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Samenvatting


In 2014 registreerde CIDI 171 antisemitische incidenten, tegen 100 in 2013. (Inclusief
twitter: 216 in 2014 tegen 147 in 2013)



Het aantal gemelde incidenten is gestegen met 71% ten opzichte van 2013.



Scheldpartijen en lastigvallen op straat zijn ten opzichte van 2013 met 90%
gestegen; van 21 incidenten in 2013, naar 40 in 2014.



Fysiek geweld verdubbelde van 3 naar 6 incidenten in 2014 en de categorie
bedreigingen steeg van 1 naar 3 incidenten.



Incidenten met bekenden (buren, collega’s, medeleerlingen) stegen van 27 in 2013
naar 30 in 2014. 50% van alle incidenten met bekenden komen voor in de categorie
‘school’.



Alle soorten ‘real life’-incidenten samen stegen van 38 in 2013 naar 76 in 2014. Een
verdubbeling. Schelden op straat (+19) en vandalisme (+12) verklaren het grootse
deel van deze stijging.



Incidenten bij demonstraties namen eveneens in 2014 toe; 8 incidenten in 2014
tegen 3 in 2013.



In 2014 zijn 38 ‘schriftelijke uitingen’ gedaan, 25 meer dan in 2013 toen er 13
uitingen werden geteld. Uitingen via ‘brieven/stickers’ stegen met 6 en ‘e-mails’ met
19.



Het aantal vernielingen en bekladdingen van zowel Joodse als overige doelen is
toegenomen met 12 incidenten; van 10 in 2013 naar 22 in 2014.



Het aantal incidenten in de categorie ‘media’ nam dit jaar af van 9 naar 2. Ook in de
categorie ‘sport’ (-1) en ‘werk’ (-3) nam het aantal incidenten af.
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Inleiding
CIDI publiceert sinds 1983 jaarlijks een overzicht van antisemitische incidenten in Nederland. In dit
rapport wordt antisemitisme gedefinieerd als: Joden anders behandelen dan andere mensen, en
vooral je vijandig opstellen jegens Joden op grond van vooroordelen. Antisemitische incidenten
betreffen gebeurtenissen ingegeven door een vooroordeel of haat ten opzichte van de Joodse of
vermeende Joodse identiteit van het slachtoffer. In het geval van ‘hatespeech’, dus mondelinge of
schriftelijke uitingen tegen Joden, is de vraag of er daadwerkelijk iets beledigends wordt gezegd
over Joden het voornaamste criterium om te onderscheiden of iets antisemitisch is. ‘Pure’
Israelkritiek, hoe rabiaat ook, valt daar niet onder, tenzij er óók iets beledigends wordt gezegd over
Joden of Israeli’s als bevolkingsgroep.
Deze monitor hanteert een doorzichtig en consistent registratiesysteem en geeft daardoor een
betrouwbaar overzicht van de ontwikkelingen van het antisemitisme in Nederland door de jaren
heen. De rapportage geeft aan in hoeverre het aantal geregistreerde incidenten is toe- dan wel
afgenomen en maakt ook verschuivingen binnen bepaalde categorieën incidenten inzichtelijk. Op
basis van de gemeten tendensen en verschuivingen doet CIDI aan het eind van de monitor
specifieke beleidsaanbevelingen om het antisemitisme in Nederland terug te dringen.
De gerapporteerde incidenten zijn gemeld bij CIDI of bij andere antidiscriminatiebureaus. Bij
meldingen van antidiscriminatiebureaus worden doublures zorgvuldig voorkomen. Ook hierbij
hanteert CIDI zijn eigen definitie van antisemitisme en telt elk incident slechts eenmaal, ongeacht
het aantal meldingen hierover. Bij twijfel worden incidenten niet opgenomen in de monitor.
In 2014 heeft CIDI in totaal 171 antisemitische incidenten geregistreerd. Dat zijn er 71 meer dan in
2013 toen er 100 antisemitische incidenten (zonder twitter, zie hieronder) werden geteld, een
toename van 71%. Het totale aantal incidenten is dus voor het tweede jaar op rij toegenomen.
In 2014 zijn de incidenten via twitter niet meer meegeteld in deze rapportage. Om die reden zijn de
cijfers van de Monitor over 2013 gecorrigeerd. De 47 twitterincidenten in 2013 zijn ex post van de in
het totaal gemeten 147 incidenten afgetrokken. Dit maakt een nauwkeuriger vergelijking tussen dit
jaar en vorig jaar mogelijk.
De reden hiervoor is dat CIDI geen meldingen opneemt van mensen die twitter afstruinen op zoek
naar antisemitische uitingen. Meldingen van deze aard zijn (statistisch gezien) te onbetrouwbaar.
Het ene jaar wordt er actiever gezocht naar incidenten dan het andere jaar, waardoor de
uitkomsten per jaar met tientallen kunnen verschillen. Het is onmogelijk na te gaan of dat verschil
wordt veroorzaakt door het aantal zoektochten, of door het aantal reële uitingen. Omdat CIDI niet
de indruk wil wekken het antisemitische karakter van sommige twitterberichten te bagatelliseren,
hebben we de bij ons gemelde tweets in een aparte bijlage in deze monitor vermeld, zonder deze
mee te tellen in de totaalcijfers
CIDI telt wel meldingen mee waarbij sprake is van incidenten die buiten de virtuele wereld
plaatsvinden en via twitter worden gemeld. Bijvoorbeeld de melding van 20 maart in de categorie
‘schelden’: een politieagent laat via twitter weten op straat te zijn uitgescholden voor “KK jood”.
Twitter fungeert hier als medium om niet-virtuele incidenten te melden en niet als platform voor
antisemitische berichten.
Ten slotte telt het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) in zijn jaarlijks overzicht wel uitingen op
twitter. CIDI wil doublures voorkomen. Als men in 2014 toch de gemelde twitterberichten zou
meetellen, is er sprake van een stijging van 147 incidenten in 2013 naar 216 in 2014, dus een stijging
van 47%.
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In eerdere jaren bleek een significant verband te bestaan tussen grote Israelische militaire acties en
het aantal antisemitische incidenten in ons land. Daarbij lijken daders de acties van Israel te zien als
een excuus om antisemitische gevoelens die zij toch al hebben te uiten: dit wordt wel het
triggermechanisme genoemd. Het spreekt vanzelf dat welke actie van Israel ook nooit een excuus
mag zijn voor het uiten van antisemitisme.
Ook dit jaar nam het aantal incidenten substantieel toe, terwijl er sprake was van een grote
Israelische militaire actie, namelijk de Gaza-oorlog tussen Israel en Hamas die afgelopen zomer
speelde. Israelische militaire acties lijken daarom een aannemelijke (maar geen aanvaardbare)
verklaring voor de grote stijging in 2014.
Hieronder staat een overzicht van jaren waarin grote Israelische militaire acties hebben
plaatsgevonden. Het gaat om de Tweede Intifada in 2001, Operation Defensive Shield in 2002, de
Tweede Libanonoorlog in 2006, Operation Cast Lead in (begon 27 december 2008) 2009, Operation
Pillar of Defense in 2012 en Operation Protective Edge in 2014.
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Voor de goede orde: bovenstaande aantallen zijn niet helemaal vergelijkbaar. De aard van de
geregistreerde incidenten kan per jaar verschillen. Hakenkruizen die niet aan Joden of Joodse
doelen gerelateerd zijn, worden bijvoorbeeld de laatste jaren niet meer geregistreerd, waardoor
minder incidenten vermeld worden. Bovenstaande cijfers zeggen bovendien weinig over de zwaarte
van de incidenten.
Tijdens de Israelische militaire actie Protective Edge zijn in totaal 81 antisemitische meldingen (met
tweets 105) geteld in drie maanden. Zonder de aan deze actie gerelateerde incidenten uit deze
periode zijn dat er ongeveer 100, hetzelfde aantal als in 2013 en 2012.

METHODOLOGIE
Voor een goed begrip van de cijfers in deze Monitor is het van belang te vermelden dat het aantal
incidenten niet gelijk is aan het aantal gebeurtenissen. Eén incident kan bestaan uit meerdere
voorvallen tegen één persoon: al deze gebeurtenissen samen telt CIDI als één incident.
Ook alle uitingen door één persoon tegen meerdere personen tegelijk (bijvoorbeeld via
antisemitische haatmails worden als één incident geteld.
Een voordeel van deze manier van tellen is, dat één ‘veelmailer’ niet in zijn eentje het aantal
antisemitische incidenten in een jaar omhoog kan jagen.
Een nadeel is echter dat alle antisemitische voorvallen waarmee één persoon in een jaar wordt
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geconfronteerd, altijd slechts als één incident worden geteld - of dat er nu 3 of 30 zijn. Het is
daardoor mogelijk dat het aantal gebeurtenissen tegen deze persoon in een bepaald jaar sterk stijgt
en dat hierdoor zijn gevoel van onveiligheid (terecht) stijgt - zonder dat dit valt af te meten aan een
toename van het aantal incidenten.
Deze vorm van tellen hanteert CIDI overigens al sinds het aantal antisemitische incidenten wordt
bijgehouden, en kan dus geen verklaring zijn voor een stijging of daling van het aantal incidenten.
Daarnaast ontvangt CIDI jaarlijks een aantal meldingen over zaken die op de grens van wel/niet
antisemitisch vallen of waarover onvoldoende informatie bekend is. Bij twijfel over het
‘antisemitische gehalte’ van een incident wordt het niet opgenomen in de monitor. Ook dit
gebeurt al sinds CIDI het aantal antisemitische incidenten bijhoudt en kan dus geen verklaring zijn
voor een toename of afname van het aantal incidenten.
Uit onderzoek is gebleken dat discriminatie-incidenten in 1 op de 8 gevallen worden gemeld1. Hier
vallen niet alleen meldingen bij politie en antidiscriminatiebureau s onder, maar ook meldingen bij
vrienden en/of familie. De politie herkent deze lage meldingsbereidheid: “Mensen die worden
gediscrimineerd zijn niet snel geneigd dit te melden en/of weten niet goed waar zij discriminatie
kunnen melden.”2 Er is weinig reden om aan te nemen dat dit bij antisemitische incidenten anders
is.
CIDI hoort ook over deze ‘meldingsmoeheid’ uit de Joodse gemeenschap. Het is echter zeer lastig
na te gaan welk percentage van de antisemitische incidenten niet bij CIDI of een andere instantie
wordt gemeld en of het percentage niet-melders door de jaren heen gelijk blijft, of jaarlijks
verandert.
Meldingsmoeheid wordt mogelijk veroorzaakt door het feit dat (slechts) een klein groepje mensen
'herkenbaar als Jood gekleed’ incidenten over zich heen krijgt, en zij bij het doen van aangifte
zelden resultaat ervaren. Incidenten die op zaterdag plaatsvinden, de Joodse rustdag, worden in
veel gevallen om religieuze redenen niet op de dag zelf (en vaak zelfs helemaal niet) gemeld. Een
melder geeft aan “omdat het op sjabbat is gebeurd, heb ik geen aangifte gedaan”.
Het doen van aangifte wordt door sommigen ervaren als lastig. Een mevrouw zegt: “ik heb letterlijk
moeten smeken om aangifte te mogen doen”. Bovendien kan in sommige gevallen niet direct
aangifte worden gedaan en moet er eerst een afspraak gemaakt worden. Mensen geven aan niet
altijd zin te hebben om terug te gaan naar het politiebureau. Meldingsmoeheid en lage
meldingsbereidheid verhullen het werkelijke aantal incidenten. Hierdoor geeft het aantal getelde
antisemitische incidenten een onvolledig beeld en is het vooral een vaststelling van een tendens.
CIDI is vorig jaar, in samenwerking met Stichting Bij leven en Welzijn, een meldcampagne
begonnen om de meldingsbereidheid te vergroten. De actie behelst onder andere een interview in
het Nieuw Israelietisch Weekblad, advertenties, en de verspreiding van flyers door heel het land,
inclusief bijna alle synagogen in Amsterdam en Amstelveen. Op de door CIDI beschikbaar gestelde
website www.antisemitisme.nl kunnen incidenten rechtstreeks worden gemeld. Mogelijk heeft die
campagne enige invloed gehad op de stijging van het aantal gemelde incidenten.
Anderzijds worden sommige categorieën incidenten nu niet meer geteld, terwijl dit voorheen wel
gebeurde. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘losse hakenkruizen’, nazistische symbolen die zonder
verwijzing naar Joden zijn geplaatst en twitter. Hierdoor daalt het aantal getelde incidenten.
Uit dit alles moge duidelijk zijn dat de cijfers in deze monitor geen statistisch betrouwbaar beeld
kunnen geven van het werkelijke aantal antisemitische incidenten in Nederland in 2014. Zij kunnen
wel dienen als een waardevolle graadmeter voor trends, aanwijzingen bieden voor de
1
2

Andriessen, Fernee en Wittebrood, ‘Ervaren discriminatie in Nederland’, Sociaal Cultureel Planbureau (2014): P60
(Tierolf, Hermens en Drost) 2013: P6
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ontwikkelingen en een bijdrage leveren aan het huidige beleid omtrent antisemitisme en
discriminatie in het algemeen.

(LOPENDE) ONDERZOEKEN
In tegenstelling tot het jaar ervoor, zijn er in 2014 veel minder onderzoeken gepubliceerd die cijfers
geven over antisemitisme.
Een mondiaal onderzoek, uitgevoerd door de Anti Defamation League (ADL), onderzocht
antisemitische attitudes in 100 landen. Uit het onderzoekt blijkt dat in totaal 26% van de bevolking
in deze landen er antisemitische denkbeelden op nahoudt. In Nederland is dat aantal op drie landen
na het laagst met 5%. De gemiddelde score in Europa is 24%; 79 miljoen mensen met
antisemitische vooroordelen.
Voor Nederland geldt dat vrouwen er minder antisemitische vooroordelen op nahouden dan
mannen, en dat 50-plussers de meeste vooroordelen hebben van de totale bevolking. 33% vindt dat
Joden loyaler zijn aan Israel dan aan Nederland, en 17% is het eens met de stelling dat Joden te veel
macht hebben in de zakenwereld. Vooral ouderen (23%) vinden dat Joden nog steeds te veel praten
over wat hen is overkomen tijdens de holocaust. De helft van de Nederlanders heeft naar eigen
zeggen nooit een Jood ontmoet.
In totaal zijn er 53.100 personen boven de 18 jaar geïnterviewd, 500 per land, verspreid over 100
landen. De ondervraagden gaven hun mening over 11 stellingen. Pas als op 6 of meer vragen
geantwoord is met ‘waarschijnlijk waar’ of ‘waar’, koestert de persoon volgens de ADL
antisemitische attitudes.
In Nederland doet het Verwey-Jonker Instituut samen met de Anne Frank Stichting onderzoek naar
“oorzaken en triggerfactoren” van antisemitisme onder jongeren. Dit onderzoek bestaat uit een
literatuurscan en groepsgesprekken met jongeren. De uitslagen worden in 2015 verwacht.
CIDI heeft herhaaldelijk gepleit voor een periodiek te herhalen landelijk onderzoek naar
(antisemitische) vooroordelen onder middelbare scholieren, naar het voorbeeld van het
wetenschappelijke Belgische onderzoek “Jong in Antwerpen en Gent” (2013)3. Dat zou informatie
geven over de toe- of afname van antisemitische denkbeelden en is daarom bruikbaar om de
effectiviteit van beleid te toetsen.

OPVALLENDE KWESTIES
Nederland
Drie kwesties treden dit jaar op de voorgrond. Ten eerste gaat het om de terugkerende
jihadstrijders die in Syrië deelnamen aan een bloedige burgeroorlog en eenmaal terug hun agressie
tegen het Westen en de Joden vorm willen geven.
Ten tweede het hoge aantal antisemitische meldingen tijdens de Gazaperiode. In een tussentijdse
telling van CIDI bleken er in deze periode 81 incidenten te hebben plaatsgevonden.
Daarnaast was dit het jaar van de antisemitische uitingen tijdens demonstraties, die in 2014 vaker
voorkwamen dan in voorgaande jaren. Alleen in 2009 werden in deze categorie evenveel incidenten
geteld. Dit jaar gaat het om pro-Palestina-, anti-Israel- en pro-IS(IS)demonstraties. Eén
demonstratie in het bijzonder maakte veel los, zowel binnen de Joodse gemeenschap als
daarbuiten.

