in Brussel in 
1838 als gevolmachtigde van de Rothschilds van een banka-
gentschap in Antwerpen. Dit betekent het ontstaan van de bank 
Lambert.
Als een buitengewoon geldman speelde hij een belangrijke 
rol bij de inschrijving van leningen van de Belgische regering. 
Raadgever van Leopold I en Leopold II, consul van Hesse – 
Darmstadt en van Italië, tevens generaal-consul van Grieken-
land. Leon (1851-1919), zoon van Samuel, volgt zijn vader op.
De groep Philippart en de Belgische Handels- en Industriebank 
verkeren in moeilijkheden. Leon Lambert zal de verbindings-
man zijn tussen de Belgische regering en de Rothschilds met 
het doel hen te redden. Zijn goede betrekkingen met Leopold 
II laten hem toe op te treden in de stedenbouwkunde van de 
gemeente Laken, alsook in de Congolese koloniale onderne-
mingen.Voor de ontzaglijke aan België bewezen diensten kent 
Leopold II hem de titel van “Baron” toe. 
Samen met zijn vrouw steunt hij zowel Joodse als niet-Joodse 
liefdadigheidsverenigingen, zoals een kliniek, de kantine

De familie LAMBERT.
door M. Sauerman


