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Nieuwjaarswandeling voor vrede in de stad en in de wereld 
Tussenkomst van Frédéric VAN LEEUW 

Antwerpen, 1 januari 2022 
 
 
Dames en Heren, 
 
 
Het is een mooie jaarlijkse traditie om op 1 januari samen te komen voor deze 
vredeswandeling. Een kritische voorbijganger zou zich kunnen afvragen of dit 
wel zin heeft. Immers, als we naar het voorbije jaar 2021 kijken, heeft dat helaas 
heel wat conflicten voortgebracht. Het begon met dat bizarre beeld van een 
halfnaakte man met een bizonhoofd op de bovenste trede van de Amerikaanse 
Senaat. We sluiten dit jaar af met het drama van honderden migranten die 
vastzitten tussen Polen en Wit-Rusland. Sommigen lijken deze crisis te willen 
reduceren tot de vraag of en hoe de laatste Europese bizons het sluiten van de 
grens in deze regio zullen overleven en vergeten daarbij het drama van de 
mensen die gegijzeld zitten in een vuil machtsspel.  
 
Ook al verandert de wereld razendsnel, toch lijkt het of oude oorlogen steeds 
terugkeren. Twintig jaar zijn verstreken sinds 11 september 2001. We 
herinnerden ons met ontroering de twee vliegtuigen die in New York de 
Twintowers – de moderne torens van Babel - doorboorden. Deze aanslagen 
vormden het begin van de zogenaamde "propere" oorlogen "tegen het kwaad". 
Ook in Afghanistan laaide het geweld weer op na de terugtrekking van de 
Amerikaanse troepen. Terwijl we dit jaar de 30ste verjaardag herdachten van de 
Oslo-akkoorden, die leidden tot de toenadering tussen Yitzak Rabbin en Yasser 
Arafat, laaide een nieuwe uitbarsting van geweld op in het Heilig Land. Dertig 
jaar geleden stortte ook de USSR en de wereld van de Koude Oorlog in waarin 
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mijn ouders (en ik een beetje) opgroeiden. Een bipolaire wereld waar de vijand 
makkelijk aan te wijzen was.  
 
Het einde van de bipolaire wereld van de Koude Oorlog had, zo dachten wij, de 
deur geopend voor de oplossing van bepaalde conflicten, zoals bijvoorbeeld aan 
de apartheid in Zuid-Afrika, waaraan het recente overlijden van aartsbisschop 
Desmond Tutu ons heeft herinnerd. Er is ook het einde van het conflict in 
Mozambique in 1992. Een land dat onze nieuwspagina’s weinig beroert maar 
helaas weer geteisterd wordt door aanslagen en geweld door de islamistische 
guerrilla in het noorden van het land. Een van de dodelijkste maar ook de meest 
vergeten oorlogen sinds de Tweede Wereldoorlog is die in de Democratische 
Republiek Congo. Een conflict dat ondertussen meer dan 5 miljoen doden en 
vermisten heeft veroorzaakt, waarbij het afgelopen jaar ook Luca Attanasio, 
Italiaans ambassadeur en zijn chauffeur Moustapha Milamba het leven lieten.  
 
De voorbije twee decennia diende de theorie van de botsing der beschavingen, 
ontwikkeld door Samuel Huntington, als alibi om de wereld van de islam te 
reduceren tot enkele gewelddadige spin-offs volgens onze westerse visie.  
 