3

(Vettenburg, Elchardus en Put)
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Jihadstrijders
In mei 2013 schoot een Franse jihadist vier personen dood in het Joods Historisch museum in
Brussel. Ook bij de aanslagen in Parijs (2015) op de redactie van het weekblad Charlie Hebdo en een
koshere supermarkt zijn twee van de drie daders zeer waarschijnlijk teruggekeerde Syriëgangers.
De aanslagen zijn een belangrijke waarschuwing voor Europese regeringen dat Syriëgangers bij
terugkomst een tikkende bom kunnen zijn, en overal in Europa aanslagen kunnen plegen. De angst
voor dit soort aanvallen in Nederland draagt bij aan het toegenomen gevoel van onveiligheid onder
Joden in Nederland. Uit Nederland zijn er volgens de AIVD ruim honderd jihadgangers naar Syrië
vertrokken. De overheid heeft verschillende maatregelen genomen, waaronder het opschroeven
van de beveiliging van Joodse gebouwen.
Gaza’14
CIDI registreerde tijdens de Israelische actie in de Gazastrook in totaal 81 antisemitische meldingen
(met tweets 105). Er is geteld van 15 juni tot 30 september. Ter vergelijking: in het hele jaar 2012
werden 114 antisemitische incidenten geregistreerd. Verreweg de meeste meldingen betreffen
schriftelijke uitingen. 16 keer werd melding gedaan van mondeling schelden door onbekenden in
directe confrontaties. Meestal gebeurde het op straat, waar de schelders kunnen wegrennen; soms
is zo’n scheldpartij de inleiding tot geweld.
Demonstraties
Het incident dat grote invloed heeft gehad op zowel de Joodse gemeenschap als de politiek in
Nederland is de demonstratie van 24 juli in Den Haag. Tijdens deze pro-ISIS-demonstratie roepen
demonstranten rabiaat antisemitische leuzen als: “ Joden moeten terug naar het riool waar ze uit
zijn gekomen” en “Zijn de Joden niet degenen die in 1948 naar Shaam zijn gemigreerd? Ja, dat zijn
Joden. Mensen noemen hun zionisten, maar wij noemen hun Joden." De groep scandeert
herhaaldelijk: "Dood aan de Zionist! Vuile Joden.” (Zie voor een uitgebreide beschrijving het
hoofdstuk maatschappelijk domein, demonstraties.)
Nog tijdens deze demonstratie in Den Haag heeft CIDI overleg met de woordvoerder van de
burgemeester in Den Haag. Die verzekert dat er zal worden ingegrepen bij grensoverschrijdend
gedrag. De politie arresteert echter niemand ter plekke. Aan Omroep West laat een woordvoerster
van de gemeente Den Haag weten “geen signalen te hebben gekregen van overschreden grenzen”.
CIDI ontvangt meerdere mails waarin mensen hun bezorgdheid uiten. De algemene strekking is dat
men het onbegrijpelijk vindt dat er niet direct is opgetreden en dat is gezegd dat er “geen grenzen
zijn overschreden”.
De frustratie van de Joodse gemeenschap betrof niet zozeer de antisemitische demonstratie van
een twintigtal jihadisten, als wel het niet optreden van de Haagse autoriteiten. Dat gaf het gevoel
dat Joden niet door de autoriteiten beschermd zullen worden, als het er op aan komt. Over het
gebeuren werden vele Kamervragen gesteld aan minister Opstelten van Justitie. Die repliceerde
onder meer dat niet direct is opgetreden “omdat de uitlatingen niet leidden tot onrust in de
omgeving.” Na het bekijken van camerabeelden werden door de Haagse politie alsnog twee
demonstranten gearresteerd.
CIDI deed aangifte. Het Openbaar Ministerie brengt de zaak dit jaar voor de rechter.
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Buitenland
In veel Europese landen is het antisemitisme afgelopen zomer gestegen, in meerdere landen zelfs
verdubbeld. De samenhang tussen grote Israelische militaire acties met het uiten van
antisemitische gevoelens en het gevaar van uit Syrië terugkerende jihadi’s treft de Joodse
gemeenschappen in bijna heel Europa.
België
Het incident dat het hardste aankwam in 2014 vond op 24 mei plaats in het Joods Historisch
museum in Brussel. Vier personen werden bij een aanslag doodgeschoten met een automatisch
geweer door een Franse jihadist, teruggekeerd uit Syrië. Op 15 november werd een Joodse man in
Antwerpen neergestoken. De Belgische antisemitismewaakhond antisemitisme.be registreerde in
totaal 200 incidenten over 2014.
Frankrijk
In Frankrijk is het aantal antisemitische incidenten in 2014 verdubbeld, zo meldt de Franse
antisemitisme monitor SPCJ (Service de Protection de la Communauté Juive). In 2014 zijn 851
incidenten geregistreerd, ten opzichte van 423 in 2013. De categorie geweld is vergeleken met het
jaar ervoor gestegen met 130% naar 241. In heel Frankrijk zijn 51% van alle racistische incidenten
gericht tegen Joden, terwijl de Joodse gemeenschap nog niet eens 1% van de Franse bevolking
uitmaakt.
In juli vinden de meeste incidenten plaats: 208. In juli en augustus worden meerdere mensen,
synagogen en koshere winkels aangevallen en in brand gestoken na anti-Israel-demonstraties.
Opvallende incidenten:
 In de Parijse voorstad Créteil wordt in december een familie in hun eigen huis gegijzeld en
beroofd. De vrouw wordt verkracht. Het motief: “Joden hebben geld.”
 In Parijs worden in september twee Joodse tienerbroers, die keppels dragen, met een bijl
nagejaagd door drie jongens.
 Op Facebook worden foto’s en contactgegevens van Joden gepubliceerd met de oproep
hen aan te vallen. In een Parijse buitenwijk wordt een jongen door 15 mannen in zijn huis
aangevallen nadat zijn gegevens op de site verschenen.
Verenigd Koninkrijk
Een recordaantal van 1.168 antisemitische incidenten vindt plaats in het Verenigd Koninkrijk in
2014; het hoogste aantal incidenten ooit. Twee keer zo veel als het jaar ervoor, toen The
Community Security Trust (CST) er 535 incidenten telde. Vooral in de regio’s Londen en
Manchester, waar ook het grootste aantal ‘herkenbare’ Joden woont, nam het aantal incidenten
zorgwekkend toe.
In de categorie geweld is sprake van een toename van 17% naar 81 incidenten, vergeleken met 69 in
2013. In verreweg de meeste gevallen (884) ging het om beledigende misdragingen, waaronder
verbaal geweld, graffiti en sociale media. Bij één incident was sprake van extreem geweld:
“Slachtoffer wordt in september in Londen uitgescholden voor “Joodse k**” en geslagen met een
glas en een honkbalknuppel.”
Griekenland
Begin 2014 beschuldigt Theodoros Karypidis van de linkse partij Syriza de Griekse premier Antonis
Samaras ervan leiding te geven aan een Joodse samenzwering, een “nieuwe chanoeka tegen te
Grieken”. Karypidis is hierom door zijn partij van de kandidatenlijst geschrapt. Syriza heeft de
verkiezingen in 2014 gewonnen en is nu met 149 van de 300 zetels de grootste partij van
Griekenland. De partij heeft net geen absolute meerderheid.
De extreemrechtse Gouden Dageraad heeft 17 zetels en is daarmee de derde partij van Griekenland.
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Partijleden hebben zich in de afgelopen jaren diverse malen racistisch en antisemitisch uitgelaten.
In 2014 brengen aanhangers van deze partij de Hitlergroet voor het parlement, waarbij zij het Horst
Wessel lied zingen.
Italië
Er zijn geen cijfers bekend over alle antisemitische incidenten die in 2014 in Italië plaatsvonden. Een
incident dat veel media-aandacht genereerde betreft een hoogleraar Geschiedenis aan de
Universiteit van Turijn, die een online petitie start om Israel voor een “Neurenbergtribunaal” te
slepen voor de gebeurtenissen in de Gazastrook. De petitie is bedoeld om de Joodse gemeenschap
in Italië, die volgens deze hoogleraar: “ een mondstuk van de Israelische regering is, te shockeren.”
Een ander incident betrof de bekladding van tientallen Joodse winkels met hakenkruizen en teksten
als ”Palestijnen zijn onze kameraden” en “Jood, je einde is nabij.”
Polen
In juli vindt in Warschau een aanval plaats van voetbalsupporters plaats die gericht is tegen de
spelers van F.C. Ashdod, tijdens een oefenwedstrijd. Een groep skinheads scandeert antisemitische
scheldkoren tegen de Israelische voetballers. Na een eerdere, mislukte poging stormen 30 van deze
skinheads het veld op. De clubeigenaar wordt met peperspray bewerkt, een assistent-coach krijgt
een klap op zijn hoofd en raakt buiten bewustzijn.
Oostenrijk
Tijdens een vriendschappelijke wedstrijd in juli tussen Maccabi Haifa en Lille OSC in Oostenrijk
bestormen “pro-Palestina”-demonstranten het veld. Ze vallen spelers van de Maccabi Haifa aan.

10

1.

Incidenten naar invloedssfeer

In dit overzicht van antisemitische uitingen in Nederland in 2014 is ter wille van de vergelijkbaarheid
dezelfde rubricering aangehouden als in voorgaande jaren. In veel andere Europese landen is de
indeling gelijksoortig, al zijn ook andere methodieken denkbaar. Om meer inzicht te krijgen in de
aard en ontwikkeling van verschillende soorten incidenten, zijn de categorieën hieronder
gegroepeerd naar de domeinen waarin zij het leven van de melders beïnvloeden:
- Real life - fysieke, vaak onverwachte en soms gewelddadige confrontaties met onbekenden;
- Incidenten in de directe omgeving - confrontaties met buren of buurtgenoten, collega's op het
werk, tijdens het sporten of medeleerlingen op school;
- Schriftelijk - gescheld op afstand. Meestal anoniem via brieven of digitale boodschappen;
berichten via WhatsApp en sms die vaak van bekenden komen;
- Incidenten in het maatschappelijk domein, die minder gericht zijn tegen een individu, maar die
meer mensen treffen.
‘Gemengde’ incidenten, bijvoorbeeld incidenten met geweld én schelden, worden gerubriceerd en
geteld bij de categorie van het ernstigste voorval. Dit wordt vermeld bij de betreffende
incidenten/categorieën.
Incidenten op internet registreert CIDI niet, daar zijn andere instanties voor. Zie voor deze cijfers en
voor een bespreking het hoofdstuk Internet.

Tabel 1: Alle incidenten naar type
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Geweld

4

4

1

4

3

6

Bedreiging

6

1

3

2

1

3

Vernieling synagoge, begraafplaats, monument

6

2

3

1

2

2

Bekladding synagoge, begraafplaats, monument

3

5

6

3

4

5

Overige vernielingen/bekladdingen

16

10

13

10

4

15

Schelden

20

9

28

14

21

40

Telefoon

6

3

1

1

3

5

Brieven, faxen, pamfletten, stickers

10

7

4

3

3

9

E-mails

50

47

17

23

10

29

9

10

11

8

8

10

4

Buren/buurt
School

9

7

5

5

11

15

Werk

1

6

8

3

8

5

Sport

8

3

5

13

6

5

Media

7

7

3

4

9

2

Demonstraties

7

0

0

1

1

8

3

8

Extreemrechts - Hitlergroet, nazisymbolen
Boeken, Toneel, Films, Exposities

2

3

5

1

3

2

Muziek

0

0

0

0

0

2

Overig

3

0

-

0

0

0

167

124

112

96

100

171

TOTAAL (gecorrigeerd voor tweets)
4

In feite 6; 1 serieuze bedreiging op een school geteld bij ‘bedreigingen’
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1 Real Life incidenten
Real Life incidenten zijn gevallen waarbij een directe confrontatie tussen dader en slachtoffer
plaatsvindt. In deze categorie vallen geweld, bedreiging met geweld, schelden en telefonische
bedreiging. Ook vallen bekladdingen en vernielingen in deze categorie, omdat het slachtoffer
daarbij geconfronteerd wordt met een antisemitische uiting.

1.1 Real Life incidenten: geweld
Als ’fysiek geweld’ zijn alleen incidenten geteld met gericht geweld tegen personen of instellingen,
die lichamelijk letsel tot gevolg konden hebben. In 2014 is het aantal incidenten met geweld
verdubbeld. Dit jaar registreerde CIDI 6 incidenten ten opzichte van 3 in 2013.
3 februari
Melding bij Antidiscriminatiebureau Friesland: Melder zit tijdens de Sneekweek in een trein van
Sneek naar Leeuwarden. In deze trein begint een groep - geen voetbalsupporters -, gezellig een
aantal liedjes te zingen. Op een gegeven moment zingt een persoon uit de groep het Hamas-lied.
De sfeer slaat om en de groep slaat op de ramen. Degene die het lied zingt wordt aangesproken.
Deze zanger reageert agressief op de persoon die hem aanspreekt, maar er ontstaat geen
handgemeen. Een tweede persoon die de zanger ook aanspreekt, krijgt een schop en wordt
“geslagen waar het maar kan”. Een jongedame wordt tijdens het gevecht in haar buik geraakt. Dit
incident is ook bij de politie gemeld.
27 maart
Melding bij Antidiscriminatiebureau Friesland: Melder is in een uitgaansgelegenheid in
Leeuwarden, en drinkt een drankje. Dan komt er uit het niets iemand naast hem staan, die vraagt:
“Ben je idioot?” De melder verstaat “ ben je Jood” en antwoordt: “Ja, ik ben Jood.” Waarop melder
met een vuist in zijn gezicht wordt geslagen. Hij loopt hierbij letsel op. Melder heeft niet
teruggeslagen; er is geen vechtpartij ontstaan. Er is geen daderindicatie en daarom ook geen
aangifte gedaan.

20 mei
Melding bij CIDI en Antidiscriminatiebureau Limburg: Melder heeft sinds twee jaar problemen met
de beheerder van een gemeenschapshuis in Maastricht. Melder geeft aan te worden gepest en
discriminatoir beledigd door deze beheerder. Er wordt o.a. gezegd: “Joden moeten ze vergassen”,
”Hitler is mijn beste vriend” en “Hitler is de gasrekening vergeten te betalen”. Hij is ook in elkaar
geslagen door de beheerder, voor een supermarkt. Een buurvrouw bevestigt, onafhankelijk van
melder, het verhaal.
In 2009 is door de buurtbeheerder gezegd: “Hamas Hamas Joden aan het gas”, “de weg naar
Auschwitz is daar” en “voor Joden verboden”.
2e week september
5 Melder wordt in Arnhem ’s nachts op straat in elkaar geslagen, ernstig mishandeld, door een
groep van 7 mannen die hem Hebreeuws horen spreken. Zijn belagers zeggen “denk maar niet dat
we niet weten welke taal je spreekt” en schelden hem ook uit voor kankerjood, terwijl ze op hem in
slaan. Op advies van CIDI doet melder aangifte. Melder geeft aan op straat geen Hebreeuws meer
te durven spreken uit angst voor herhaling.
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Meldingen met een blauwe ster zijn geteld in het tussentijdsoverzicht ‘105 antisemitische meldingen tijdens Gaza-actie’.
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6 oktober
Zoon van meldster, 15 jaar, zit in de 4e klas van een lyceum in Amsterdam. Hij wordt al 5 weken
gepest door een medeleerling en uitgescholden voor “Jood, Zionist en woorden van die strekking.”
Ook roept de pestkop: “Ik wou dat Hitler de oorlog gewonnen had.” Het pesten escaleert. Er
ontstaat een gevecht tussen de pester en de jongen. Pester steekt de jongen, “vermoedelijk met
een geo driehoek”. De jongen heeft een snee op zijn buik van meer dan 20 cm. De school is op de
hoogte gesteld, maar meldster heeft haar zoon thuisgehouden “in verband met zijn veiligheid.”
School heeft volgens moeder “geen idee hoe dit op te lossen.”
Op advies van CIDI stuurt meldster een brief aan de school. Direct op maandag vindt er een gesprek
plaats met de interim rector en de afdelingsleider. Volgens meldster heeft de school “goede
maatregelen getroffen”, waaronder een speciale les over racisme door een Joodse leraar. Dit was
heel bijzonder voor haar zoon. Daarnaast wordt haar zoon tijdens bepaalde lessen overgeplaatst,
zodat hij zo min mogelijk last heeft van de pestkop, en vindt er een gesprek plaats met een
maatschappelijk werkster om de jongen zelfvertrouwen te geven en over zijn angst heen te helpen.
School doet nader onderzoek naar het incident. Meldster zegt blij te zijn met het goede advies van
CIDI.
Hoewel dit incident plaatsvond op school, is het wegens het gebruik van geweld geregistreerd als
geweld en dus niet meegeteld bij de incidenten op scholen.
Heel 2014
In de provincie Utrecht is een aan zijn kleding herkenbare rabbijn meerdere malen slachtoffer van
antisemitische incidenten. Op 29 oktober wordt hij bij een pompstation in Utrecht met opzet bijna
aangereden. De rabbijn geeft in eerste instantie de auto voorrang, maar als de auto niet gaat rijden,
steekt hij over. Op dat moment geeft de inzittende vol gas. Van het incident is aangifte gedaan en
er zijn getuigen.
Dit jaar zijn de ruiten van het huis van de rabbijn tot driemaal toe ingegooid, de eerste keer op 14
juli. Dit overkomt hem vaker, maar voorgaande jaren leek het incidenteel (niet vaker dan één keer
per jaar). Bij zijn buren zijn in dezelfde periode geen ramen ingegooid. Omdat zijn huis tot driemaal
toe is bekogeld is het aannemelijk dat het komt, omdat hij herkenbaar Joods is.
Op een ander moment dit jaar, de rabbijn weet niet meer precies wanneer, wordt hij op straat
antisemitisch uitgescholden als hij langs een school loopt. De conciërge grijpt in en de directeur
spoort de drie scheldende meisje op. Zij bieden hun excuses aan de rabbijn aan.
De politie geeft de rabbijn een ‘paniekknop’ die staat aangesloten op het politienetwerk. De knop
wordt op initiatief van de politie geïnstalleerd nadat de ruiten van de rabbijn voor de derde maal zijn
ingegooid.

1.2 Real Life incidenten : bedreiging
In de categorie ‘Bedreiging met geweld’ werden 3 gerichte bedreigingen gemeld ten op zichtte
van één 2013 en 2 in 2012.
juli
Een bekende Nederlander, die openlijk Israel steunt, wordt
bedreigd en antisemitisch beledigd. Vaak door berichten op
sociale media. Hieronder slechts een greep uit vele berichten:
“We zullen … boycotte tot je neervalt klootzak wat die joden doen is genocide we
zille zien wie het laatst la ht.”
“We are all gonna boycot you’re stores. You are going bankrupt. Everybody
knows you are funding child murderers.”
“Stop die (…) winkels in je kont vieze zionist”
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Ook ontvangt hij meerdere afbeeldingen van Hitler, een afbeelding waarin een hakenkruis in een
davidster staat en één waarop het lijkt alsof Nethanyahu de hitlergroet brengt.
…Israel is erger bezig dan Hitler in WO2…”
…”Jullie land is zogenaamd een beschaafd land? Laat me niet lachen Westerse wereld en daarmee ook jouw winkels zijn
over de rug van Afrika, China, India etc gebouwd. Ik heb namelijk nooit katoen in Nederland zien groeien. Ik hoop dat al
jouw winkels spontaan of met hulp in brand vliegen.”

Melder laat weten “enorm te worden bedreigd. Ik word niet alleen uitgemaakt voor vieze vuile Jood
en met de dood bedreigd, ook mijn winkels zijn het mikpunt geworden. Ze dreigen die in brand te
steken. Ook mijn medewerkers hebben er last van. Een aantal Marokkaanse werknemers wordt
zelfs bedreigd door hun eigen achterban omdat ze voor mij werken en achter mij staan,” zei melder
in een interview. Al deze bedreigingen zijn geteld als één incident.
31 juli
Meldster werkt in Haarlem. Na de bedrijfsborrel verlaat ze rond half 1 het bedrijfspand. Eerder op
de avond vindt er een incident plaats tussen haar collega’s en een groep van zes, volgens meldster,
“Marokkaanse en Antilliaanse jongens” die in de bedrijfstuin staan. Haar collega’s verzoeken de
jongens de tuin te verlaten. Een deel van de groep verlaat na gescheld de tuin. Meldster bemoeit
zich niet met het incident.
Op het moment dat meldster van het bedrijfsterrein naar huis loopt, komt er een auto naast haar
rijden. De jongens van de weggestuurde groep zitten in de auto. De auto stopt naast haar en de
mannen roepen: “Hey sletje! Slet! Kom eens hier!” Meldster zegt dat ze haar met rust moeten laten.
Ze hoort de donkere jongen zeggen: “Dat is d'r, kom we pakken haar!” De mannen stappen op haar
af en roepen: “Dat is die Jood, pak haar! We gaan je pakken!”. Meldster, die geen herkenbare
Joodse symbolen draagt, is alleen en rent terug naar werk. Ze is erg geschrokken en belt de politie.
De eerste reactie van de politie was: “wordt er iemand bedreigd?” en “hebben jullie wel een
vergunning voor het feest?” Meldster is door deze reactie zo ontmoedigd dat zij besluit geen
aangifte te doen.
30 juli
Meldster vertelt op televisie over haar ervaringen in het Israelische leger. Na de uitzending wordt
zij uitgescholden en bedreigd, zelfs met de dood. Het schelden gebeurt voornamelijk via sociale
media. Op advies van CIDI doet zij aangifte en past zij haar profiel aan. Hieronder slechts een greep
van de vele berichten die meldster ontving:
“Vuile zionist als ik je vind snij ik je kop eraf. Ik blijf zoeken tot ik je oma, je kk moeder en je hele
familie vind. Jood. Al je foto’s zijn opgeslagen, en die van je zusje en je moeder, wordt overal
verspreid. Kijk altijd achterom.”
“Vuile kindermoordenaar. Vieze zionist. Je kan niet schuilen achter internet. Ik hoop dat je hoofd
snel in de vuilnisbelt terechtkomt net als die andere joodse volk van jou.”
“Jammer genoeg heeft Adolf verzuimd jouw gehele vieze familie uit te moorden in de 2e wereld
oorlog. Onder die laag make up zit een vieze gore lelijke kutjodin die voor eeuwig gaat branden in
de hel. Ik vervloek jou en je kutfamilie.”
“Als k je te pakken krijg sla al je tanden uit je mond jou bitch.”
“Vuile kanker hoer jou wil ik graag tegen komen op straat ik hak je kut eraf. Vuile kanker hoer.”`
“Ik bid voor je elke dag dat je dood gaat en je hele ras kusjes.”
“Ik hoop dat jij en je joodse achterban gecremeerd worden door een kruisraket van Hamas!”
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Meldster is bang herkend te worden en dat iemand haar iets aan zal doen en heeft aangifte gedaan
bij de politie.
Een andere vrouw die in dezelfde uitzending ook haar ervaring deelt, wordt ook (niet direct
antisemitisch) uitgescholden en bedreigd. Onder meer:
“Gij vuile hoer wacht maar als ik u tegen kom, je gaat de slag van u leven krijgen kinder
moordenaar ik hoop dat ik je niet tegen kom op straat !!!
“Ik hoop dat je het daar niet levend vanaf brengt, jij zionistische kinder moordenaar.”
”…alvast gecondoleerd voor de nabestaande.”

