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Beste hoogwaardigheidsbekleders in al uw titels en hoedanigheden, 
Geachte verantwoordelijken van het Forum der Joodse Organisaties, 
Beste vrienden van de Joodse gemeenschap van de Stad Antwerpen, 
 
Ik kan dit jaar jammer genoeg niet persoonlijk aanwezig zijn op deze belangrijke 
herdenkingsplechtigheid van de slachtoffers van de Holocaust. 
Laat mij toe deze aangelegenheid aan te grijpen om het belang van dit evenement te 
onderstrepen, en om met u een paar bedenkingen te delen. 
 
Overal ter wereld, ook hier in Europa, ook hier in België, ja ook in Vlaanderen, gaan 
verontrustende knipperlichten weer aan. 
Het antisemitisme steekt de kop op, onder nieuwe gedaanten en via de nieuwe media. 
Vaak onder het mom van antizionisme, achter de comfortabele anonimiteit van social media, 
worden antisemitische boodschappen wereldwijd en in razend tempo verspreid. 
 
Dit noopt ons aan tot extreme waakzaamheid. De strijd tegen antisemitisme mag nooit worden 
opgegeven. De geschiedenis toont aan dat daar waar antisemitisme bloeit, uiteindelijk de 
democratie moet inbinden. Elle aanval tegen joden is een aanval tegen de democratie. 
Deze strijd moet op twee vlakken worden gestreden: opvoeding en wetgeving. 
 
Het is eerst en vooral belangrijk om de jeugd blijvend op te voeden door herinneringseducatie. 
Even belangrijk is het om het wetgevingsarsenaal aan te passen en te verstrengen. Cyber hate, 
opruiing via social media kunnen slechts op deze wijze vervolgd en bestraft worden. Ik verheug 
mij over de inspanningen van de overheden om herinneringseducatie een belangrijke plaats te 
geven in het onderwijs. Ook verheug ik mij over de adoptie, door de Belgische Senaat, van de 
IHRA definitie van antisemitisme en om de bereidheid van de Belgische autoriteiten om de 
wetgeving te herzien in de strijd tegen cyber hate. 
 
De Shoah is voor het Joodse volk een blijvend trauma. De Antwerpse joodse gemeenschap 
betaalde ook een zware tol. Aan de overlevenden van de Shoah, aan hun kinderen en 
kleinkinderen, wens ik vandaag te zeggen: de Staat Israël is aan uw zijde en zal u in deze 
belangrijke strijd tegen antisemitisme steeds blijven bijstaan. 
 


