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Verwrongen beelden van de Holocaust
Presentatie van nieuw boek van dr. Manfred Gerstenfeld op antisemitismecongres

Op donderdag 7 april wordt Verwrongen beelden van de Holocaust tijdens het 
antisemitismecongres van Christenen voor Israël in Nijkerk gepresenteerd. Auteur dr. 
Manfred Gerstenfeld zal het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek overhandigen aan 
Kees van der Staaij (SGP) en André Rouvoet (ChristenUnie). 

In Verwrongen beelden van de Holocaust gaat Gerstenfeld in op misbruik van de 
symboolfunctie van de Holocaust. De massamoord op de Joden tijdens de Tweede Oorlog 
wordt op allerlei manieren vertekend. Ontkenning van de Holocaust is de meest bekende. 
Het omkeren van de Holocaust door Israël en de Joden voor te stellen als de nieuwe 
nazi’s is een zeer verregaande vorm van vertekening.

Dr. Manfred Gerstenfeld is bestuursvoorzitter van het Jerusalem Center for Public Affairs. 
Van zijn hand verschenen al 19 boeken in 7 verschillende talen. Zijn boeken over 
antisemitisme riepen in een aantal landen veel reacties op. In 2010 verscheen zijn eerste 
boek in het Nederlands Het verval, joden in een stuurloos Nederland (Uitg. Van Praag). 
Het leidde tot een uitgebreid publiek debat, dat ook in het buitenland aandacht trok.

Het antisemitismecongres op 7 april wordt door Christenen voor Israël georganiseerd, 
omdat antisemitisme nog steeds een actueel onderwerp is. Lokjoden, scheldkanonnades, 
handtastelijkheden of erger, in Nederland worden Joden meer en meer het mikpunt van 
agressiviteit. Antisemitisme is, ondanks de recente geschiedenis, aan de orde van de 
dag.

Wat gebeurt er momenteel in Nederland? Met welke ontwikkelingen moeten we rekening 
houden? Wat is de rol van de politiek en van de media? Ook zal een belangrijke vraag 
zijn wat de kerk doet en kan doen.

Een keur aan deskundige sprekers zal op deze onderwerpen ingaan. Onder andere prof. 
dr. Hans Jansen (theoloog), André Rouvoet, mr. Kees van der Staaij, dr. Manfred 
Gerstenfeld, Joodse Omroepdirecteur Alfred Edelstein, journalist Jan van Klinken en oud-
kamerlid voor de RPF, Meindert Leerling. Naast de lezingen is er ’s middags een forum 
van deskundigen. Dit biedt de gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan.
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Voor meer informatie: 
Website: www.christenenvoorisrael.nl

André Groenewegen, directeur media en communicatie, 
groenewegen@christenenvoorisrael.nl, tel. 06-53777019. 

Dr. Manfred Gerstenfeld is bereid om interviews te geven over zijn nieuwe boek.

Dirk Aangeenbrug, uitgever, daangeenbrug@jongbloed.com, tel. 0513 637 911.

Henk Sennema, medewerker promotie, hsennema@jongbloed.com, tel. 0513 637 914.

mailto:hsennema@jongbloed.com
mailto:daangeenbrug@jongbloed.com
mailto:groenewegen@christenenvoorisrael.nl
http://www.christenenvoorisrael.nl/