1.3 Real Life incidenten: vandalisme
Andere ‘Real Life’ incidenten betreffen de categorieën vernieling en bekladding. Bij ‘Vernieling en
bekladding van Joodse doelen’ gaat het om fysieke, maar niet levensbedreigende aanvallen op
Joodse gebouwen, monumenten en begraafplaatsen. In 2014 kwam dit 7 keer voor, één keer meer
dan in 2013.
VERNIELING JOODSE DOELEN
17 april
Op de Joodse begraafplaats in Elburg is een hakenkruis op de muur
gezet en brand gesticht. Het vuur heeft de muur beschadigd. De
gemeente verwijdert de graffiti en een bedrijf heeft het muurtje
gerepareerd. De burgemeester en politie zijn op de hoogte.
24 december
Twee graven op de Joodse begraafplaats in Vlissingen zijn zwaar
beschadigd. De Joodse gemeente heeft aangifte gedaan.
BEKLADDING JOODSE DOELEN
7 mei
De prullenbak voor de synagoge in Amstelveen is beklad met een
hakenkruis. CIDI heeft de bekladding gemeld aan de gemeente. De
uiting is door de reinigingsdienst verwijderd.
2 augustus
Het Joodse monument in Gorinchem is beklad. Op het monument staat in witte verf "Free Gaza".
De politie heeft na de melding het monument laten schoonmaken. Er zijn geen verdachten gepakt.
17 augustus
Op de voordeur van de synagoge in Tilburg is het woord “Klodzak” gekrast. De woorden zijn in
2015 nog niet weggehaald en volgens de politie valt er strafrechtelijk niets tegen te doen.
15 september
Het Joodse monument in Scheemda (provincie Groningen) is beklad. Op het monument zijn drie
hakenkruizen gespoten. De politie heeft onderzoek gedaan. Er zijn geen aanhoudingen verricht.
Burgemeester Smit spreekt over een “walgelijk schandaal”.
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19 oktober
Enkele graven op de Joodse begraafplaats in Wageningen zijn besmeurd met zwarte verf. De politie
is ingelicht en er is aangifte gedaan. Volgens de politie is een pot met verf vanaf het hekwerk
gegooid. Een gedeelte van het tegelpad is ook besmeurd. Aan de voorkant van de grafstenen zitten
spetters verf. Tegen een andere grafsteen is de pot met verf aangekomen.
OVERIGE VERNIELINGEN EN BEKLADDINGEN
Bij ‘Overige vernielingen en bekladdingen’ is het doelwit géén
gebouw waarin een Joodse instelling huist. Het gaat hier om
vernielingen of bekladdingen met anti-Joodse leuzen op straat en
vernielingen of bekladdingen van (al of niet vermeende) huizen en
bezittingen van Joden. Een bekladding met alleen een hakenkruis
(zie afbeeldingen rechts en onder) die bijvoorbeeld een docent
tegen kwam in zijn klas, of meerdere hakenkruizen in de
Rivierenbuurt in Amsterdam worden door CIDI niet geteld in de
Monitor. Het aantal bekladding steeg in 2014 flink van 4 in 2013
naar 15.

9 januari
Het huis van een man in Bakhuizen is beklad met hakenkruizen en de teksten: “jood” en ”ss”. Van
het incident is aangifte gedaan bij de politie.
10 februari
Melding bij Antidiscriminatiebureau Friesland: Graffiti in tunnel in Drachten. Een hakenkruis, “
Jood” en onder meer het kengetal van Drachten zijn aangebracht.
27 maart
In de gang van melder zijn verschillende teksten en symbolen gekerfd en geklad, waaronder drie
hakenkruizen, een verwensing naar de “Rotschilds” en een naar de politie. Melder heeft het bij de
woningcorporatie en bij de politie gemeld.
Vlaggenoorlog in Mei-augustus
Melder, woonachtig in Amsterdam, hangt na het wassen een Israelische vlag over zijn balkon om
deze te drogen. Als reactie hangen de onderburen een Palestijnse vlag over het balkon. Sindsdien
vinden er meerdere incidenten plaats, ook met buren. Op 10 juli wordt er een zelfgemaakte
molotovcocktail/ brandbom naar de vlag gegooid, die in brand vliegt.
Er worden eieren naar de Israelische vlag gegooid.
De bewoners ontvangen meerdere dreigbrieven. In een brief van 24 juli staat: “Hai Hitler –
afbeelding van een hakenkruis- Hitler komen terug, Jooden moet dood.”
De onderbuurman heeft de vrouw van melder intimiderend en schreeuwend verzocht de vlag te
verwijderen.
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De woningstichting stuurt een brief aan beide bewoners waarin staat dat de vlaggen
“aanstootgevend” zijn en schrijven daarin: “Wij sommeren u deze vlag (…) te verwijderen. Elke
schade aan het pand veroorzaakt door vandalisme worden op u verhaald.” De woningbouwstichting
laat in Parool weten: “We hebben niet de juiste toon aangeslagen.”
De vrouw heeft na de intimidatie door de onderbuurman de politie gebeld en aangifte gedaan van
alle bovengenoemde voorvallen. Dit incident krijgt veel aandacht in de media.
(Hoewel het incident plaatsvond in het kader van een burenruzie, is het wegens de potentieel
ernstige vernieling door een molotovcocktail/brandbom geteld bij deze rubriek en niet bij ‘Buren’.)
5 mei
Meldster ziet in een treintunnel in Bilthoven de tekst: “Joden Hebben Kanker”.
9 mei
Melding bij Antidiscriminatiebureau Friesland: Een basisschool in Hallum is beklad. Op de
hoofdingang staan hakenkruizen en de tekst “Jood”.
11 mei
In Velserbroek is een bushok besmeurd waar een poster voor het toneelstuk “Anne” hangt. Op het
hokje en de prullenbak staan de teksten: “Joden”,”Hitler”, een davidster en meerdere hakenkruizen.
Over het gezicht van ‘Anne Frank’ staat de tekst “Joden”. De exploitant van het bushokje heeft
aangifte gedaan van vernieling en de graffiti verwijderd.
18 augustus
Melder, woonachtig in Amsterdam, ziet in de ingang van zijn gebouw een groot hakenkruis in de
muur gekrast. Het gebouw is alleen toegankelijk met een sleutel. Volgens melder heeft de dader,
mogelijk een bezorger, waarschijnlijk aan zijn achternaam gezien dat hij Joods is. Melder heeft het
incident met zijn buren besproken en aangifte gedaan bij de politie.
25 augustus
Op de ramen en muren van een kerk in Zaandam zijn de
volgende discriminerende teksten aangetroffen: "FREE
PALESTINA, kanker Zionisten, Joden, FREE PALASTINA, FREE
PAlestin, KK FRee PALES, HAMAS " en "ZIONIST" met
daarnaast een hakenkruis. Van de uitingen is aangifte gedaan en
de beheerder van de kerk heeft de teksten verwijderd.
(Zie afbeelding)
26 augustus
Melder treft tijdens het uitlaten van zijn hond in Den Haag een davidster gecombineerd met een
hakenkruis. Deze bekladding wordt ook door een andere meldster bij CIDI gemeld. De gemeente
verwijdert de bekladding snel.
29 augustus
Op de gevel van een hotel in Den Haag dicht bij de Tweede Kamer staat “kk joden” en een
hakenkruis. De bekladding is niet gemeld bij het hotel door melder, maar is in februari 2015 niet
meer zichtbaar.
28 september
In de gemeente Voorburg is een muur van een basisschool beklad met de leus: “Alle jode gaan
dood”. Ook zijn er pro-IS-leuzen op de muren beklad. Enkele ouders hebben hun kinderen
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thuisgehouden vanwege de dreigende leuzen. Op een inmiddels schoongemaakte muur zijn (vaag)
nog de resten van een hakenkruis te zien.
Een hoekhuis in Voorburg is (waarschijnlijk op dezelfde dag) ook beklad. Op de muren staat: “ISIS –
alle Joden gaan dood” en een ISIS-symbool. Twee busjes in de buurt zijn ook beklad met “ISIS”. De
politie is een onderzoek naar deze incidenten gestart; er zijn geen verdachten aangehouden. De
burgemeester spreekt van een “kwajongensstreek”, CIDI vindt deze conclusie “voorbarig” gezien
het feit dat er nog geen verdachten zijn verhoord.
Omdat deze incidenten in dezelfde buurt en tijd plaatsvinden, wordt dit als één incident geteld.
28 juni
Melder, woonachtig in Wassenaar, zit in de bus tussen Leiden en Den Haag. Hij ziet dat de
bushalte aan het Stadhoudersplein is beklad met een hakenkruis en een davidster. Twee dagen
later gaat melder terug om een foto van de bekladding te maken. De halte is dan inmiddels, volgens
melder “niet professioneel”, schoongemaakt.
8/9 juli
De keukenruiten van een vrouw in Amsterdam worden ingegooid. Dit gebeurt in dezelfde buurt
en omstreeks dezelfde periode als de melding over de vlaggenoorlog van ‘mei-augustus’. De vrouw
heeft naar eigen zeggen een Joodse achternaam en woont op de vierde verdieping van een
galerijflat. Zij is de enige van haar complex bij wie de ramen zijn ingegooid.
15 december
Melding bij Antidiscriminatiebureau Friesland: Diverse bedrijfs- en kantoorgebouwen in Franeker
zijn beklad en vernield. Op een gebouw staat een hakenkruis en de tekst: “Joden zijn apen, Joden
moeten vermoord worden”.

