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“De menselijke waardigheid is nooit veilig voor kwade krachten” Door AFSHIN ELLIAN 

Doe je ogen dicht, smeekte haar man. Oksana Syomina hield zich met honderden andere burgers 

schuil in de schouwburg van Marioepol. Het theater van Marioepol veranderde op 16 maart 2022 in 

een horrorlocatie door een Russische luchtaanval. De menselijke waardigheid werd weer opzettelijk 

onder het puin begraven. 
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De uitdrukking ’nooit meer’ lijkt op een holle frase uit een sprookje. Juist in Oekraïne, waar ooit 

duizenden Joden massaal werden afgeslacht, worden opnieuw oorlogsmisdaden gepleegd. De 

aanblik van wetteloosheid, willekeur en de zinloze verwoesting van Oekraïense steden en dorpen 

werpt ons terug in duistere tijden. 

 

De misdadige nachtmerries ontstaan vaak door een samenzwering, een complot. De machtigste 

samenzweringstheorie ooit dat overal, in Oost en West en in christelijke en niet-christelijke 

gebieden, heeft kunnen aarden, is antisemitisme. Het antisemitisme richtte zich van meet af aan op 

één volk. Joden waren het doelwit van het antisemitisme. Jodenhaat, als een verlangen naar de 

uitroeiing van Joden en de overtuiging, nee het geloof dat Joden de bron van alle ellende zijn, 

vormen de bouwstenen van antisemitisme. 

 

Diepgeworteld 

Ook sommige kerkvaders hielden zich in de antieke tijd bezig met het strooien van haatzaadjes tegen 

de Joden. Die zaadjes groeiden in de middeleeuwen uit tot stevige planten, die zich als mondiaal 



onkruid door heel Europa hebben verspreid. Een stevige en diepgewortelde plant, waardoor zelfs de 

meeste christenen Jezus niet langer als een Joodse man zagen. In de moderne tijd werd de 

theologische samenzweringstheorie van antisemitisme omgezet in politieke ideologieën. 

 

Rusland en later Duitsland werden de bakermat van het antisemitisme. Maar dit onkruid groeide 

overal. Sinds de negentiende eeuw kreeg antisemitisme ook in socialistische bewegingen voet aan 

de grond. Joodse wetenschappers, intellectuelen en bankiers vormden het onmisbare onderdeel van 

de antisemitische samenzweringstheorie. Nooit was een samenzweringstheorie zo machtig dat het 

binnen diverse landen en culturen en tegengestelde politieke ideologieën, kon aarden. 

Antisemitisme overleefde de tand des tijds. 

 

Leuzen 

In de Europese steden worden weer ongegeneerd antisemitische leuzen geroepen. Recentelijk 

demonstreerde in Berlijn een groep islamitische migranten tegen Israël. Ze riepen ’Khaybar Khaybar 

ya Yahoed, Jaish Muhammad sa-Yahoed’, ’O Joden, onthoud Khaybar, het leger van Mohammed zal 

terugkomen’. 

 

De profeet Mohammed viel in 628 Khaybar, een landbouw-oase waar Joden woonden, aan. De 

Joden werden verbannen door het leger van Mohammed. Dit is het verhaal van een gewelddadige 

aanval op Joden in de zevende eeuw. Het is dus geen onschuldig sprookje. De jihadistische aanslagen 

in Europa op Joden en hun instellingen bewijzen de ernst van die leuze. Maar antisemitisme groeit 

ook onder de autochtone bevolking. Extreemrechtse bewegingen in allerlei vormen en maten 

bezigen antisemitisch taalgebruik en complottheorieën over de zogenaamde invloedrijke Joden. 

 

Ook zijn er krachten die, onder het mom van kritiek op Israël, op Joden mikken. Stichting The Rights 

Forum diende een WOB-verzoek in bij alle Nederlandse universiteiten om banden tussen academici 

en Israëlische instellingen en Joodse instellingen in Nederland en Europa bloot te leggen. Voor velen 

betekende dit het aangeven van Joden. Antisemitisme vermomt als antizionisme is een bedreiging 

voor Joodse gemeenschappen. 

 

Bagatelliseren 

De meest effectieve manier om de strijd tegen antisemitisme uit te hollen, is het bagatelliseren van 

het leed dat antisemieten de Joden hebben aangedaan. Zo stelde de Iraanse ex-president Mahmoud 

Ahmadinejad dat de Holocaust een sprookje is. Ook zagen we in de voorbije jaren in toenemende 

mate valse vergelijkingen met de Holocaust en het lot van Joden. Het meest recente voorbeeld 

hiervan is de vergelijking tussen niet-gevaccineerden nu en Joden in de nazitijd. 

 

Al deze abjecte vergelijkingen bevorderen de wederopstanding van antisemitisme en het 

herschrijven van de geschiedenis, waarbij uiteindelijk de ernst en de omvang van de Holocaust in 

twijfel worden getrokken. Dat is een postmoderne vorm van Holocaustontkenning als een onderdeel 



van het hedendaagse antisemitisme. Zelfs de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej 

Lavrov, heeft zich aangesloten bij de antisemitische complotdenkers. Lavrov gelooft dat ook Adolf 

Hitler van Joodse afkomst was. Volgens deze samenzweringstheorie zouden de Joden zelf de 

Holocaust hebben bedacht én georganiseerd. 

 

’Nooit meer’ is een wens. In werkelijkheid is de menselijke waardigheid nooit veilig voor kwade 

krachten. 
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