Het is duidelijk: onze wereld hunkert naar gerechtigheid. Dat stel ik ook vaak vast 
op het federaal parket, dat ik de eer heb te mogen leiden. Een instelling die 
bevoegd is voor de strijd tegen het terrorisme, de georganiseerde misdaad en de 
internationale samenwerking, maar ook voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen 
de menselijkheid en genocide. Als ik mijn deur open, komen de wereld en zijn 
drama's mijn kantoor binnen.  
Het afgelopen jaar was hier geen uitzondering op. Er waren de beelden, die ik 
moeilijk van me af kan zetten, van de opening van een vrachtwagen in Engeland 
waar 39 jonge Vietnamese vluchtelingen gestorven zijn door verstikking. 
Sommigen hielden elkaar stevig vast en hadden hartverscheurende 
afscheidsberichten gestuurd naar hun familie aan de andere kant van de wereld. 
Zevenentwintig mensen verdronken onlangs in het Kanaal tussen Engeland en 
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Frankrijk op hun weg naar een betere toekomst. Vorige week las ik op een affiche 
in Brussel deze woorden van Ashu, een 18-jarige vluchteling uit Ethiopië: ‘Ik weet 
dat de oversteek naar Engeland gevaarlijk is. Maar ik heb al zoveel meegemaakt. 
Libië, de milities, de politie, het leven op straat. Niets schrikt me nog af’.  
 
We hoorden de voorbije maanden vele noodkreten, zoals bijvoorbeeld die van 
de Yezidi-vrouwen. Of de lijdensweg van de slachtoffers van de aanslagen van 13 
november 2015 in Parijs, die op het proces weer naar boven kwamen. Ook de 
dood van Jurgen Conings was zo’n noodkreet, een man die in de haat en het 
geweld een uitweg zocht voor zijn frustraties en hier uiteindelijk zelf aan ten 
onder ging.  
 
De wereld van vandaag is complex. Er is geen regulator, geen imperium. Dat 
schept angst. Rudy Vrankx legt dit duidelijk uit: “De geschiedenis herhaalt zich 
niet, maar wel het mechanisme van de propaganda, uitsluiting en 
ontmenselijking. Na de angst voor het communisme willen sommigen een nieuw 
verkleinglas in ons denken installeren – tegen de islam, tegen de migrant, tegen 
de ‘ander’”. Hij heeft gelijk! Er heerst veel angst in onze maatschappij. Angst 
wakkert branden aan die moeilijk onder controle kunnen worden gehouden. Het 
genereert onmacht, onverantwoordelijkheid en onverschilligheid. Vanuit deze 
angst gaan mensen hun identiteit op een negatieve manier definiëren, "tegen" 
een bepaalde groep. Dit verklaart ten dele het succes van Al Qaeda en Daesh, 
maar ook van de blanke suprematiebewegingen.  
 
In deze optiek lijkt oorlog een voor de hand liggende oplossing. Ja, oorlog is weer 
in de mode. Zo wordt het woord ‘oorlog’ te pas en te onpas gebruikt, denken we 
maar aan de 'oorlog tegen terreur' of 'oorlog tegen drugs'. Wij hebben echter 
geen wapens nodig om te vechten, maar eerder middelen voor Justitie om in te 
grijpen met de achterafkennis, de analyse en soms de traagheid die de 
complexiteit van elke menselijke situatie vereist. Het gebruik van geweld lost 
niets op en brengt integendeel wonden toe die moeilijk te helen zijn.  
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Hannah Arendt wees er reeds in 1967 op dat "militaire interventies, zelfs als ze 
succes hadden, zijn vaak opmerkelijk ondoeltreffend gebleken als het erom ging 
de stabiliteit te herstellen en het machtsvacuüm te vullen. Zelfs een overwinning 
lijkt niet in staat stabiliteit in plaats van chaos te creëren, integriteit in plaats van 
corruptie, gezag en vertrouwen in de regering in plaats van verval en 
ontbinding".   
 
Als oorlog niet het antwoord is, wat kunnen we dan wel doen? Dat is een 
moeilijke vraag, maar het stellen van de vraag is het begin van het antwoord. Dat 
is wat we vandaag doen, symbolisch met deze vredesmars: we stellen onszelf de 
vraag wat wij kunnen doen. Dag Hammarskjöld, oud secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties zei: "Het werk voor de vrede begint bij ieder van ons. Om voor 
mensen een wereld te bouwen zonder angst, moeten we zelf zonder angst zijn. 
Om een rechtvaardige wereld te bouwen, moeten we zelf rechtvaardig zijn." 
 