1.4 Real Life incidenten: schelden
In de categorie ‘Schelden’ werden 40 incidenten gemeld in 2014. Dit is een toename van maar
liefst 90%. In 2013 werden 21 incidenten in deze categorie geteld. Het gaat hier om mondeling
schelden door onbekenden in directe confrontaties. Meestal gebeurt het op straat, waar de
schelders kunnen wegrennen; soms is dat de inleiding tot geweld. Schelden door buren en
buurtbewoners, in school, op werk is een aparte categorie. Dat geldt ook voor scheldkanonnades
per telefoon en scheldberichten per mobiel.
17 januari
Melder ziet voor een synagoge in Amsterdam een groep van ongeveer acht mannen lopen. Een van
hen wijst naar de synagoge en brengt de Hitlergroet, twee anderen reageren lachend.
1 februari
In de buurt van het gebouw van een Joodse jongerenvereniging in Amsterdam-Buitenveldert wordt
een moeder met haar 10-jarige zoon, die een keppel draagt, bespuugd en uitgescholden voor
"kutjood" door twee jongens op een scooter. In dezelfde buurt worden een paar minuten later twee
andere jongens met keppel, zeer waarschijnlijk door dezelfde jongens op een scooter,
uitgescholden voor “kankerjood”. Vandaar dat dit als één incident wordt geteld.
22 februari 2014
Melder loopt in een groepje op zaterdagochtend naar de synagoge in Rotterdam. Sommige
personen uit de groep dragen een keppel of een hoed. De groep loopt langs een voetbalveldje waar
een groep “Arabische, vermoedelijk Marokkaanse jongeren” aan het voetballen zijn. Een van de
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voetballende jongens schreeuwt: "Zijn dat Joden?" Waarop de rest van de groep bedreigend
schreeuwt: "Kankerjoden, kankerjoden, kankerjoden!" Omdat het op sjabbat gebeurt, doet melder
geen aangifte.
28 februari
Melder loopt een supermarkt in Amstelveen uit, terwijl er net een rabbijn met baard en keppel op
een scooter wegrijdt. “3 Marokkaanse jongens van 14 a 15 jaar roepen hard Joden, Joden, Joden” en
“dit zijn Joden”, schrijft hij. Melder, die een keppel draagt, spreekt de jongens aan op hun gedrag.
Zodra hij dit doet lopen ze hard weg. Het incident kwam bedreigend over op melder: “Dit had mijn
vrouw niet moeten overkomen.”
12 maart
Melding bij Antidiscriminatiebureau Amsterdam: drie jongens spreken zoon van meldster aan in de
lift en vragen of hij “Joods” is, terwijl ze naar zijn davidster wijzen. Hij mag de lift niet uit van de
jongens en ze pesten hem door de lift op alle etages te laten stoppen.
17 maart
Melding bij Antidiscriminatiebureau Amsterdam: melder, die een keppel draagt, wordt op de fiets in
Amsterdam uitgescholden voor “Jood” door personen in een langsrijdende auto.
20 maart en 20 april
Melder ziet op Twitter dat een politieagent in de regio Rotterdam is uitgescholden door een groep
personen voor onder meer “Joden”. De groep is weggestuurd.
Een maand later meldt dezelfde agent in Rotterdam weer dat hij antisemitisch beledigd is. Een
plein in Rotterdam is “leeg geveegd ivm beledigingen #K-joden”, laat de agent op Twitter weten.
5 april
Een agent (niet dezelfde als op 20 maart) is in Rotterdam uitgescholden voor “kankerjood”. Hij laat
via Twitter weten: “Ik weet niet wat u normen en waarden zijn, maar als iemand je kankerjood
noemt, vind ik die 45o euro nog te laag!”
23 april
Melder en zoontje, beide met keppel, wachten bij een oversteekplaats in Amstelveen. Een
buschauffeur rijdt voorbij en maakt een quenelle in hun richting terwijl hij hen strak blijft aankijken.
De chauffeur houdt zijn arm langs zijn borst gestrekt, minstens 50 meter lang. Melder is
verbouwereerd en begrijpt het niet, maar de chauffeur “hield zijn hand zo stil dat het een opzettelijk
gebaar lijkt”. Thuis zoekt hij voor de zekerheid het armgebaar op. Melder heeft contact opgenomen
met het vervoersbedrijf.
26 april
Melder en twee anderen komen een synagoge uitlopen in Amsterdam. Een man van “een jaar of
dertig” die aan hun keppels ziet dat ze Joods zijn, roept meerdere malen “Hitler, Hitler.” Melder
ervaart dit als “dreigend”. Daarna loopt de schelder verder, terwijl hij zich nog een paar keer
omdraait om zijn geroep te herhalen.
4 mei
Man brengt Hitlergroet naar een passerende herdenkingsstoet in Rotterdam. De stoet loopt in het
kader van de Nationale Dodenherdenking naar Plein 1940. De man is aangehouden voor belediging.
Dit bericht is ontleend aan de media.
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4 mei
Een 32-jarige man uit Den Haag brengt tijdens Dodenherdenking in Scheveningen de Hitlergroet en
roept: “Heil Hitler”. Later wordt hij veroordeeld tot 60 uur werkstraf.
5 mei
Melder wacht op een trein in Zwolle. Bij het leeglopen van een binnengekomen trein wordt hij
uitgescholden met de leus: “Hamas, Hamas, Joden aan het gas”. Melder draagt een ketting met
davidster die voor een deel zichtbaar is. “Het is niet de eerste keer, maak het vaker mee. Wel de
eerste keer dat ik het meld.”
12 mei
Melding bij Antidiscriminatiebureau Amsterdam: Meldster loopt langs een huis waar een feest aan
de gang is. Mensen op het balkon zeggen “dat het jammer was dat er nu zo veel Joden in de buurt
wonen”. Ze zeggen het hard en in het Duits, op het moment dat meldster langsloopt. Vandaar dat
ze het idee heeft dat het tegen haar is gericht.
22 mei
Melding bij Antidiscriminatiebureau Friesland: Een woningconsulente ziet boven de deur van
meldster een bordje met daarop een davidster en de tekst “Shalom”. De consulente vraagt aan
meldster: “Bent u Joods?” Meldster reageert positief. Waarop de consulente zegt: “Dat is te zien
aan uw huurachterstand”, die meldster ook echt heeft. Verder zegt de consulente: “ U bent op geld
uit” - doelend op het vooroordeel Joden zijn gierig.
22, 26 mei en 24 augustus
Melder rijdt naar zijn huis in Voorburg. “Zes Arabisch sprekende en licht getinte jongens” zien de
keppel van melder en roepen meerdere keren: “Jood”, gevolgd door “kankerjood”. Melder rijdt om,
om de schelders goed te kunnen bekijken. Dan blokkeren zij zijn auto, slaan op de motorkap en
schoppen tegen de achterkant van de auto. Melder parkeert en belt de politie. Een winkelier van
een naastgelegen winkel stapt op de jongens af, die langzaam afdruipen. Als de politie ter plekke is
zijn de jongens onvindbaar.
4 dagen later loopt melder van een treinstation in Den Haag naar zijn huis. De jongens staan er weer
en roepen “Daar is die Jehoedi”. Ze scanderen meerdere malen “Jahoed! Kankerjood! Itbach el
jahoed” (dood aan de joden). Hij loopt naar zijn huis en controleert of hij wordt achtervolgd.
Dezelfde melder loopt op 24 augustus van zijn huis naar de brievenbus. Twee jongens van ongeveer
12-14 jaar roepen naar melder: "Hey Jood; hey jood! Kankerjood!! Takbir; Allah Akbar” (meerdere
malen). Melder reageert niet. De jongens blijven “kankerjood” roepen. Als er een man met een
hond de hoek om komt lopen, rennen de jongens weg, terwijl zij roepen: “Free Falestien”.
Melder vindt de situatie “uitzichtloos”. Als hij het algemene politienummer belt, wordt hem
geadviseerd om de situatie te “negeren”. Tijdens het incident waarbij zijn auto omsingeld werd, was
de politie snel ter plaatse. Hij vindt het een naar idee “dat het eerst moet escaleren voordat er iets
gedaan wordt. En zelfs dan nog lijkt de politie niets te doen, ondanks een getuigenis van de
avondwinkelverkoper.” Van het laatste scheldincident heeft hij geen aangifte gedaan: “Indien er
geen duidelijk dadersignalement is, heeft het [aangifte] toch geen zin.”
Deze incidenten gericht tegen één individu worden als één voorval geteld.
26 mei
Meldster loopt in Delft langs een opvangcentrum voor buitenlandse kinderen en raakt in gesprek
met drie jongens. Tijdens het gesprek zeggen de jongens: “De Joden maken alsmaar oorlog en alles
kapot”, “ik haat Joden”, “wat ik jammer vind, is dat Hitler dood is” en “wij haten Joden”. De jongens
beginnen te klieren en meldster gaat weg. Eén van de jongens gooit een steen naar haar auto als ze
voorbij rijdt.
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31 mei
Melder neemt contact op met CIDI over Israel en meldt terloops drie incidenten die hem twee jaar
geleden en eerder zijn overkomen in Rotterdam. Hoewel melder en zijn echtgenote niet joods zijn
worden zij daar wel voor aangezien, mogelijk omdat hij een baard draagt.
Melder wordt “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas” toegezongen.
Een andere keer is hem in een metrostation toegezongen: “Wij gaan op jodenjacht”.
In een gesprek in de bibliotheek van Rotterdam over de crisis met een volgens melder een
“allochtoon” wordt hem verteld dat de Joden de schuldencrisis hebben veroorzaakt.
26 juni, 12 november
Melder draagt een keppel en maakt in een jaar meerdere incidenten mee in Rotterdam, die als één
incident worden geteld. Op 26 juni loopt melder met keppel op richting Rotterdam Centraal en
wordt daar door “4 Arabische jongens uitgescholden voor kankerjood en bespuugd”.
Op 12 november rijdt hij met keppel op, raam open en Israelische muziek aan door Rotterdam. Een
man wijst naar hem en scheldt hem in het Arabisch antisemitisch uit.
Over beide voorvallen zoekt hij contact met CIDI, dat hem adviseert aangifte te doen.
29 juni
Melder is vaste klant in een café in Rotterdam. Hij vraagt aan een bezoeker: “heb je een vuurtje”?
De persoon antwoord: “Nee, vuile tering jood”. Het is niet duidelijk of schelder weet dat melder
Joods is of waarom hij op deze manier reageert. Volgens melder “is er drank in het spel”. Melder
gaat met de eigenaar van het café een drankje drinken en kijken hoe het op te lossen.
16 juli
Melder rijdt in zijn woonomgeving in Amsterdam-Buitenveldert. Er ontstaat een verkeersruzie
tussen hem en een vrouwelijke automobilist. Als melder claxonneert naar de vrouw die voor hem
rijdt, steekt zij haar middelvinger naar hem op. Melder moet toevallig dezelfde afslag nemen als de
vrouw. De vrouw remt, stapt uit en loopt op melder af en scheldt hem direct uit voor “vuile Jood.”
Melder draagt geen keppel of iets dergelijks.
Na het incident ziet melder in zijn achteruitkijkspiegel een politiebusje staan bij de auto van de
vrouw met wie hij net ruzie had. Hij rijdt erheen. Als hij aankomt, vertelt de vrouw aan de
politieagenten haar kant van het verhaal. Melder staat aan de andere kant van de politieauto en
doet zijn verhaal. Hij vertelt dat hij is uitgescholden voor “Vuile Jood”, waarop de vrouw zegt “dat
ben je ook”. De agenten reageren hier, herhaaldelijk, niet op. Melder is van streek en haalt verhaal
bij een politiebureau.
Halverwege juli
Een vriend en zijn vriendin vertellen aan meldster dat zij in Amsterdam zijn ingesloten door een
groep personen, die (ten onrechte) denken dat het stel Joods is. Zij roepen naar hen: “Hamas
Hamas” en “Joden moeten dood”.
19 juli
 Meldster zit op sjabbat samen met haar kinderen op een bankje voor haar woning in Amsterdam.
Haar kinderen dragen keppels en tsitsiet. Een man fietst voorbij en maakt met een grijnzend gezicht
sissende geluiden: “tsssssss gas tsssss gas”. Voor meldster is het overduidelijk dat hij refereert naar
de gaskamers.
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24 juli
Meldster, woonachtig in Amsterdam, wordt op straat aangesproken door een “Nederlandse”
man. Hij vertelt haar dat het de Joodse lobby is, die de KLM heeft gedwongen weer op Tel Aviv te
vliegen. Daarna fietst hij weg. Meldster, een holocaustoverlevende, is geschrokken door het
incident.
27 juli
Melder, een orthodoxe rabbijn met keppel en baard is in Utrecht op weg naar de supermarkt.
Vlakbij de winkel wordt hij door een groep jongens uitgescholden voor “kankerjood”. Het incident
maakt veel indruk op melder en hij vermijdt tegenwoordig deze supermarkt: “Die plek voelt voor
mij als verboden terrein.” Het incident is gemeld bij de politie. Melder doet bewust geen aangifte:
“Die jongens vinden ze toch niet.”
Circa 2 augustus
Een jongen die een keppel en tsietsiet draagt, wordt in Amsterdam uitgescholden. Een man op de
fiets roept naar hem “ik haat Joden”. Het incident wordt gemeld door zijn vader, een rabbijn, die
een paar dagen later ook wordt uitgescholden (incident hierna).
4 augustus
Een rabbijn in Amsterdam hoort in de supermarkt bij hem in de buurt de vrouw achter hem zeggen:
“Ik ben die Joden zo zat.” Dit incident werd gemeld door de media.
9 augustus
Melder met keppel laat zijn hond uit in Vught. Een, volgens melder, “blanke kaalgeschoren man
van rond de 30” fietst voorbij en scheldt melder uit voor: “Vuile kanker Jood, Vuile kanker Israëliër,
smerige tering Jood, Dood moeten jullie allemaal, stelletje tering Joden, klootzakken.” Melder
hoort het aan en meldt het bij de politie. Een buurvrouw die ook getuige is van het incident, is zeer
aangedaan. CIDI adviseert melder aangifte te doen. Melder ziet de dader enkele dagen later weer,
maar als hij hem benadert, fietst de schelder hard weg.
13 augustus
CIDI ontvangt meerdere meldingen van personen die zich storen aan een ambtenaar die op het
ministerie van Veiligheid en Justitie werkt bij het Nationaal Cyber Security Center. Zij tweet: “ISIS
heeft niets met Islam te maken.. is vooropgezet plan van zionisten die bewust Islam willen zwart
maken.” Hoewel ze de tweet verwijdert vanwege “de politieke gevoeligheid in relatie tot mijn
werk”, neemt zij Op Radio 1 geen afstand van de opmerking en verdedigt ze haar zaak.
De politiek heeft haar uiting, een klassiek voorbeeld van antisemitisch complotdenken, krachtig
veroordeeld. “Mijn maag draaide zich om toen ik er over hoorde”, zei Lodewijk Asscher minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De toenmalige minister van Veiligheid en Justitie, Ivo
Opstelten, liet weten dat zij niet meer terugkomt op haar oude functie.
(In 2015 adviseert de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA)
onder voorzitterschap van Job Cohen dat deze tweet geen reden voor ontslag had mogen zijn.)
17 augustus
Melder is in een speelhal in Den Haag. Een medewerker van de speelhal brengt hem een
Hitlergroet. Het is niet duidelijk waarom de medewerker dit doet. Melder heeft aangifte gedaan van
het incident.
21 augustus
Meldster draagt een davidster en woont in Den Haag. Op de markt wordt ze uitgescholden voor
“nazi-zionist, moordenaar, kankerjood”. Het incident wordt gefotografeerd en gefilmd door een
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aanhanger van IS(IS) (Abou Moussa). Het lijkt erop dat zij ook bij haar nek is gegrepen: op één van
de foto’s is te zien dat zij een rode nek heeft.
Het filmpje en foto’s van haar zijn op internet verspreid met een bedreigende oproep. Om
veiligheidsredenen heeft ze enkele dagen buitenshuis doorgebracht. Meldster heeft aangifte
gedaan en is geschokt. Het politieonderzoek loopt nog.
23-24 augustus
Meldster, overlevende van concentratiekamp Bergen Belsen, hoort ‘s nachts in haar woonwijk in
het centrum van Bussum “hangjongeren” schreeuwen: “Hamas, Hamas, Joden aan het gas”. “Als
overlevende van Bergen Belsen beangstigt mij dit.”
7 september
Meldster loopt met een volle boodschappentas van de supermarkt terug naar huis in Hilversum.
Een vrouw (met hoofddoek) fietst snel langs, waardoor de tas van meldster op de grond valt.
Meldster roept naar de fietser dat ze moet kijken. Daarop komt de fietser terug, blokkeert meldster
de weg, ziet haar davidster, knijpt meldster dan heel hard in haar pols en zegt: “Kanker Joods
varken, kijk zelf uit. Kanker hoer, kanker zionist, kanker kindermoordenaar.” Meldster zegt tegen
scheldster dat ze de politie gaat bellen. De scheldster fiets weg.
Meldster: “Ik bleef verbijsterd staan en ben toen naar huis gelopen. Dit is de eerste keer dat ik zoiets
mee heb gemaakt en ik ben in shock.” Van het incident is aangifte gedaan.
15 september
Meldster staat bij haar sportschool in Houten te wachten op een vriendin. Er is een discussie
gaande over een christelijke organisatie die met een anti-abortusbus rijdt. Een, volgens meldster,
“moslim” stapt op haar af en begint een gesprek met haar. Zij reageert niet. Haar vriendin,
inmiddels aangekomen, zegt: “Zij is Joods en heeft er niks mee te maken.” De man scheldt meldster
uit voor “kutjood” en “klotejood”. “We dachten al dat je joods was met die rotkop.” Bovendien
spuugt hij voor haar op de grond. Ze doet geen aangifte uit angst voor “represailles”.
Een verslaggeefster van een krant hoort het gesprek en zegt tegen meldster “Moslims hebben het
al moeilijk genoeg.”
Dit is haar al een paar keer eerder overkomen. Eind juli heeft iemand haar uitgescholden en haar
davidster van haar nek afgetrokken. Ook haar zoon is twee keer bedreigd. Over de incidenten met
betrekking tot haar zoon wil zij verder niets zeggen, dus deze worden ook niet meegeteld in deze
monitor. De incidenten die haar zijn overkomen, worden als één incident geteld.
15 en 22 september
De twee dochters van meldster fietsen van dansles naar huis in Boskoop. Tijdens de terugreis
worden zij uitgescholden, volgens meldster, door “ twee bekende Marokkaanse jongens”, waarvan
één bij de meisjes op school zit. Ze schelden hun onder meer uit voor “Joden”.
Een week later worden zij opgewacht en weer uitgescholden, nu door een grotere groep
“Marokkaanse” jongens.
Meldster denkt dat haar dochters zijn uitgescholden, omdat ze tijdens de godsdienstles een
presentatie hebben gegeven over Jodendom, Joods zijn en Joodse feestdagen. Het incident is
gemeld bij de politie en bij de directie van de school. De meisjes voelen zich niet meer veilig en
dromen s ‘nachts van deze incidenten.
24 september
Melder zit in een tram in Den Haag. Hij ziet een groepje van “acht Marokkanen (16-18 jaar)” die
rommel in de tram gooien. Melder zegt er wat van en wordt uitgescholden voor “kankerjood”.
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30 september
Dochter van melder fietst in Dronten vanuit het centrum naar huis. Onderweg wordt zij
uitgescholden voor “hoer” en “Jood”. Zij is niet Joods en draagt ook geen herkenbare Joodse
symbolen. Melder zelf draagt een gouden davidster en is jaren geleden ook al eens uitgescholden.
CIDI heeft geadviseerd aangifte te doen.
2 november en 12 november
Melder doet boodschappen in een supermarkt te Amsterdam. Op zijn boodschappentas heeft hij
een Israelische vlag geplakt. Twee “getinte” jongens tussen de 12 en 18 jaar oud schelden hem uit
voor “kankerjood”. Melder gaat in gesprek met de schelders. Tijdens dat gesprek, dat over Gaza
gaat, hebben de schelders het over “die kankerjoden in Israel” en zeggen zij meerdere keren het
woord “kankerjood”. Melder heeft aangifte gedaan bij de politie.
Dezelfde melder wordt 10 dagen later weer nageroepen, als hij boodschappen doet bij een andere
supermarkt. Vier, volgens melder, “Marokkaanse jongens ” roepen intimiderend “ben je jood” en
“hé Jood”.
18 november
Melder zit in groep 8 en draagt een keppel. Hij is op de fiets onderweg naar zijn oma in Amsterdam
en wordt uitgescholden voor “kankerjood” door een groepje van drie jongens. Melder doet geen
aangifte, maar vraagt zijn moeder expliciet dit incident aan CIDI te melden. Hoewel moeder dit niet
nodig vindt, doet zij het wel.
2 december
Melding bij Antidiscriminatiebureau Amsterdam: Een medewerker van een avondwinkel roept nare
dingen over Joden. Melder hoort dit en vraagt de man te stoppen, omdat het hem kwetst als Jood.
Hierop begint de man hem uit te schelden, te bespugen en te bedreigen. Hij zegt onder meer:
“dood aan de Joden”. De overige antisemitische uitingen wil melder niet herhalen, omdat dit te veel
losmaakt. Het gaat om een “combinatie met ziektes”, “WO II” en “Jood”. Melder doet geen
aangifte.

1.5 Real Life incidenten: Telefoon
Scheldpartijen over de telefoon vormen een aparte categorie van schelden. In 2014 zijn hierover 4
meldingen binnen gekomen. Schelden door middel van SMS en WhatsApp wordt ook in deze
categorie geteld.
12 maart
Man belt naar CIDI en zegt: “steeds meer te twijfelen aan het bestaan van
concentratiekampen”…“Joden beheren de banken” … “Joden beheren de FED, dat is een feit.”
9 mei
Melder zit in een WhatsApp-groep van een vriendenclub op een school in Rotterdam. In een ruzie
zegt een klasgenoot: “En je moet je kanker bek houden met je pvda joden want die kunnen me niks
flikken (…) Nee ik ben geen politie jood. Ik kom eerst wel ff langs met me kring”.
2 juli
Beller naar CIDI: “Die joden doen hetzelfde als in de Kristallnacht”. Hij koppelde in de monoloog
“de praktijken uit de Kristallnacht” aan “de joodse acties (IDF en kolonisten) tegen de Palestijnen”.
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7 juli
Man belt naar CIDI en zegt: “Klerejood, jij staat achter de bommen.” De beller spreekt ook over de
ontvoerde en vermoorde Israelische jongens op de Westbank en dreigt: ”er zullen nog meer
komen.”
14 juli
Man belt naar CIDI: “CIDI bedreigt de vrijheid van meningsuiting door zich te verzetten tegen het
gebruik van hakenkruizen. De hakenkruizen waren terecht aangezien jullie Joden de Palestijnen
uitmoorden als Nazi's.”

2 Incidenten in de directe omgeving
Incidenten in de directe woon-, werk- of schoolomgeving zijn vaak onderdeel van een bredere
sociale interactie. Anders dan andere soorten incidenten, stijgen of dalen zij vaak niet
noemenswaardig onder invloed van spanningen tussen Israel en de Palestijnen. In 2014 zijn in
totaal 30 incidenten gemeld in de invloedsfeer ‘Directe omgeving’. 3 meer dan in 2013 en 14 meer
dan in 2012.

2.1 Incidenten in de directe omgeving: Buren en buurtbewoners
In 2014 werden bij CIDI 10 incidenten gemeld met buren of buurtbewoners; 2 meer dan in 2013
en 2012. Bij langdurige ruzies met of pesterijen door buren in de straat of buurt wordt soms (ook)
met antisemitische termen gescholden, maar vaak is dat niet het uitgangspunt en hebben
scheldkanonnades eerder geluidshinder of ruzie over een heg als ‘trigger’.
Er was nog een incident met buren dit jaar, maar omdat daarbij sprake was van vernieling is
deze vermeld in de categorie ‘vandalisme’ bij overige vernielingen en bekladdingen.
26 januari
Melder woont in Amsterdam en is verwikkeld in een langlopend conflict met zijn huisbaas. De
huisbaas weet dat melder afkomstig is uit Israel. In de loop der jaren hebben zich verschillende (ook
antisemitische) incidenten voorgedaan, waaronder schelden door de huisbaas tegen melder:
“kutjood, Waarom ga je niet terug naar Israël?”
Als melder op zondag 26 januari thuiskomt, wacht de huisbaas hem op bij de ingang. Melder moet
langs zijn huisbaas om in zijn woning te komen. Op het moment dat melder langs hem loopt, drukt
de huisbaas hem tegen de muur en zegt: “kankerjood”. De huisbaas grijpt de Joodse afkomst van
melder aan om hem te kwetsen. Melder heeft op advies van CIDI aangifte gedaan van alle
voorvallen. Melder was niet op de hoogte dat dit kon.
10 februari
Zoon van meldster fietst na school terug naar huis. Een volgens meldster “Marokkaans jongetje”
dat haar zoon uit de buurt kent, ziet hem fietsen.
Vorig jaar was er een incident tussen de deze buurjongen en haar zoon. De buurjongen had toen de
bal van haar zoon weggegooid.
De buurjongen is samen met een vriendje en zegt tegen zoon van meldster “ verrader”, waarop haar
zoon reageert: “Zit je daar (het bal-incident) nou nog steeds mee, dat is al een jaar geleden.” Als
haar zoon verder fietst, roept de buurjongen: “vuile Jood”. Het incident is gemeld aan de wijkagent.
De melders willen graag in gesprek gaan met de scheldende buurjongen, omdat in de zomer alle
buurtkinderen weer met elkaar buiten spelen.
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4 mei
Melder hoort met regelmaat zijn buren in Almelo schelden met het woord “Jurre” ( wat in Twents
Jood betekent), onder meer op 4 mei. Zijn buren weten dat hij Joods is. Melder voelt zich
machteloos. Vorig jaar ontving hij een brief, volgens melder afkomstig van de buren, met de tekst:
“Ze zijn jullie vergeten te vergassen”. De brief is gemeld bij de politie, maar die vindt dat er niet
genoeg bewijs is.
Tussen 15-18 juni
Meldster fietst vanaf haar huis in Rijssen de straat op. Zij wordt door haar “Turkse buurmeisjes”
gegroet met “Hi” , waarop zij “Hi” terug roept. De buurmeisjes strekken hun arm uit (Hitlergroet) en
roepen “Heil Hitler”.
Meldster heeft een mezoeza aan haar deurpost hangen, maar heeft nooit verteld dat ze Joods is. De
meisje hebben de “lagere-schoolleeftijd”. De moeder van de buurmeisjes groet meldster al een tijd
niet meer; meldster weet niet waarom. Zij is geschrokken en voelt zich bedreigd.

