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Geachte prominenten, Geachte Dames en Heren in al uw diverse functies en hoedanigheden, 

Geachte Dames en Heren, Beste vrienden, 

Ik dank U allen om hier vandaag in Antwerpen de jaarlijkse Shoah herdenking bij te wonen 

georganiseerd door het Forum der Joodse Organisaties. 

De Joodse gemeenschap in Antwerpen die zwaar getroffen werd in de tweede wereldoorlog houdt 

eraan om in de nabijheid van het herdenkingsmonument even stil te staan bij de sombere tijden van 

de holocaust.  

Uw aanwezigheid allen vandaag, onderstreept hoe het voor ons allen belangrijk is om vervolgingen 

van mensen in mensonterende omstandigheden te vermijden en niet te verglijden naar 

oorlogstoestanden waarvan het thema in het Europa van vandaag meer dan actueel is.  

Wij kijken allen meer bekommerd dan vroeger naar de joodse toekomst in Europa.  

Dat antisemitisme “alive and kicking” is, ook in de hoogste internationale politieke echelons, blijkt 

uit de zeer recente weerzinwekkende commentaren van de Russische Minister van Buitenlandse 

Zaken Lavrov die zonder blikken of blozen beweerde en ik citeer “sinds lang horen wij wijze Joodse 

mensen zeggen dat de grootste antisemieten de Joden zelf zijn.” en verder, ik citeer weer: “Hitler 

was eveneens van Joodse origine”, einde citaat.  

De Israëlische premier Bennett repliceerde, ik citeer: “Dergelijke leugens zijn bedoeld om de Joden 

zelf de schuld te geven voor de verschrikkelijkste misdaden in de geschiedenis die tegen hen 

gepleegd werden, en hiermee de onderdrukkers van de Joden te ontlasten van hun 

verantwoordelijkheid.” einde citaat. 

Dames en heren, de uitspraken van Lavrov kregen enorme weerklank omdat ze gezegd werden in 

een context van oorlog en vernieling. 

Maar, Dames en Heren, ook in vreedzamere contreien, zoals hier in ons land, zijn dergelijke groteske 

beweringen geen zeldzaamheid meer.  

Vele jaren geleden, mocht ik hier voor U, weliswaar in een andere hoedanigheid het woord voeren. 

Toen reeds kon ik mij niet inhouden om U op te biechten … “ik ben bang”.  

Volgens het “Anti-semitism Worlwide Report 2021”, een recente studie van de Universiteit van Tel 

Aviv, is er een significante toename van verschillende types van antisemitische incidenten in de 

meeste landen met grote joodse populaties.  

Dames en Heren, dat gevoel is met verloop van jaren nog sterker geworden.  

Ja, ik ben bang dat uit de getuigenissen van wijlen mijn Opa, een holocaust overlevende, niets 

geleerd werd, en dat de Jodenhaat onder een steeds anders muterende gedaante weer hoogtij gaat 

vieren. Het antisemitisch discours is nog heviger geworden, en ik zou zeggen, bijna salonsfähig.   

Het is in die context van bijzonder belang dat de gezagsdragers in dit land onverbiddelijk dienen te 

zijn in de strijd tegen het antisemitisme.   



De overheden, op de verschillende niveaus van ons federaal en lokaal bestel, zijn zich hiervan wel 

degelijk bewust.   

Het is een bijzondere eer voor ons dat de Eerste Minister van België, Alexander De Croo een 

videoboodschap heeft ingezonden voor deze gelegenheid en die wij nu laten afspelen. 

… 

 

Wij hebben het genoegen dit jaar een bijzondere buitenlandse gastspreker uit de academische 

wereld te mogen aanhoren met name Prof. Dr. Afshin Ellian.  

Professor Ellian is een Perzisch-Nederlandse rechtsgeleerde, expert in het internationaal 

publiekrecht en rechtsfilosofie.  

Prof. Ellian is in Iran opgegroeid in een veelvormige familie, bestaande uit moslims, christenen en 

mystici. Vanwege de onderdrukking door het Islamitische regime moest hij vluchten en kwam hij in 

1989 als politiek vluchteling naar Nederland. Hij studeerde aan de Universiteit van Tilburg en is sinds 

jaren als hoogleraar verbonden aan de rechtenfaculteit van Universiteit Leiden.  

Professor Ellian is niet enkel een vurig verdediger van de vrijheid van meningsuiting maar ook 

tegelijkertijd een felle bepleiter van de strijd tegen het antisemitisme.  

Dit maakt van hem een ideale spreker om ons vanavond te onderhouden. 

… 