Wat betekent dat, een wereld zonder angst, een rechtvaardige wereld? Dat is 
een wereld waarin wij alle mogelijke middelen inzetten om elke vorm van 
onrecht en geweld te bestrijden. Daarbij verdient de bescherming en de 
waardering van de vrouwen een bijzondere aandacht. De moord op Julie Van 
Espen bracht nogmaals op pijnlijke wijze onder onze aandacht dat hier ook in 
ons land nog heel wat werk aan de winkel is. Om tot vrede te komen, is het 
fundamenteel dat er eenheid en gelijkheid onder alle mensen is. Het geeft stof 
tot nadenken dat de langste periode van vrede in ons land van start ging op het 
moment waarop vrouwen stemrecht verwierven. Ja, als wij een menselijkere 
samenleving willen, moeten wij vrouwen meer stem geven. Denis Mukwege, 
Nobelprijswinnaar voor de vrede, beschrijft hoe belangrijk de rol van de vrouwen 
is in Congo: "Het leven van veel vrouwen wordt verduisterd door geweld. Maar 
elk van hen is een licht en een voorbeeld dat bewijst dat de beste instincten van 
de mensheid - liefhebben, delen, beschermen - in staat zijn te zegevieren, zelfs in 
de slechtste omstandigheden".  
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Het afgelopen jaar werden we geconfronteerd met het brutale geweld en de 
immoraliteit van drugs- en mensensmokkelaars, waarvan de hacking van SkyEcc 
ons een beangstigend beeld heeft gegeven. Ik ben ervan overtuigd dat deze niet 
kunnen bestreden worden door een ‘oorlog’ en een gewelddadige reactie. De 
enige manier om deze drugsbaronnen, die op bergen geld zitten, ten val te 
brengen, is om een alternatief te bieden aan de mensen die hun toevlucht 
nemen tot deze drugs omdat ze geen ander perspectief zien. Volgens Sciensano 
is het cocaïnegebruik onder jongeren in Brussel sinds 2013 met 67 % gestegen. 
Wie spreekt er met deze jongeren? Wie luistert er naar hun verhaal? Wie geeft 
hen een droom en een perspectief? Jij?  
 
In onze hypergemediatiseerde maatschappij, komen we voortdurend in contact 
met wat er in de verste uithoeken van de wereld gebeurt. We zien het lijden 
direct op het scherm van onze telefoon. Een subtiele beweging van onze duim 
volstaat om het even snel weer weg te swipen en de andere kant op te kijken.  
 
Enkel wanneer wij bereid zijn om het lijden van anderen zonder angst in de ogen 
te kijken, ontstaat de droom van een andere, een betere wereld. Daarom juich 
ik met grote bewondering het initiatief toe van een nieuwe humanitaire corridor 
die enkele dagen geleden ondertekend werd, waarmee ons land een nieuwe 
toekomst zal bieden aan 250 kwetsbare vluchtelingen.  
 
Ieder van ons kan bijdragen tot de vrede. Ja, we hebben jouw hulp nodig! Je 
vraagt je misschien af, wat kan ik dan doen? In de eerste plaats niet met angst 
naar de anderen en naar de wereld kijken, maar met nieuwsgierigheid. Door je 
te interesseren voor anderen, door je te verdiepen in andere culturen en 
werelden.   
 
Ik begon deze toespraak met het beeld van de bestorming van het Amerikaanse 
Capitool. Op diezelfde plek sprak een jonge vrouw, Amanda Gorman bij het 
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aantreden van president Biden, deze woorden: “There’s always a light, if only we 
are brave enough to see it, if only we are brave enough to be it”.  
 
Ik wens ons allen toe dat deze woorden ons verder mogen inspireren in 2022. 
Up to you!  
 
 
 
 
Frédéric VAN LEEUW 
Federaal procureur 