23 juli
Melding bij Antidiscriminatiebureau Friesland (afkomstig van politie): Melder heeft ruzie met zijn
buurvrouw. Dit loopt uit de hand, de buurvrouw heeft haar zoons op melder afgestuurd.
Vechtpartijen en schelden zijn het gevolg. De politie stelt dat de Joodse achtergrond van melder
(negatief) aan de orde komt, melder vindt onder meer een briefje met “ vieze Jood”.
27 juli
Meldster hoort in haar flat in Veenendaal hoe drie “Nederlandse buurmannen” meerdere keren
schreeuwen: “Hamas Hamas alle Joden aan het gas”. Het is meldster, die een Joodse echtgenoot
heeft, niet duidelijk of de uiting specifiek tegen hen is gericht. Ze vindt het “schokkend en
onacceptabel”.
30 juli
Melding bij Antidiscriminatiebureau Amsterdam: Melder heeft een conflict met zijn beheerder.
Tijdens een gesprek/discussie tussen beiden wordt melder uitgescholden voor “vuile Jood”.
2014
Melding bij Antidiscriminatiebureau Flevoland: Marokkaanse buurvrouw doet de volgende
uitspraken tegen haar Nederlandse buurvrouw: “Kom je uit het kamp van Hitler, even Hitler bellen
dat hier onderduikers zitten.” Buurvrouw roept ook “gaskamer”.
2014
Melding bij Antidiscriminatiebureau Drenthe: Melder belt naar het Antidiscriminatiebureau met de
melding dat een buurvrouw keihard muziek heeft aanstaan. Dit is over de telefoon duidelijk te
horen. Melder wil er zelf niet naar toe, omdat buurvrouw hem uitscheldt voor “kankerjood”.
2014
Melding bij Antidiscriminatiebureau Drenthe: Een Joodse patiënte wordt door medebewoonster
uitgescholden met “kankerjodin” en “ga terug naar je eigen land”. Vervolgens wordt zij door deze
medebewoonster bedreigd met een broodmes.
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2.2 Incidenten in de directe omgeving: scholen
CIDI telde in 2014 15 incidenten op scholen, ten opzicht van 11 in 2013. Dat waren er toen al veel in
vergelijking met het ‘piekjaar’ 2009 toen 9 incidenten werden geteld. In 2012 werden 5 incidenten in
de categorie scholen gemeld. Er was nog een incident op school in dit jaar, maar omdat daarbij
sprake was van geweld is deze geteld in de categorie ‘geweld’. Het gaat om een incident waarbij
een jongen met een geodriehoek is gestoken.
In deze categorie omvat één enkel incident vaak een zeer langdurige periode, soms jaren, van
gepest worden. Ouders ontdekken dit soms pas na lange tijd. Op scholen waar langdurig een
Joodse leerling wordt gepest, worden vaak ook andere groepen gediscrimineerd, blijkt uit
gesprekken met ouders. CIDI adviseert ouders altijd om discriminatie bij de schoolleiding ter sprake
te brengen en doet dit ook soms (op verzoek van melders) zelf.
Sommige scholen doen een melding het liefst af als een ‘incident’ of ontkennen dat er ‘op onze
school’ wordt gediscrimineerd, wat resulteert in het niet aanpakken van antisemitische pesterijen.
In een enkel geval keert het zich zelfs tegen de klagende ouder. Om die reden willen veel ouders
liever niet dat CIDI contact opneemt met de school. Mogelijk is een falende aanpak van scholen de
reden dat er bij CIDI vooral langdurige pesterijen worden gemeld en blijven goed en snel
afgehandelde incidenten onvermeld. Een van de melders geeft aan dat zij van meerdere mensen
weet dat hun kinderen gepest worden op scholen, maar dat zij dit niet (durven) melden.
Het gebruik van sociale media zoals facebook , instagram en twitter en de continue bereikbaarheid
via de mobiele telefoon vergroot het effect op de slachtoffers. Ook thuis zijn ze niet veilig voor
pesterijen.
26 maart
Melder zit op school in Zoetermeer in de derde klas. Als hij na gymnastiekles de kleedkamer
binnenkomt, wordt er tegen hem geroepen: “De Tweede Wereldoorlog (WO II) is mijn favoriete
tijdvak, alle Joden moeten dood, Hitler is nationaal volksheld.” Schelder weet (recent) via een
vriendin van melder dat deze Joods is. De jongen die wordt uitgescholden meldt het incident bij de
leraar. De leraar zegt over schelder: “Hij is een goudeerlijke jongen“ en vindt dat het slachtoffer en
de dader zich met elkaar moeten verzoenen. Melder: “De leraar verwacht dat het 1, 2, 3 opgelost is,
dat vind ik niet. Dus ben ik weggelopen.” De directeur spreekt de schelder aan en laat aan melder
weten: “Als hij nog iets zegt dan wordt hij geschorst.”
31 mei
Melding bij Antidiscriminatiebureau Friesland: Een meisje wordt op school gepest in de regio
Friesland. Op het fietsenhok van haar school wordt een hakenkruis aangebracht en de tekst: “(naam
van het meisje) is een kutjood”. Het meisje zit in groep 7 en haar klasgenootjes weten dat zij Joods
is. Ze maakt er geen geheim van en heeft een keer een spreekbeurt gegeven over Israel. De school
heeft van alles geprobeerd, niets lijkt te helpen. De ouders willen geen aangifte doen.
26 juni
 Een Joodse schoolklas is op schooluitje in Amsterdam. De groep wordt lastig gevallen door een
volgens melder “Ethiopische” man, die naar alcohol ruikt. De beveiliger die met de groep mee is
vraagt hem: “Wat is uw probleem?” De man ziet de armband met davidster van de beveiliger en
zegt: “De Joden zijn het probleem en jullie moeten maar snel weggaan, want jullie zijn vies.”
Beveiliger zegt tegen de man dat hij weg moet gaan, en dat doet hij.
1 juli 2014
Zoon van melder wordt op een openbare school in Veenendaal uitgescholden met “Jood” en “je
moet hem niet storen; hij heeft last van constenazi.” Het schelden gaat ook door op twitter. De
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school probeert het op te lossen, maar het pestgedrag vindt plaats als de docent er niet bij is.
Melder heeft door eerdere ervaringen geen zin dit nog bij de school te melden.
Juli
Dochters van melder zitten in Den Haag op een middelbare school. Een klasgenoot van een van
deze dochters schrijft op facebook: “Wir mussen die Juden abstraffen!!” met daarbij een
klapgebaar. Dit wordt geliked door andere klasgenoten. In een directe chat met het meisje schrijft
dezelfde jongen, in een soort van Duits, verschillende beledigingen waaronder “Du bist
GEHITLERT”, met daarbij tientallen hakenkruizen. Haar oudere zus ziet dit en meldt het bij de
schoolleiding. De jongen wordt geschorst, maar de dochter die bij hem in de klas zit wordt door de
klas als ‘verraadster’ gezien. De politie komt op verzoek van de schoolleiding om voorlichting te
geven, maar zodra de agent door de docent de klas uit wordt begeleid, reageert de klas woedend
naar het meisje. Er is geen sprake van fysiek geweld. Het meisje voelt zich zo onveilig op school dat
ze van school af gaat. De schoolleiding heeft geholpen bij de overplaatsing van het meisje.
Datum onbekend, gemeld 29 juli
Op een basisschool in Leidschendam zegt een meisje uit groep 4 of 5 tegen de dochter van
melder dat ze “alle Joden haat” en “kankerjood”. Het incident is bij de schoolleiding gemeld. De
rector heeft een gesprek met het meisje, dat van Tunesische komaf is.
8 oktober
Een Joodse inwoner van Den Haag wordt onder meer uitgescholden voor “kankerjood”, terwijl hij
met een keppel op, vergezeld van een tv-ploeg door de Haagse Schilderswijk loopt. Een deel van de
buurtbewoners reageert desgevraagd positief en nieuwsgierig op de Joodse Hagenaar. Een andere
man lijkt hem echter omver proberen te rijden met zijn brommer. De rechtbank spreekt de man op
de brommer vrij van bedreiging, maar geeft hem wel een boete van honderd euro voor een
verkeersovertreding. Enkele weken na het incident probeert deze Joodse inwoner van den Haag
met een veroordeelde andere Hagenaar en opname apparatuur de orthodoxe synagoge binnen te
komen. Hij wordt door de beveiliging geweigerd en krijgt een verbod de Haagse synagoges in de
komende tijd te bezoeken.
5 september
Meldster studeert aan een Hogeschool in Utrecht. Tijdens een college rechtsfilosofie over de
regels van Hitler tijdens WO II zegt een medestudent: “Ik weet niet wat de Joden zich aanstellen (…)
kutjoden (…) Jammer genoeg zijn er niet meer Joden vermoord tijdens WOII”. Ook zegt ze “Joden
te haten”. De docent grijpt niet in, vervolgt de les en doet het af als onwetendheid. Meldster heeft
geen zin in confrontatie met haar medestudent en meldt het voorval bij een vertrouwenspersoon.
Er vindt een gesprek plaats en de scheldende medestudent wordt overgeplaatst naar een andere
klas. De overgeplaatste medestudent laat het daar niet bij zitten. Zij zoekt de facebookpagina van
meldster op en schrijft daar een hele tirade op. Hier volgt slechts een greep uit de uiteenzetting:
“…De 15 miljoen Chinezen, ten overstaan van 6 miljoen Joden, die tijdens de tweede wereldoorlog
zijn overleden, ook zij zijn allang vergeten. Sinds 1948, voor het bestaan van Hamas, zitten de
Palestijnen in een openlucht gevangenis én ook zij zijn door de wereld vergeten. Er is één volk,
wiens lijden we mee worden dood gegooid en dat is die van het Joodse volk tijdens WOII. Net zoals
ik een hekel heb aan de Belastingdienst, net zoals mijn oma een hekel heeft aan Joden, heb ik een
hekel aan Zionisten én aan de eeuwige herhaling van hoe zielig de Joden wel niet zijn.”
5 september
Een leerling brengt een Hitlergroet naar een Joodse docente in Amsterdam. De docente weet
niet waarom hij dat doet. In ieder geval niet omdat hij een conflict met haar heeft, bijvoorbeeld over
cijfers. Of de leerling weet dat de docente Joods is, weet de docente niet.
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27 september
Een veertienjarige jongen op een vmbo-school in Hengelo dreigt op een filmpje Joden te
onthoofden. In dit filmpje zegt hij: “Ik ben van ISIS en ik wil het liefst de Joodse koppen eraf
hakken… en van de kankerjoden want ik vind ze allemaal kankerhoeren …”
De jongen wordt van school gestuurd en in een traject van jeugdzorg geplaatst. Politie noemt het
een “misplaatste actie”. Melder vindt het filmpje schokkend en meldt het bij CIDI.
20 november
Zoon van meldster zit op een school in Nijkerk en wordt regelmatig antisemitisch uitgescholden
voor onder meer “kankerjood”. Een “Turkse” jongen wordt gefilmd terwijl hij de jongen (13 jaar)
uitscheldt voor “kankerjood”. De school heeft de schelder geschorst. De klas, de mentor en de
directeur hebben het incident besproken.
Vorig jaar was er ook een incident met twee klasgenoten die antisemitische opmerkingen tegen
dezelfde jongen maakten en die bezig waren een site over Hitler te maken. Bovendien brachten zij
de Hitlergroet naar de jongen. Ook toen trad de school op en hebben de jongens een gesprek gehad
met hun ouders erbij. De acties van de school hebben geholpen en haar zoon wordt niet meer
gepest.
20 november
Melder is bij een debat over Israel in Nijmegen. Een van de aanwezigen zegt dat het boycotten van
Israël innovatie remt en geeft daarbij Copaxone, het medicijn tegen MS, als voorbeeld. Een man in
het publiek reageert: “Dan zou Nazi-Duitsland ook niet bevochten moeten worden. Nazi-Duitsland
heeft ook veel dingen ontdekt en Josef Mengele heeft ook heel veel goeie uitvindingen gedaan.”
24 november
Media: Een jongen zegt op film, waarschijnlijk in Utrecht: “Joden zijn allemaal homo's en
kankerlijers die onze broeders en zusters in Palestina proberen dood te maken”. Hij zegt ook de
"kanker-nek" van de Joden te breken als hij ze tegenkomt. Een vriend van hem zegt: “De
zionistische honden zijn tevens kontenlikkers. Op de dag des oordeels gaan we zien wat er met de
Joden zal gebeuren. Deze wereld is het paradijs voor de Joden, maar Allah zal jullie barbecueën.”
2014
Een docente op een school in Amsterdam krijgt van haar leidinggevende te horen dat ze geen
“Joodse sieraden” mag dragen tijdens haar lessen. Normaal gesproken draagt zij een ketting met
een chai en een ring met een davidster. De schoolleiding wil geen confrontatie met de leerlingen en
staat niet achter de docente als zij haar sieraden toch wil dragen. De docente heeft speciaal
gevraagd om anoniem te blijven en de naam van de school niet te noemen, omdat zij geen
problemen wil met de school en haar leerlingen wil beschermen.
2014
Melding bij Antidiscriminatiebureau Drenthe: Dochter van melder wordt gepest en dagelijks
uitgescholden, vaak ook antisemitisch, door jongeren op school. Vaak gebeurt het ook buiten de
school. Het meest recente incident vindt plaats voor de plaatselijke supermarkt. Er wordt gezegd:
“Je had vergast moeten worden, net als je ouders en opa en oma. Je bent een Joods gezwel en dat
moet worden weggehaald.”
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2.3 Incidenten in de directe omgeving: werk
CIDI registreerde in 2014 5 incidenten in de werksfeer, 3 minder dan 2013. De incidenten zijn zeer
verschillend van aard – in sommige gevallen gaat het om een arbeidsconflict of een zakelijke
kwestie, soms gaat het om collega’s.
7 februari
Melding bij Antidiscriminatiebureau Amsterdam: In een zakelijk en privé-conflict wordt de
echtgenoot van meldster antisemitisch beledigd. Twee families hebben een conflict naar aanleiding
van een faillissement. De man zegt onder meer: “Geld gaat niet boven alles, bij Joden gaat het
boven alles”. En in een mail schrijft hij: “Het vernietigingskamp van Duitsers bestaat al lang niet
meer”, waarmee hij refereert naar de Joodse achtergrond van melder.
30 april
Melder heeft een gesprek over integratie met collega’s op zijn werk in Amstelveen. Tijdens het
gesprek komt een luxe auto het terrein op rijden. Uit de auto stappen mensen met keppels op. Een
collega zegt tegen melder: “Die wil ik wel even wat aandoen, wat die allemaal wel niet doen.” Het
incident is gemeld bij de leidinggevende.
19 mei
Melding bij Antidiscriminatiebureau Amsterdam: Op de radio is een item over het IsraelischPalestijns conflict. Een thuishulp zegt hierover: “Wat mij betreft mogen alle Joden naar de kampen
worden teruggestuurd”. Meldster stuurt de hulp na deze opmerking weg.
De thuishulp dient naar aanleiding hiervan een klacht in bij de hulporganisatie. De hulp stelt dat het
gaat om een niet begrepen grap. Meldster biedt haar excuses aan. Een paar dagen later staat
dezelfde hulp voor de deur. Meldster laat haar niet binnen: zij vindt dat “het niet gekker moet
worden” en vindt het achteraf bezwaarlijk dat zij haar excuses heeft aangeboden. Meldster belt met
de hulporganisatie. Die sturen haar van het kastje naar de muur en uiteindelijk zegt iemand tegen
haar: “Mogen dan alleen Joden grappen over Joden maken.”
23 september
Melder werkt bij een Nederlands bedrijf en is op zakenreis met zijn baas. De baas van melder
weet dat hij Joods is. Er ontstaat een discussie over supermarkten. De baas zegt dat zijn
schoonmoeder altijd naar de Aldi gaat. Melder zegt dat hij ook naar de Aldi gaat. Waarop zijn baas,
waar iedereen bij is, zegt: “Ja, maar jij bent een Jood,” doelend op de vermeende gierigheid van
Joden. Melder is stomverbaasd en reageert niet.
Door de machtsverhouding heeft melder het idee dat hij hier intern niets mee kan.
2014
Melding bij Antidiscriminatiebureau Flevoland: Een conducteur wordt tijdens een controle van het
vervoersbewijs uitgescholden voor: “ zionistisch kankerjood, je gaat aan het gas, ik maak je dood”.
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3 Schriftelijke uitingen
Veiliger dan 'live' scheldpartijen zijn voor daders de antisemitische uitingen die vroeger werden
aangemerkt als 'schriftelijk': liefst anonieme antisemitische boodschappen, op afstand verstuurd via
briefpost, faxen, stickers, haatmails en de laatste jaren ook haat-tweets. CIDI telde in 2014 29
antisemitische mails. De 45 antisemitische tweets zijn in een bijlage opgenomen.
Vaak zijn het uitingen met extreemrechtse symbolen en vooroordelen, en vaak betreft het hele
series van één enkele afzender. In dat laatste geval tellen wij de hele productie als één incident.

3.1 Schriftelijke uitingen: Brieven, faxen, stickers en Flyers
Bij CIDI komt jaarlijks een gestage stroom antisemitische uitingen binnen via ouderwetse kanalen
zoals post. Ook individuen ontvangen deze post. In 2014 telden wij 9 incidenten, ten opzichte van
3 in 2013. Vaak zijn het uitingen met extreemrechtse symbolen en vooroordelen en vaak betreft het
hele series van één enkele afzender. In dat laatste geval tellen wij de hele productie als één incident.
Dit jaar zijn het vooral stickers die de stijging veroorzaken. Het gaat in 5 gevallen om voetbalgerelateerde, antisemitische, stickers.
2013- 2014
Melder ziet in Veldhoven op 30 december 2013 een sticker op een lantaarnpaal hangen. Op de
sticker staat Ariel Sharon in een SS-uniform met de tekst: “Zion für die Übersemiten SIEG HEIL”. De
sticker hangt onder twee PSV-stickers. Het incident wordt in 2014 gemeld.

28 april
Melder ziet op Utrecht Centraal een sticker
met daarop onder meer de tekst:
“Rotterdam & Palestine” en “United Against
Jews.” De tekst staat in een Palestijnse vlag.
Ook staat er “JHK” (een gangbare afkorting
voor Joden Hebben Kanker). De sticker is
een zogenaamde anti-AJAX sticker. Na
melding bij de Nederlandse Spoorwegen
wordt de sticker snel verwijderd.

16 mei
Op een prullenbak voor het Joods Cultureel Centrum in Amsterdam zijn drie stickers geplakt met
daarop de tekst: ”NSN - National Sozialistische Niederlande”. Mogelijk hangen de stickers er al
langer, maar ze zijn pas op 16 mei van dit jaar bij CIDI gemeld.
3 juni
Meldster ziet een 'Feyenoord-sticker’ die geplakt is op een afvalbak in haar wijk in Ede , met daarop
de tekst “410% anti joden” plus een doodshoofd en “Amsterdamse paaltjes”.
13 augustus
Melding bij Antidiscriminatiebureau Friesland: Melder verwijdert een sticker van zijn etalageruit
met de tekst: “ keep the streets jew free”. Eenzelfde soort sticker duikt in andere steden op; zie
hieronder.
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3 september
 Melder fietst in Utrecht en ziet op een verkeersbord een sticker geplakt met de tekst “Keep the
street jew free.” Bij de sticker staan twee (voetbal) figuren waarvan de één de ander tegen de grond
schopt. Het incident is gemeld bij politie en gemeente.
24 december
Melder ziet in Gouda meerdere stickers met een ‘verboden voor neuzen’-afbeelding. Hij haalt de
stickers zelf weg.
Heel 2014
CIDI ontvangt het hele jaar door brieven van de ‘knipseldienst’. Jaarlijks stuurt deze knipper(/-ster)
berichten die over Israel en Joden gaan, maar ook over banken en andere geldzaken. Vaak vult deze
persoon de artikelen aan met eigen teksten en/of Hitlerkapsels en -snorren.
Dit jaar ontving CIDI onder andere de volgende berichten:
“Moordenaars jullie zijn nog erger dan Hitler” met afbeeldingen van hakenkruizen die gelijk worden
gesteld aan davidsterren; Nethanyahu meerdere keren als Hitler met snor en/ of hakenkruis.
28 november: “Ze, de moffen hadden jullie allemaal moeten vergassen.”
Heel 2014
Een inwoner van Ouderkerk aan de Amstel stuurt tientallen personen en bedrijven antisemitische
brieven; voornamelijk aan bedrijven in de grachtengordel van Amsterdam. Het gaat om twee
verschillende brieven. Eén gedateerd op 29 mei en de ander op 22 juni.
In de brief staat onder meer: “Aan alle Joden (…) iedere jood is geestesziek (…) joodse terreur (…) de
joden hebben het Germaanse volk … uitgeroeid (…)” De afzender dreigt “iemand te vermoorden”
en zegt ruiten te hebben ingegooid bij een Joodse jurist. Tegen de man is aangifte gedaan. Hij
verblijft momenteel in het buitenland.

