
 
 
Open brief 
Aan: Directie Feyenoord 
CC: Supportersvereniging FSV De Feyenoorder 
CC: KNVB 
  
Den Haag, 25 juli 2021 
  
  
Geachte Feyenoord directie, 
  
Op zaterdag 24 juli jl. werd Nederland opgeschrikt door de walgelijke antisemitische 
muurschildering aan de Schuttersweg in Rotterdam Crooswijk. De voetballer Steven Berghuis 
is op deze schildering afgebeeld met een keppel, gekleed in concentratiekamp kledij, 
overdreven grote neus en gele ster met daarop de letter J. Naast de afbeelding de tekst 
‘Joden lopen altijd weg’. 
 
Al jaren spreken Joodse organisaties en anderen de voetbalwereld aan op het antisemitisme 
dat veel te vaak om het voetbal zweeft. Consequent worden de klagers afgescheept met 
vergoelijkende antwoorden, men zou Ajax en niet Joden bedoelen. 
  
Een eeuwig excuus waar nu echt een einde aan moet komen. Het voetbal-antisemitisme 
moet stoppen. De afbeelding van voetballer Steven Berghuis is extreem kwetsend en 
haatdragend. Voor holocaustoverlevenden en hun nabestaanden is deze zoveelste actie 
pijnlijk en beledigend. Rotterdam en zijn inwoners hebben zwaar geleden in de oorlog. Deze 
schildering maak nog eens duidelijk waarom actie nodig is, waarmee eenieder duidelijk moet 
worden dat antisemitisme en bagatellisering van de holocaust absoluut ontoelaatbaar zijn. 
  
Het is ons bekend dat u als club afstand heeft genomen van de afbeelding en dat 
verwelkomen wij als een eerste stap. Gezien de opeenstapeling van incidenten, en de ernst 
van deze schildering, zouden wij graag zien dat de directie van Feyenoord excuses aanbiedt 
aan eenieder die gekwetst is door deze afbeelding. 
  
CIDI roept u tevens dringend op actie te ondernemen tegen de daders. Een stadionverbod 
dient als een ondubbelzinnig signaal dat dit walgelijke antisemitisme niet wordt getolereerd. 
Een bezoek aan het Anne Frank Huis of een reis naar Auschwitz, en een bijpassende 
awareness campagne vanuit de club, zouden passend zijn opdat men zich de ernst van de 
problemen realiseert en begrijpt. Het mag niet zo zijn dat uw club, met haar rijke historie, 
wordt misbruikt voor het reinste antisemitisme. Er zijn tal van voorbeelden van clubs die 
met succes het probleem van antisemitisme hebben aangepakt. Graag gaan wij met u in 
gesprek hierover. 
  
CIDI zelf zal maandag a.s. aangifte doen tegen de daders die de muurschildering hebben 
gemaakt. We zien uit naar een krachtig signaal vanuit Feyenoord om eindelijk een einde te 
brengen aan het antisemitisme onder de supporters van uw club. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Hanna Luden, 
Directeur CIDI 