3.2 Schriftelijke uitingen: digitaal
In sommige e-mails lopen ‘zuivere’ Israelkritiek en antisemitische uitingen door elkaar. Over de
registratie daarvan bestaan verschillende opvattingen. Aan het ene uiterste staat de opvatting dat
alles wat er wordt gezegd over acties van de Israelische regering valt onder ‘de vrije meningsuiting’
valt en ‘een legitieme politieke opinie’ is die per definitie niet antisemitisch kan zijn. Aan het radicaal
andere uiterste staat de opvatting dat alles wat men tegen Israel zegt per definitie antisemitisch
moet zijn, omdat Israel de enige Joodse staat is.
CIDI registreert ‘zuiver’ anti-Israel uitingen, hoe rabiaat ook, niet als antisemitisch. Maar uitingen
die antisemitische elementen bevatten, worden wel opgenomen in de Monitor. Voor het
onderscheid tussen puur anti-Israel en anti-Israel met een antisemitisch karakter hanteert CIDI al
jaren de – enigszins gewijzigde – door Professor Emeritus of Government Peter Pulzer (Oxford
University) ontworpen toets die te vinden is in Bijlage I. Deze toets is gebaseerd op de door
Europese landen, waaronder Nederland, gehanteerde werkdefinitie van antisemitisme. De
werkdefinitie is in 2005 door de EUMC, nu bekend als Fundamental Rights Agency van de Europese
Unie (FRA), via hun website verspreid aan nationale monitorgroepen. Ook de OSCE en de het
ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten hanteren deze definitie. Eind 2013
heeft de OSCE de werkdefinitie van de website gehaald. Volgens een woordvoerster omdat er geen
“mandaat is om een definitie te ontwikkelen”. Het European Forum on Antisemitisme houdt de
definitie online in 33 verschillende talen.
In 2014 telde CIDI 29 incidenten met antisemitische mail, 4 kwamen van veelmailers en 25 van
incidentele mailers. In 2013 telde CIDI 10 incidenten met antisemitische mails, 7 kwamen van
incidentele mailers en 3 van veelmailers.
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INCIDENTELE HAATMAILERS
Haatmailers komen vaak in actie naar aanleiding van een bericht in het nieuws dat zij associëren
met Joden.
18 april
Mailer stuurt een bericht naar tientallen personen en organisaties over hoe zionisten de Nazi’s
hebben gefinancierd: “Zionist Theodor Hertzl heeft netjes in zijn dagboek vermeld hoe welkom het
lijden van Joden zou zijn, om met dit lijden later een Joodse staat af te kunnen dwingen. De
zionistische Rothschild familie heeft de Nazi's via verschillende omwegen gefinancierd.”
25 april
Een mailer stuurt een bericht aan de Israelische ambassade met de volgende inhoud: “wat ik smerig
vind in de tweede wereld oorlog werden de joden vervold dan krijgen jullie eigen stukje land en nu
zijn ze zelf de hitlers simpel gewoon oplurren wat jullie bezetten dan is alles opgelost stellet
moordenaars.”
26 mei
Een (veel)mailer stuurt naar CIDI een link naar het artikel ‘Joden eisen steun overheid’ en schrijft
daarbij: “Zorg voor jullie zelf .moeten wij ook Altijd maar geld.”
5 augustus: “…Naar de filistijnen met de joden.”
20 juni
Mail aan onder meer CIDI: “Hebben jullie het weer voor elkaar gore kankerjoodjes? (…)Dat er drie
stinkjoodjes vermist worden in de bezette gebieden is hun eigen schuld, het is hun/jullie land niet en
dan verwachten jullie ook nog dat de rest van de wereld medelijden met jullie heeft?Gauw naar de
gaskamers met jullie stelletje strontjoden, wie denken jullie wel niet wie jullie zijn? Stelletje
zwervers!”
25 juni
Mail aan Christenen Voor Israel: “…Hou toch op man we zien allemaal wat er gebeurd hou je hele
onderzoek bij je slaat werkelijk nergens op en eerst vond ik joden zielig wat Hitler hun heeft
aangedaan maar eerlijk waar ik hoopte dat hij nog leefde en alle joden de gasdouche kon geven.”
11 juli
Meerdere mails aan CIDI van dezelfde afzender. De eerste ontvangt CIDI op 11 juli met als
onderwerp: “SS Israel”: “Natuurlijk wil SS Israel geen vrede (…) waar je ook komt, bij rijk of arm,
Israel is voor hen de duivel zelf. De moffen hadden dezelfde tactiek.”
13 juli:” …Jullie zijn gewoon walgelijk om maar steeds mooie verhaaltjes over een fascisties land te
vertellen, erger nog als NSBers die de Moffen vergoeilijkten. Een dag geen munitie en Israel bestaat
niet meer.
Mail aan Israelische ambassade: “dood aan alle joodse israelis(.) Waar ook ter wereld(.) Lijkt me
super(.) Tot dan, totale handelsboycot, geen vluchten meer naar jullie racistenparadijs”.
14 juli

Mail aan CIDI: “…ER WORDT WEL EENS GEZEGD DAT BRUTALE DE HALVE WERELD HEBBEN
MAAR JODEN HEBBEN DE HELE WERELD DAT BLACK-MAIL VOLK. JULLIE HEBBEN GENOEG
MEDELIJDEN VOOR JULLIE ZELF WETEN TE CREÉREN DE WERELD HEEFT MET JULLIE
MEDELIJDEN GEHAD,VAN HITLER HEBBEN JULLIE NIET ÉÉN LES GELEERD,WEL UITMOORDEN
VAN ONSCHULDIGE VOLK EN BEZETTEN VAN ANDERMANS GRONDGEBIED EN WEGJAGEN UIT
HUN LAND-HUIZEN,HEBBEN JULLIE NIETS OPGESTOKEN VAN WOII?”
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15 juli
Mailer stuurt mails aan Israelische ambassade, in één bericht gaat hij over de schreef: “Ik gun elke
Jood hetzelfde als ieder ander wezen. . . maar Israel? … Gun elke Jood een land en toekomst, maar
dood aan elke Zionist (…) Had Hitler dan wel gelijk, of doen jullie dwaas? X”
18 juli
Mail aan Israelische ambassade met als onderwerp “boodschap aan de (door Allah) vervloekte
volk”: “L.S Nu zien wij beter waarom God jullie heeft vervloekt. Hoera Hell voor vervloekte
mensen!!!!!
En wegens de onrechtvaardigheid van de Joden en hun weerhouden van Allah's weg, verboden Wij
hen de reine dingen die ben (voordien) waren toegestaan. Koran 4:160. Wij wachten aan ons
beloofde einde van Israël ( door God) voor een wereld waar vrede heerst”
21 juli
CIDI ontvangt een mail van “Nazi-Israel Nazi-Zionisten”: “ Der zijn geen grotere antisemiten op
deze aardkloot dan jullie Nazi-ZiONISTEN wat een smerige genocide plegers zijn jullie. Zelfs uit het
lijden van jullie eigen volk, proberen jullie alleen voordeel uit te halen. Maar ik kan u verzekeren:
jullie einde is naderbij, en daar bij zullen jullie 200 kernraketten niet baten jullie whermacht niet
jullie waffen ss niet. niets!!!”
24 juli
 Mail aan CIDI: “Zo juist het Nos Journaal weer gezien.Moordenaars met dit optreden! U hoeft
zich niet meer te schamen, dat is blijkbaar voor een Jood een brug te ver.
25 juli
 Mail aan CIDI: “Ik word er geil van dat de joden en de hamassieten elkaar uitmoorden.Ik hoop dat
deze daily-show in het lugubere slachthuis genaamd Gaza nog maanden zal duren en de vorige
twee Gaza-oorlogen grandioos in de schaduw zal stellen. Opwindend en heerlijk, elke dag weer en
in de almaar overtreffende trap.Jongens, gaan jullie vooral zo door.Een tevreden media-consument
en verse antisemiet.”
Mail aan de Israelische ambassade: “Hi! Jezus wil u contacteren. Onderwerp: moord
Familienaam: christus (…)joden zijn moordenaars(.) 800 X in een paar weken(.) israel pleegt
genocide tegen arme palestijnen afzender:moord800@yahoo.com.
27 juli
 Mail aan een Nederlandse organisatie die vrijwilligerswerk in Israel organiseert: …”YOU NEED
VOLUNTEERS FOR ISRAEL TO KEEP ON GOING THE SLAUGHTER OF CIVILIANS LIKE NAZIS, or
to serve as targets for the Palestinian persons that are losing their loved ones in the war that the
Nazi/Zionist state is taking over? (…) You promote Judeo-jihad, that is JUDEO-TERRORISM. Thank
you. Fernando Granjo (portuguese, not arab, by the way)”
 Mail aan CIDI: “Beseffen jullie niet dat Israel een getto heeft gecreerd en net als in de tweede
wereldoorlog alles controleerd (…) Hoelang nog ? Wat hebben de Joden geleerd van wo 2 ? Hoe
vernietigen wij een volk ? Waarom mag Iran geen kernwapens hebben en Israel wel ?
29 juli
Mail aan de Israelische ambassade: “Excellentie, mr de ambassadeur,Geachte heer, Eindelijk
heeft het misdadige regiem in Israel besloten om te doen wat ze al lang van pan zijn nl de
"Endlösung" voor Gaza ip van vrede.”
Mail aan CIDI: “Laat de Israelische regering de Palestijnen hun land teruggeven i.p.v. te
moorden en ze in een "concentratiekamp "op te sluiten…”
Mail aan Israelische ambassade: “: Kindermoordenaars?Ik heb ooit een zeer zwaar auto-ongeluk
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gehad.Ik heb daar jaren elke dag aan gedacht.Al jaren niet meer,gelukkig. Maar.....nu moet ik jaar in
jaar uit luisteren naar de holocaust-Joden die geld willen zien … Ja,ik weet,en heb niets tegen
handel drijven. En dat Joden daar goed in zijn is bekend en zelfs dáár heb ik niets op tegen … Wat
jullie GEKREGEN hebben is niet genoeg, en met MACHT en GEKREGEN GELD pakken jullie nog
MEER land af van de Palestijnen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Daarna mailt hij: “Mijn maat JEZUS,is die niet ook vermoord door de Joden?...en hij was zelf óók
Jood! Nou,mooi is dat....,maar IK heb NIETS tegen Joden... En ja, Jezus is mijn maat!”
30 juli
Mail aan CIDI: “Wat doen jullie in mijn land, schaamteloze bloedzuigers ? Joden horen hier
niet.Wereldwijd (Azie, Afrika,Europa) worden jullie gehaat. Joden neem ik nooit aan als klant.
Onbetrouwbare mensen.”
1 juli schrijft dezelfde persoon aan CIDI : “…Veel joden exploiteren het leed van hun voorouders voor
eigen gewin … Walgelijk. Jullie hebben geen eergevoel.”
1 augustus
Mail aan CIDI: Ik ben fel gekant tegen antisemitisme laat dat duidelijk zijn, tegen elke vorm van
racisme. Maar Auschwitz ligt nu in GAZA!!!”
2 augustus
Mail aan Israelische ambassade: “…. You are the same like the German in the Second World War.
You are the Hitler from now. I wish that there would be a very strong bom, which could destroy the
whole state of Israël. You are the enemy of all humanity.”
14 augustus
Mail aan Israelische ambassade: “Beste kanker-khazar-joden, Wanneer gaan jullie eens collectief
zelfmoord plegen. Of is het aan de rest aan wereld bevolking om julie zooitje kankerlijers te
vergassen wanneer WO III door jullie toedoen uitbreekt.”
15 augustus
Mail aan CIDI: “Ik hoorde jullie stem in Metro krant (of was het Spits) omtrent WK2022 in Katar. Ik
ben geen Arabier trouwens. Ik keek op jullie website om kennis te maken van Julie gedachtenis.
Hitler en SS doen onder voor jullie. Fascisme and zielig arrogante houding was precies wat ik
verwachtte en aantrof. Jullie zijn meest het gehate volk en het blijft ook zo. Jullie zijn geworden hoe
jullie zijn behandeld in 2de wereld oorlog. Namelijk nazi. Jullie verdienen niet in rust en vrede te
leven. Moge God jullie nog meer vervloeken .Amen.”
23 oktober
Mail aan CIDI: “Ik vind het jammer dat men in kringen van CIDI nog altijd niet de moed kan
opbrengen om de echte geschiedenis onder ogen te zien. De echte geschiedenisles (…): er zijn geen
6 miljoen Joden vervolgd, de aantallen waren kleiner en vielen compleet in het niet bij de grote
aantallen Duitse en Russische (…) die helaas slachtoffers werden van Joodse bevelhebbers want dat
valt niet te ontkennen (…) er is een gigantische campagne van leugens opgezet na 1945, en dat is
iets wat langzaam maar zeker naar boven sijpelt. Er waren geen vernietigingskampen, de kampen
die men doorgaans noemt waren doorvoerkampen (…) Heeft men in Joodse denktanks echt
gedacht dat niet-joodse Europeanen hun mythes over vernietigingskampen zouden geloven? Enige
tijd misschien, maar vroeg of laat... Leugens kunnen kennelijk 70 jaar bij een vrij groot groot publiek
standhouden , maar ook dit komt uit, en dan gaat het grote publiek zich afvragen, waarom? Is men
in joodse kringen soms bang voor Europeanen die zich wel informeren ? (…) Wees niet bang en
probeer niet meteen mensen anti-semiet te noemen als zij nota bene respect hebben voor
orthodoxe joden die - net als een groeiende groep Europeanen - het verhaal over een joodse
holocaust niet meer erkennen.”
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VEELMAILERS
Elk jaar is er weer een klein aantal mensen dat grote aantallen antisemitische haatmails verstuurt.
Dit jaar zijn het er 4. De productie van elk van deze 'veelmailers' wordt door CIDI geteld als één
incident per jaar, ongeacht het aantal verstuurde mails en ontvangers.
Essers
 ‘Essers’ stalkt de Israelische ambassade met antisemitische berichten. Hier volgt slechts een
greep:
10 juli: “jullie moeten je schamen jullie sluiten mensen op in getto,s net als de nazi,s bij de joden
jullie zijn geen haar beter jullie zijn de nieuwe nazi,s”.
19 juli: “dood aan israel jullie zijn moordenaars het beloofde land is jullie nog niet gegeven jullie
hebben het genomen hamas zijn verzet strijders net als het verzet in de tweede wereld oorlog nazi
duitsland is verslagen nu nazi israel”.
29 juli: “Netayahu is de nieuwe Hitler.”
31 juli: “nazi israel israel vermoord kinderen die schuilen in scholen de duitse nazi,s zijn er niets”.
21 augustus: Hitler leeft en hij heet nu netanyahu”.
2 september: “denkt kijk die kut joden willen gewoon weer een oorlog provoceren”.

Slagter
’Slagter’ stuurt het hele jaar door antisemitische mails aan Joodse instellingen. Tijdens de Gazaoorlog wordt Slagter zeer actief. Hieronder slechts een greep uit de ontvangen berichten:
18 juli: Mail aan CIDI met als onderwerp “Steun aan moordenaars”, “Dat geven jullie, steun aan
moordenaars. Nazi's zijn het, en jullie praten het allemaal goed. Wat mij betreft gaat er een
bommentapijt over die idioten heen. Liefst als jullie alemaal daar zijn, dan is de wereld ook van jullie
af israel dood”
18 juli, mail aan CIDI en Israelische ambassade: Jullie creëren iedere dag meer tegenstanders. De
hele wereld heeft een teringhekel aan nazi's, dus aan jullie. Jullie moorden alles uit in naam van een
verzinsel om macht. israel dood”.
2 september aan CIDI: “En jullie maar die club blijven steunen. De racisten die etnische zuivering
uitvoeren in Palestina (…) Die joden hebben het er naar gemaakt dat ik nu een teringhekel aan ze
heb. Ze kunnen beter vergast worden.”
Holocaustontkenning & Complottheorieën
Aart van Wijngaarden stuurt CIDI en andere organisaties antisemitische e-mails met verwijzingen
naar zijn website ‘stopzionism.com’, bijvoorbeeld over de verdwijning van het vliegtuig van
Malaysia Airlines. Ook gaat het om holocaustontkenning:
” Inmiddels is het duidelijk, dat het zoals ik reeds vermoedde, opnieuw Israël is, dat achter dit alles
zit en er niet voor terugdeinzen een compleet vliegtuig laten neerstorten, immers conform hun
Talmoed zijn alle niet-joden gewoon vee en is het ombrengen van inzittenden niet erg. Hieronder 2
linken (…) Opnieuw het joodse schuim, dat erop los moordt.”
Op 20 juli: Er is veel meer aan de hand met vlucht MH-17 van de Maleisische
luchtvaartmaatschappij, dan de media vertellen.( …) moet er wel een false-flag hebben
plaatsgevonden en dat ziet er wel naar uit. En opnieuw staan er joden aan de basis van deze
nachtmerrie, want het was het joodse ICTS, dat vracht liet inladen, wat nooit had mogen
gebeuren.”
Waar de nepjoden dagelijks met hun neus in de Talmoed zitten, waarin de meest afgrijselijke
dingen staan, bijv. joden mogen niet joden straffeloos ombrengen, moet er weer een rechter in
Nederland optreden tegen iemand, die de holocaust aan de orde stelt, terwijl het Int. Rode Kruis al
lang geleden heeft aangetoond, dat het aantal omgekomen joden in de concentratiekampen
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slechts een fractie is van de gestelde 6 miljoen. Maar men blijft maar doordrammen over 6 miljoen
en zijn doof voor hun eigen leugens.”
Paul Groeneveld II
Paul Groenveld is al meerdere keren veroordeeld voor antisemitische mails. Momenteel heeft hij
nog een voorwaardelijke straf lopen. Na aangifte van CIDI was Paul Groeneveld even gestopt met
mailen. In 2013 begon hij opnieuw, terwijl zijn proefperiode niet om was. CIDI deed opnieuw
aangifte die momenteel nog loopt. Hij stuurt antisemitische mails naar tal van Joodse en nietJoodse organisaties. Zijn favoriete thema: het ontkennen van de holocaust. Dit jaar ontving CIDI
meerdere meldingen over één mail, die gericht was aan tientallen zo niet honderd scholen,
voornamelijk basisscholen. “Voor de directie”: “beste directie, ik vind dat deze videos verplichtte
lesstof zijn voor onze klein/kinderen, om ze te tonen dat, ik vind dat, joden een slechte inborst
hebben, zij waren de wreedste en misdadigste slavenhandelaren ( video 1 ) en hebben 30 miljoen
onschuldige christelijke russische kinderen, vrouwen en mannen misbruikt, verkracht, vermoord en
verhongerd, de holodomor, (video 2)
6 miljoen, wanneer, waar en door wie ( video 3 ) en de gaskamer een leugen is ( video 4 ).
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4 Het maatschappelijk domein
Deze categorie omvat antisemitische uitingen die zich voordoen in het maatschappelijk domein.
Het gaat bijvoorbeeld om spreekkoren tijdens voetbalwedstrijden of uitingen in de media (anders
dan als nieuws in verslagen en nieuwsberichten). Deze uitingen zijn niet gericht tegen specifieke
melders, maar door de aard ervan worden grote aantallen mensen ermee geconfronteerd. Ook
uitingen op internet behoren hiertoe; die worden echter niet door CIDI geteld. Cijfers van MDI en
een bespreking van de omgang met dergelijke uitingen vindt u in hoofdstuk 2.1.
Alles bij elkaar telde CIDI in de categorie maatschappelijk domein 27 incidenten, tegen 22
incidenten in 2013.

4.1 Het maatschappelijke domein: Sport
Op het gebied van sport noteerde CIDI 5 incidenten, één minder dan in 2013. In 2012 waren dit
er nog 13. In de meeste gevallen gaat het om spreekkoren bij betaald voetbal, maar ook in
amateursport deden zich incidenten voor.
4 maart
Meldster bevindt zich in het centrum van Amsterdam en ziet supporters van de voetbalclub SC
Cambuur uit Leeuwarden zich indrinken op terrassen aan de Nieuwmarkt. Ze schreeuwen: "Joden,
Joden" en "Hamas, Hamas, Joden aan het gas". Er staan ongeveer 20 politieagenten bij, die niet
ingrijpen. Als meldster vraagt in te grijpen, antwoordt de politie: "We zijn ermee bezig".
Meldster laat het er niet bij zitten en stuurt een brief naar de politie. Een agent belt haar naar
aanleiding van de brief op met de mededeling dat er meerdere supporters zijn opgepakt voor het
schreeuwen van antisemitische leuzen.
3 mei
Melder is een buitenlandse uitwisselingstudent en bezoekt de voetbalwedstrijd FC Utrecht Vitesse. Hij draagt een oranje “Koningsdagshirt” van een bekend biermerk met de tekst
“Amsterdam”. Verschillende aanwezigen schelden hem zonder reden uit voor “kankerjood”. “Ook
kinderen die “hoogstens 12 jaar” zijn. Ze konden niet weten dat ik Joods ben”, zegt melder aan CIDI.
Melder is enorm verbaasd dat het dragen van zo’n shirt een antisemitische reactie ‘uitlokt’. “Het is
niet eens een shirt van FC Amsterdam” (hij bedoelt Ajax). Hij meldt het incident bij FC Utrecht en
ontvangt een verontschuldiging van de club.
1 september
Melder is aanwezig bij de Zuid-Limburgse voetbalderby Roda JC – MVV. In het stadion hangt
volgens melder een “militaristische sfeer waarbij diverse Duitstalige leuzen massaal gescandeerd
werden”. Dit vindt melder onprettig, maar wat hem verontrust is dat meerdere personen openlijk
de Hitlergroet brengen naar de supporters van de uitspelende ploeg. Dit incident vindt plaats op
een “gezinstribune” waar veel kinderen zitten. Bovendien zien stewards en beveiliging volgens
melder het gebaar en reageren hier niet op. De bewuste personen worden niet van de tribunes
verwijderd.
Hierdoor heeft melder geen vertrouwen om het incident bij de voetbalclub of de KNVB te melden.
21 september
De spelersbus van AJAX komt aan in Rotterdam bij De Kuip, het voetbalstadion van Feyenoord.
Honderden Feyenoord-aanhangers roepen naar de bus leuzen over Joden, waaronder “Joden gaan
er aan” en het Hamaslied.
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3 november
Zoon van meldster hockeyt in de regio Amsterdam. Een jongen scheldt zijn teamgenoot uit voor
“kutjood”. De club onderneemt direct actie naar aanleiding van het incident.

4.2 Het maatschappelijk domein: demonstraties
CIDI telde in 2014 8 antisemitische incidenten tijdens demonstraties, in 2013 1. Extreemrechtse
demonstraties, hoewel een punt van zorg, worden niet geteld als daarbij geen specifiek
antisemitische leuzen worden geuit of symbolen worden meegevoerd. Antisemitische uitingen
kwamen vooral bij anti-Israel/ Pro-Palestina en Pro-IS(IS) betogingen voor. Drie van deze
demonstraties vonden plaats in Den Haag. Meerdere personen deden haatzaaiende en/of
beledigende uitingen. CIDI heeft aangifte gedaan tegen meerdere demonstranten. De
strafrechtelijke onderzoeken lopen momenteel nog.
4 juli
Tijdens een “pro-ISIS demonstratie” in de Schilderswijk (Hobbemaplein) in Den Haag roept een
groep demonstranten onder meer: “Khaybar Khaybar, ya yahud, Jaish Muhammad, sa yahud”
(“Joden, herinner je Khaybar, het leger van Mohammed keert weder”). Een verwijzing naar een
historische massamoord in 627 op de Joden in de buurt van Medina (onder wie de Banu Nadirstam). Het is een Arabische pogromkreet, opgevat als oproep tot jodenmoord.
14 juli
10 dagen later waren er weer enkele incidenten tijdens een grote demonstratie in Den Haag. Op
twee borden wordt de Israëlische vlag gelijkgesteld aan die van Nazi-Duitsland (met hakenkruis),
met daarbij de tekst “zionisme = nazisme”. Andere beledigende uitlatingen waren twee Palestijnse
vlaggen met daarop de tekst “stop doing what Hitler did to you” Nadat de organisatie, na ruim 45
minuten, opriep de uitingen te verwijderen, reageerden sommigen volgens ooggetuigen met de
Hitlergroet. Voor zover bekend heeft de politie niet eenmaal zichtbaar ingegrepen. Er werden geen
aanhoudingen verricht tijdens de 4 uur durende demonstratie.
20 juli
Tijdens een pro-Gaza demonstratie in Amsterdam lopen enkele mensen met een spandoek: “Stop
doing what Hitler did to you” en holocaust 1 Jews killed, holocaust 2 Jews Kill “. Een van de
genodigde sprekers zegt: “Wij leven in een tijd waarin de slachtoffers van toen zijn veranderd in de
daders. Zij die de holocaust hebben meegemaakt creëren er nu zelf één.”
24 juli
Tijdens een pro-ISIS demonstratie in de Schilderswijk (Hoefkade) in Den Haag roepen
demonstranten onder meer: “Vuile Joden! Go to hell, Israel!”, “heilig land aan de vuile Joden
gegeven”, en “Joden moeten terug naar het riool waar ze uit zijn gekomen”. Bovendien is ook op
film te horen hoe “lang leve Hitler” wordt geschreeuwd en de uit het voetbal overgewaaide leus
“Wie niet springt is een Jood”. Een andere hoofdspreker zegt: “We blijven spreken, totdat Shaam
gezuiverd wordt van de joden (…) Ja we spreken over de joden. Zijn de joden niet degenen die in het
gebied wonen? Zijn de joden niet degenen die in 1948 naar Shaam zijn gemigreerd? Ja, dat zijn
joden. Mensen noemen hun zionisten, maar wij noemen hun joden." De groep van ca. 20 personen
scandeert herhaaldelijk: "Dood aan de Zionist! Vuile joden.” Ook zou de Hitlergroet zijn gebracht.
27 juli
Tijdens een demonstratie in Rotterdam zijn antisemitische leuzen gescandeerd waaronder “Dood
aan de Joden” en “Dood aan Israel”, laat een melder aan CIDI weten. Een rapper noemde Israeli’s
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tijdens de demonstratie “moderne Hitlers”. Volgens ooggetuige werd er ook met een “jihad-vlag
gezwaaid bij het ’40-’45 monument”.
31 juli
Bij de uitgang van de Tweede Kamer staat een éénmansdemonstrant, die regelmatig tegen Israel
demonstreert. Hij staat met borden met daarop: “’Israeli’ Joden erger dan de Nazi’s”en daaronder
”Zionisme Thora Facisme.” Op een ander bord: “Joods Nazi terreur tegen bevolking Palestina”.
Dit is dezelfde man die vorig jaar in augustus ook in Den Haag met antisemitische teksten stond.
Het gaat om nieuwe borden met nieuwe teksten.
5 augustus - eenmansdemonstratie
Een Palestina-activist is in Purmerend door de politie opgepakt, omdat hij met een bord staat met
de antisemitische uiting: “The Zionists are the Nazi's of the Middle East. Ruthless, arrogant & driven
by a racist ideology”. De demonstrant moet voor de rechter verschijnen.
23 augustus
Tijdens een pro-Palestina demonstratie in Amsterdam brengt een man de Hitlergroet. De groet is
duidelijk te zien op beelden van de NOS. Een agent heeft de brenger slechts aangesproken, maar
niet aangehouden. Vooraf was afgesproken dat dit wel zou gebeuren. Op de Hobbemakade lopen
vrouwen met een spandoek “stop doing what Hitler did to you”..

4.3 Het maatschappelijke domein: Extreemrechts
In 2014 telde CIDI 8 incidenten in de categorie extreem rechts, in 2013 waren dit er 3.
4 januari
Melder ziet op een populaire Nederlandse handelssite een buste van Hitler te koop aangeboden.
25 januari
Melder ziet op een populaire Nederlandse handelssite het boek van Adolf Hitler, Mein Kampf
aangeboden. Hij heeft het gemeld aan de site, maar een dag later zet de verkoper het weer online.
27 februari
Melding bij Antidiscriminatiebureau Amsterdam: In een pandjeszaak in Amsterdam worden
verschillende Nazi-artikelen in beslag genomen, waaronder een kopie van Mein Kampf.
Februari
Meerdere melders zien op verschillende Nederlandse internetforum korte tijd een leeg blik Zyklon B
te koop aangeboden. De verkoper vraagt 1250 euro voor dit "zeer zeldzaam stuk geschiedenis", dat
de nazi's zouden hebben gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Na media-aandacht is de
advertentie verwijderd.
5 mei
Melder leest op Sp!ts nieuws dat een kunstwerk, Het Orakel, op de Dam in Amsterdam drie keer de
kreet 'Sieg Heil' heeft uitgesproken. De kunstenaar maakte het kunstwerk op uitnodiging van het
Amsterdams 4 en 5 mei comité. Mensen konden via een sms een tekst sturen, die het kunstwerk
versterkt uitspreekt. Het comité doet geen aangifte. Zo'n vijftig voorbijgangers waren getuige van
de beladen Hitlergroet van het kunstwerk. Het is een bewuste keuze van de kunstenaar om geen
filter op het orakel te zetten.
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5 september
Melder komt in een winkel in Oosterbeek. In de winkel worden attributen van Hitler verkocht.
3 december
Melding bij het Antidiscriminatiebureau Friesland: De politie treft in een woning een opvallend
groot aantal Nazivoorwerpen aan, waaronder hakenkruizen, adelaars en andere voorwerpen
verbonden aan het nationaal socialisme. De eigenaar is een bekende (rechtsextremist) van de
politie.
13 december 2014
Meldster ziet op een markt in Amsterdam enkele bustes en een mini standbeeld van Hitler
aangeboden. Meldster vraagt de verkoper of “hij weet wie dat is”? "Hitler!" antwoordt hij. Ze vraagt
hem of hij zich “niet schaamt om dat te verkopen” waarop de verkoper een verhaal houdt over wat
zijn vader in de oorlog allemaal heeft gedaan. Meldster heeft het gemeld bij de organisatie, die
hebben er niks mee gedaan.

4.4 Het maatschappelijk domein: Media

Dit jaar daalde het aantal incidenten in de categorie media van vijf naar twee incidenten. Hoewel
gedaald zijn antisemitische uitingen steeds vaker te vinden op mainstream media via het internet6,
vooral in reacties op nieuwsartikelen, zoals CIDI in voorgaande jaren al rapporteerde. Daarbij is een
algemene verharding waarneembaar. Er wordt vaker online opgeroepen tot haat en geweld.
'De media' kunnen ook een bron van ergernis zijn, vooral waar het gaat over onderwerpen als Joden
en Israel waarbij men emotioneel betrokken is. Maar lang niet alles waar Joden zich aan ergeren is
ook antisemitisch. Ook als er sprake is van (al dan niet vermeende) eenzijdigheid of onjuiste
berichtgeving hoeft er geen sprake te zijn van antisemitisme; deze meldingen worden niet geteld.
Een medium kan dader zijn, maar kan ook een podium bieden voor antisemitische uitingen. Soms is
het slechts de boodschapper, die zijn werk doet door antisemitische voorvallen te rapporteren.
29 april
CIDI ontvangt meerdere meldingen over het verkiezingsfilmpje van de IQ-partij dat even voor het
avondjournaal van 18:00 op Nederland 1 wordt uitgezonden. Lijsttrekker Gunther Niessen van de
eenmanspartij IQ, zegt onder meer dat “multimiljardairs van de Ashkenazi-groep” migranten naar
Europa hebben gehaald om grip op Europese volken te krijgen. In het partijprogramma van de partij
staat dat de partij “een kracht tegen hersenspoeling is, verspreiding en herhaling van leugens”,
waaronder het “holocaustleugen.”
2 mei
Op radio Veronica is er een onderdeel, 'Arjan de Krantenman’. In dit onderdeel wordt het nieuws op
een 'komische' manier doorgenomen. Een deel van de uitzending gaat over een staking van
schoonmakers bij de NS. De presentator vindt “stakende schoonmakers” klinken als een Suske en
Wiske album, en geeft een aantal voorbeelden van ‘grappige’, niet-bestaande, namen van albums.
In dat kader zegt de presentator: “Mijn favoriet blijft natuurlijk wel Suske en Wiske en een enkeltje
Auschwitz.” Een van de andere commentatoren reageert: "Nou ja zeg." Presentator: “Je kan er over
zeggen wat je wil, maar als ergens een grote schoonmaak is gehouden...nou ja goed.”

6

Monitor antisemitisme, 2012, Friedmann, E. en Muller, G.
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4.5 Het maatschappelijk domein; boeken, films, exposities, theater
In 2014 telde CIDI in deze categorie twee incidenten, één minder dan in 2013.
24 januari
Melder ziet een foto van een persoon die een ‘quenelle’ maakt bij een beeldje van Anne Frank op de
Westermarkt en doet aangifte tegen de man op de foto. Wanneer het incident precies heeft
plaatsgevonden is niet bekend; de aangifte wordt op 24 januari gedaan.
Een quenelle is een verkapte Hitler-groet, bedacht door de meermalen wegens antisemitisme
veroordeelde Franse komiek Dieudonné M’Bala M’Bala. De Franse minister van Sport Valérie
Fourneyron spreekt in Elsevier van een 'nazigebaar met een duidelijk antisemitisch karakter'.

14 september
Melder ziet een ”Poolse man” posters opplakken in Amsterdam
met daarop de tekst “JEW HUNTER”. De sticker maakt reclame
voor het gelijknamige antisemitische boek, dat gaat over een “plan
van alle rijke joden om zich te verenigen en een economische
macht te worden die Europa zal overnemen.”

4.6 Het maatschappelijk domein; Muziek
CIDI telde twee meldingen in deze categorie in 2014. De afgelopen 4 jaar telde CIDI geen
incidenten.
18 maart
Een rapper maakt zijn nieuwste lied bekend door middel van YouTube . In het filmpje bedreigt hij
Geert Wilders met de dood en zegt onder meer dat Wilders een “soldaat van de Joden” is, en “hoe
zit het met die ... of dat keppeltje op je hoofd, wordt Geertje soms onderdrukt door het joodse
geloof?” Doelend op de antisemitische complottheorie. Tegen de rapper is aangifte gedaan en in
november heeft hij 80 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor
bedreiging.
1 mei
Een Bredase rapper (niet dezelfde als de melding van 18 maart) doet in het lied ‘Eenmanszaak’ de
volgende uiting: “En ik haat die focking Joden nog veel meer dan de Nazi’s”. Via Twitter gaat hij
verder: “Fuck alle haters allemaal kk rotzooi joden kowedd met hun #EENMANS @Ismo_Music” en
“Kijk die kk joden haten op @Ismo_Music pownews bij deze jullie zijn kk hoeren zonen !!!
Hij tweet de gewraakte zin: “ik haat de joden nog meer dan de facking nazies” veelvuldig,
waaronder op 4 en 5 mei. CIDI heeft aangifte gedaan tegen de rapper. Momenteel loopt er een
onderzoek.
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2.1 Internet
CIDI telt geen meldingen van antisemitisme op internet, maar werkt samen met het Meldpunt
Discriminatie Internet (MDI) voor het verwijderen van uitingen waarover wij klachten ontvangen.
Het MDI verzamelt meldingen over alle soorten discriminatie op het internet. In totaal zijn er bij het
Meldpunt in 2014, 1179 meldingen ontvangen over 1117 unieke uitingen. Het aantal uitingen dat
door het MDI als strafbaar is beoordeeld, is licht gestegen; van 489 in 2013 naar 493 in 2014. Van de
493 strafbare uitingen werden 445 (90%) succesvol van Internet verwijderd.
De grootste categorie van discriminatie in 2014 is wederom antisemitisme (328). Gezien de kleine
omvang van de Nederlandse Joodse gemeenschap een opmerkelijk feit. Vooral uitingen
gedaan naar aanleiding van het Israël-Gaza conflict in juli en augustus 2014 zorgden voor een flinke
toename van deze categorie. In de categorie antisemitisme worden ook de meeste strafbare
uitingen gedaan (188). Dat is 57% van alle uitingen. Van de 328 meldingen hebben 55 betrekking op
holocaustontkenning. Een voorbeeld van een uiting op internet:
“Dat je een Jood bent is op zich al erg genoeg. Joden zijn de ratten van deze wereld, Alles wat ze
aanraken wordt besmet. Maar je bent ook nog eens zionist en dat is natuurlijk helemaal niet te
accepteren. Zionisten zijn kindermoordenaars, genocideplegers op de echte bewoners van Palestina,
wat jullie nu weer aan het doen zijn, en jullie joden in Nederland doen daar vrolijk aan mee, jullie zijn
net zo schuldig, met je media-manipulatie en duistere financiële handel en wandel. De banken ja, dat
zijn jullie, dat weten we allemaal. “
Bron: MDI - Jaarverslag 2014
Online spellen
Het online computerspel Clash of Clans is in opspraak geraakt wegens deelname van meerdere
groepen mensen die antisemitische spelersnamen gebruiken. Groepen als JewRaiders, WeKillJews
en The holocaust strijden tegen andere online spelers. Het spel Clash of Clans is het best
verdienende iPad-spel van dit moment. De maker van het spel heeft aangekondigd de
spelersgroepen met dergelijke namen te gaan verwijderen.
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2. Politie en Justitie
In de jaarlijkse Monitor Antisemitische Incidenten in Nederland bericht CIDI, behalve over de
incidenten, ook over de juridische afwikkeling van aangiftes die onder meer door CIDI zijn gedaan
en over zaken die op deze afwikkeling van invloed kunnen zijn. CIDI adviseert slachtoffers altijd om
aangifte te doen van antisemitische incidenten.
Goed en zichtbaar optreden van politie en justitie is een belangrijk signaal naar (potentiële) daders
dat antisemitische uitwassen door onze samenleving niet worden geaccepteerd. Goede
communicatie van justitie naar slachtoffers en leden van de getroffen groep is zowel voor hen als
voor de maatschappij als geheel belangrijk. Vooral grootschalige publieke incidenten (bijvoorbeeld
voor een televisiecamera) wekken een gevoel van maatschappelijke onveiligheid als daartegen
onvoldoende (zichtbaar) wordt opgetreden. Een voorbeeld hiervan in 2014 was het (niet) optreden
bij de IS(IS) demonstratie in Den Haag.
Beveiliging Joodse instellingen
Na de aanslag op het Joods historisch museum in mei Brussel is de beveiliging van Joodse
instellingen versterkt, ook door de overheid. In september stelde het kabinet voor de komende vier
jaar anderhalf miljoen euro beschikbaar als bijdrage aan de beveiliging van Joodse instellingen in
Nederland. De bewaking door de politie en Koninklijke Marechaussee bij Joodse scholen en
synagogen, en de controlerondes van de politie door wijken waar relatief veel Joden wonen, zijn
aanmerkelijk toegenomen. Dit draagt ertoe bij dat bij Joden het gevoel van toegenomen
onveiligheid enigszins afneemt, al is het op zich zelf verontrustend te constateren dat zo’n zware
beveiliging van de Joodse Gemeenschap in Nederland kennelijk nodig is.
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1. POLITIE
Melders hebben ook dit jaar zeer wisselende ervaringen met het doen van aangifte. De één is vol lof
over de behulpzaamheid en het medeleven van de afhandelende agent; een ander voelt zich niet
serieus genomen omdat hem wordt aangeraden geen aangifte te doen. Soms tekent een agent op
eigen initiatief slechts een melding op, die geen juridisch gevolg heeft. Een enkeling voelt zich door
de politie opnieuw geschoffeerd.
Antisemitisme op aangifteformulier
Lange tijd bemoeilijkte de keuze voor een discriminatiegrond de aangifte voor politieagent en
slachtoffer, omdat ‘antisemitisme’ als zodanig geen aparte discriminatiegrond is. Op het
aangifteformulier stonden alleen de discriminatiegronden die worden benoemd in het
‘discriminatie-artikel’ 137. Antisemitisme staat daar niet apart bij. De politie moet dan kiezen, maar
weet in sommige gevallen niet of een antisemitisch incident nu moet worden benoemd als
discriminatie op grond van ‘godsdienst’, ‘ levensovertuiging’ of ‘ras’. Een paar jaar geleden vroeg
een agent: “Voelt u zich nu gediscrimineerd op basis van uw geloof, of door uw ras?” Melder was
hierover zo boos dat hij zegt nooit meer aangifte te doen, terwijl hij vaker op straat wordt
uitgescholden.
Door het ontbreken van antisemitisme als discriminatiegrond werd ook het in kaart brengen van
antisemitische aangiftes bemoeilijkt. Die discriminatiegrond werd tot nu toe per aangifte achteraf
bepaald.
Op 21 mei 2014 heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie toegezegd antisemitisme als
subcategorie op te nemen op het aangifteformulier van de politie. Dit deed hij in een Kamerdebat
over discriminatie. Hij acht dit wenselijk ten behoeve van de “vroegherkenning”.
Aangifte doen
Nog steeds stuurt de politie bij incidenten waarbij het opsporen van een dader lastig lijkt, vaak aan
op het doen van een melding in plaats van aangifte. Soms registreren agenten ongevraagd alleen
een melding, als het slachtoffer niet nadrukkelijk om aangifte verzoekt. Dit kan leiden tot
onderrapportage, want alleen aangiften worden geregistreerd.
Ook dit jaar bleek het voor sommige mensen niet mogelijk om meteen aangifte te doen. “Ik heb
letterlijk moeten smeken om aangifte te mogen doen,” zegt een melder. Vaak moet er eerst een
afspraak voor worden gemaakt. Dit verhoogt de drempel tot het doen van aangifte. Hieronder
beschrijft een vrouw hoe haar aangifte verliep:
“Met veel moeite heb ik, na een paar keer weggestuurd te zijn, uiteindelijk op 21 juli aangifte
kunnen doen op het politiebureau te Hilversum. Heel vervelend vond ik dat mij gevraagd werd of ik
van Joodse afkomst ben. Ik heb geweigerd die vraag te beantwoorden, omdat ik die niet relevant
vind. (…) Toen ik vervolgens de postcode noemde van de plek waar de demonstratie, waartegen ik
aangifte deed, werd gehouden, aarzelde hij om verder te gaan met het opnemen van de aangifte.
De postcode hoorde bij een plein in ’s-Gravenhage en niet bij een plein in Den Haag, meende de
agent. Dat het om dezelfde plaats gaat, was hem totaal onbekend.”
De politie probeert vaak via een buurtregisseur te bemiddelen bij burenruzies. Dat heeft een goede
reden: buren zullen elkaar in de toekomst blijven tegenkomen en een ruzie die doorwoekert is
hinderlijk voor de betrokkenen en voor de politie. Soms zijn slachtoffers echter zo diep beledigd dat
ze niet in gesprek willen met de dader.
Er zijn ook positieve gebeurtenissen en ontwikkelingen te melden. De intensivering van contacten
tussen politie en CIDI is dit jaar voortgezet. Het Joods politienetwerk en CIDI hebben geregeld
overleg over antisemitische voorvallen en mogelijke oplossingen. Hierdoor weet de politie beter
wat er speelt en kan CIDI bijdragen aan ‘maatwerk’ voor slachtoffers. Bovendien draagt het overleg
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bij aan de verbetering van onderlinge communicatielijnen en vergroting van kennis. Partijen weten
elkaar gemakkelijker te vinden en dat gebeurt ook regelmatig.
Politietraining
CIDI heeft in 2015 meerdere workshops verzorgd voor de politie-eenheid die zich specifiek
bezighoudt met de beveiliging van Joodse instellingen in Rotterdam. Tijdens de workshop is
ingegaan op verschillende facetten van het antisemitisme, de uitingen en dreigingen, en Joodse
gebruiken en feestdagen. De agenten ontvingen onder meer een overzicht met data van Joodse
feestdagen. Dit is belangrijk voor de organisatie van de beveiliging.

2. JUSTITIE
CIDI en het Openbaar Ministerie overleggen periodiek over de voortgang van aangiftes van CIDI of
van anderen, die CIDI toestemming hebben gegeven bepaalde zaken met het OM te bespreken. Op
deze manier zorgen CIDI en OM ervoor dat zaken niet aan de aandacht ontsnappen of te lang
blijven liggen.
Een Amsterdamse rijschoolhouder die eind juli een filmpje op zijn Facebookpagina plaatste, waarin
hij zei: ”Zionisten, die moet je vergelijken met zombies. En weet je wat je moet doen met zombies?
Die moet je afknallen”, en twee pistolen leegschoot, is door de rechtbank veroordeeld tot een
gevangenisstraf van zestig dagen, waarvan 44 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook
moet de rijschoolhouder zich regelmatig melden bij de reclassering en zich laten onderzoeken en
eventueel laten behandelen bij een psychiatrische instelling.
Een man uit Doetinchem die verschillende strafbare feiten pleegde, waaronder het uitschelden van
een politieagent voor: "Stelletje kankerjoden" en/of "Hamas, hamas, joden aan het gas" en
mogelijk nog een rits beledigingen, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden.
Ook moet hij ruim €300 schadevergoeding betalen.
De cijfers van het aantal bij het Openbaar Ministerie, Discriminatiebeeld regio AmsterdamAmstelland, en POLDIS 2014, binnengekomen gevallen van discriminatie zijn op het moment van
het uitkomen van deze monitor nog niet bekend.
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3. Aanbevelingen
Educatie


Antisemitische incidenten moeten niet alleen bestreden, maar ook voorkomen worden. Het is
daarom belangrijk dat op jonge leeftijd democratische normen worden bijgebracht. Daar moet in
het basisonderwijs mee worden begonnen. Zo kan men de ontwikkeling van antisemitische
vooroordelen in de kiem smoren. Hiervoor is burgerschapsonderwijs van belang. Uit recent
onderzoek blijkt dat circa 20% van de leerlingen in groep 8 onvoldoende kennis heeft over
democratie en bestuur. 43% van de Nederlandse leerlingen heeft slechts oppervlakkige kennis over
burgerschap en het functioneren van de politieke en maatschappelijke instituten.”7 In vergelijking
met buurlanden scoort Nederland slecht. Er dient hier een kwaliteitsslag te worden gemaakt.



Hoewel er in het verleden meerdere onderzoeken zijn gedaan naar ‘ervaren discriminatie’ en er
momenteel onderzoek wordt gedaan naar ‘triggerfactoren’ van antisemitisme, is er een groot
gebrek aan cijfers over het bestaan van vooroordelen en radicalisering onder jongeren. CIDI roept
de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (en Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op om
een landelijk onderzoek te doen naar antisemitische vooroordelen en radicalisering onder
middelbare scholieren. Het onderzoek “Jong in Antwerpen en Gent” (2013) zou hiervoor als
raamwerk kunnen dienen. CIDI meent dat inzicht hierin essentieel is om een duidelijk beeld te
krijgen van de aard en omvang van het probleem.



Holocaustherdenking en –educatie moeten niet langer de overeenkomsten benadrukken tussen de
holocaust en ‘andere erge dingen’ in de wereld van nu. Het moet duidelijk zijn dat genocide - als
(poging tot) doelbewuste en systematische volkerenmoord - fundamenteel anders is dan een
politiek conflict waarbij slachtoffers vallen, hoe erg dat ook is. Leerlingen moeten ook een duidelijk
onderscheid leren maken tussen feiten over de holocaust en politieke opvattingen over Israel.
Holocausteducatie mag leerlingen in geen geval een schuldgevoel aanpraten.



Het is belangrijk dat in onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten voor leraren aandacht wordt
geschonken aan het herkennen en tegengaan van negatieve beeldvorming over concrete groepen,
ook bij docenten. Ideeën over complottheorieën verdienen hierbij speciale aandacht.



In het verleden is de Dodenherdenking steeds meer veralgemeniseerd en dat werkt het gelijkstellen
van ‘andere erge dingen’ met de holocaust (zie boven) en daardoor bagatelliseren van de holocaust
in de hand. Het is goed dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei daar iets aan wil doen. In de
conceptvisie voor de toekomst van herdenken, “Kom vanavond met verhalen”, stelt het Comité
duidelijk dat op 4 mei “de slachtoffers en niet de daders” moeten worden herdacht. Bovendien
dient de Tweede Wereldoorlog centraal te staan in het herdenken en moet er specifieke aandacht
zijn voor de genocide op Roma, Sinti en Joden. Dat moet duidelijk benoemd worden als onderdeel
van de gemeenschappelijke geschiedenis. Dit dient eveneens te gebeuren in het onderwijs en in
lesboeken over de Tweede Wereldoorlog.



Mensen moeten bewust worden gemaakt van hun eigen vooroordelen, zodat zij elkaar behandelen
als mens, en niet als vertegenwoordiger van een groep. Niemand mag passief ‘omstander’ blijven
bij gedrag dat anderen discrimineert.



Een grondige evaluatie van leermiddelen en lesmethoden die worden gebruikt in vakken als
geschiedenis, maatschappijleer, internationalisering, burgerschap en wereldoriëntatie lijkt op zijn
7

Uit: Kamerbrief over Burgerschap in het Onderwijs (2013), oorspronkelijk uit: Wagenaar, H., Van der Schoot, F., Hemker,
B. (2011) PPON: Balans Actief burgerschap en sociale integratie. Arnhem: CITO. En: Maslowski, R. e.a. (2010). Eerste
bevindingen International Civics and Citizenship Education Study. Rapportage voor Nederland. Groningen: GION.
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plaats. Ook zou bij sociaal-culturele activiteiten en inburgeringactiviteiten meer aandacht besteed
moeten worden aan het vormen van een positieve identiteit, die niet alleen maar op religie stoelt.

Politie en Justitie


De politie dient de toezegging van minister Opstelten om antisemitisme op het aangifteformulier
toe te voegen zo snel mogelijk te implementeren.



Op dit moment heeft ieder politiekorps in Nederland specialisten op het gebied van digitaal
rechercheren. Voor de zware en georganiseerde cybercriminaliteit zijn er speciale landelijke teams
ingericht. Dit soort teams moeten ook worden samengesteld voor de bestrijding van ernstige
bedreigingen op grond van afkomst op internet. Een soortgelijke eenheid dient ook op Europees
niveau te bestaan.



De KNVB speelt een actieve rol, onder meer in het tegengaan van spreekkoren over ‘Joden’. Clubs
moeten meer doen: het installeren van speciale geluidsapparatuur om leiders van spreekkoren te
identificeren, zoals bij ADO Den Haag, kan als ‘good practice’ gelden in de strijd tegen voetbalkoren
en kan door de KNVB sterk worden aangeraden ,zo niet worden verplicht.



Tegen het grote aantal incidenten op straat tegen herkenbare Joden verdient het aanbeveling dat
regelmatig undercover-agenten op straat meelopen met bijvoorbeeld synagogegangers, zodat bij
incidenten daders kunnen worden gearresteerd. Dit neemt de klacht weg dat daders bij dit soort
incidenten nooit worden opgepakt.



Het voortdurend in de gaten houden van jihadgangers en het actief ontmoedigen van jihadreizen
horen prioriteit te houden. Het is goed dat de regering hier meer middelen voor inzet.



Hoewel niet elke aangifte kan leiden tot vervolging, moet er iets gedaan worden aan de talloze
gaten in het traject van aangifte bij politie, via het instellen van een opsporingsonderzoek en het
voor de rechter brengen door het Openbaar Ministerie, naar een eventuele veroordeling.

Internet


Aansporingen tot racistisch geweld via lezersreacties moeten actief worden tegengegaan door het
patrouilleren van de politie op het internet en het aanspreken van moderators.



Antisemitische berichten op twitter dienen grondig te worden aangepakt door twitter te dwingen
IP-adressen af te geven.



Het moet eindelijk mogelijk worden websites aan te pakken die dienen voor de verspreiding van
racistische en haatzaaiende inhoud (zoals Radio Islam en Stormfront), ook als die in het buitenland
worden gehost. De Nederlandse regering dient al zijn invloed aan te wenden om dit mogelijk te
maken.

Dialoog


Dialoogprogramma’s die zich richten op het tegengaan van antisemitisme, vooroordelen en andere
vormen van uitsluiting mogen zich niet beperken tot de personen die toch al welwillend staan
tegenover anderen. Van belang zijn ontmoetingen die bijtend en hard zijn, zodat vooroordelen en
tegenstellingen echt naar voren komen. Dat geeft een goede basis om vervolgens bruggen te slaan.
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De kleine omvang van de Joodse gemeenschap maakt de druk onevenredig groot voor Joden in
Nederland om te participeren in dialoogprogramma’s. Oplossingen met betrekking tot dialoog
dienen rekening te houden met deze valkuil.
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Bijlagen
BIJLAGE I: Definitie en uitgangspunten antisemitisme
Definitie

De registratie van antisemitisme is complex. De zwaarte van de incidenten lopen sterk uiteen en de
definitie van antisemitisme is niet voor een ieder gelijk. CIDI hanteert de volgende definitie van het
begrip antisemitisme:

Het anders behandelen van Joden als persoon of als groep
dan andere mensen of bevolkingsgroepen, in het bijzonder
het zich vijandig opstellen ten opzichte van Joden op grond
van vooroordelen.
Antisemitisme bestaat ook daar waar geen Joden zijn, daar waar zich geen Joden aandienen om
haatgevoelens tegen te uiten. Zo wordt het woord ‘Jood’ gebruikt als scheldwoord. Joods zijn is iets
negatiefs, iets wat fout, slecht of verachtelijk is. Ook dit is antisemitisme, ondanks dat er
waarschijnlijk geen Jood direct bij betrokken is.
Uitgangspunten

Deze rapportage heeft de volgende uitgangspunten:
• Er wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en overige incidenten. Onder ernstig wordt
verstaan: fysiek geweld, bedreiging met geweld en schending van monumenten en synagogen.
• Interpretatieverschillen over incidenten zijn mogelijk. Zo kan het een vraag zijn of iemand in een
ruzie werkelijk antisemitisch wordt bejegend, of dat het slachtoffer de ruzie als antisemitisch
interpreteert. CIDI verkiest in geval van twijfel voor niet opnemen, boven oneigenlijke discussies
over het karakter van een opmerking.
• Regelmatige scheldpartijen tegen één en dezelfde persoon worden als één incident geteld. Dat
geldt ook voor meerdere telefoontjes naar één en dezelfde persoon of instantie.
• Antisemitische uitlatingen gedaan op het internet worden niet opgenomen in de tellingen, omdat
deze registratie door het Meldpunt Discriminatie Internet wordt gedaan.
• Bekladdingen worden alleen opgenomen, wanneer deze gecombineerd zijn met anti-Joodse
uitlatingen of op Joodse gebouwen. Dit betekent dat hakenkruizen op viaducten, tunnels, e.d. niet
worden geregistreerd.
• Het uitbrengen van de Hitlergroet wordt alleen geteld wanneer deze in de richting van een Joodse
persoon of instelling of tijdens dodenherdenking of Bevrijdingsdag wordt gebracht
• Met een als Jood herkenbaar persoon worden personen bedoeld die een keppel dragen of
anderszins door hun kleding als Jood herkenbaar zijn.
• Uitlatingen die anti-Israel zijn, hoe virulent ook, worden niet opgenomen. Beschuldigingen dat
Israel mensenrechten schendt, de Palestijnen onderdrukt of oorlogsmisdaden pleegt, beschouwen
wij als politieke uitingen. De grens wordt overschreden wanneer een directe verwijzing wordt
gedaan naar het nazisme. Concreet: de uitlating ‘Netanyahu moordenaar’ wordt niet opgenomen,
‘Adolf Netanyahu’ wel. Op het moment dat het gehele Joodse volk verantwoordelijk wordt
gehouden voor wat andere Joden of voor wat Israel doet, beschouwen wij echter wel als
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antisemitisme. CIDI hanteert de – enigszins gewijzigde – door Peter Pulzer (Oxford University)
onderstaande ontworpen toets.
Wanneer één of meerdere van onderstaande vragen met ja beantwoord worden, dan komt de
persoon die de uitlating heeft gedaan in de gevarenzone en wordt de scheidslijn tussen anti-Israel
gedrag en antisemitisme al snel overschreden.
Heeft de betrokken persoon die de uitlating deed:
• Niet alleen specifieke individuen of organisaties in Israel bekritiseerd, maar ook anonieme
collectieven, zoals de Joodse lobby, de Joodse gemeenschap of de Joodse stem?
• De economische positie van Joden, betrokkenheid van Joden bij media of één van de andere
zogenaamde Joodse eigenschappen benadrukt of overdreven?
• De Israelische regering vergeleken met nazisme en het optreden van het Israelische leger met de
SS, holocaust of genocide?
• Om boycots en sancties gevraagd die alleen tegen Israel gericht zijn, terwijl hij dat nog nooit heeft
gedaan bij andere ernstige zaken in deze wereld?
Als het om beeldmateriaal gaat, dan luidt de aanvullende vraag:
Heeft de kunstenaar/tv-maker:
• De davidster gebruikt om Israëls militaire apparaat te identificeren?
• Met een keppeltje Israelische politici aangeduid?
• Swastika´s gebruikt om de Israeli’s of zionisten te identificeren?
• Israeli´s of zionisten geportretteerd op een voor Joden karikaturale wijze?
Bij het analyseren van de e-mails is dit als volgt vertaald:

Joden/Israeli’s/Israel worden omschreven als nazi’s/met nazi-terminologie/symbolen
Joden/Israeli’s enz zijn duivels/de bron van alle/allerlei kwaad/het kwaad zelf
Joden/Israeli’s enz zijn uit op geld/rijk enz.: clichés over Joden en geld
E-mailer zegt nu wel allerlei lelijks over Joden/Israeli’s enz, maar zijn ouders/familie hebben
Joden geholpen, resp. zelf veel geleden, resp. e-mailer was altijd een vriend van
Joden/Israeli’s enz
Wat Joden/Israeli’s enz doen is vergelijkbaar met/erger dan de holocaust
Joden/Israeli’s enz hadden allemaal dood gemoeten/ zijn volkomen terecht vermoord /
moeten alsnog allemaal dood / eigen schuld
Joden/Israeli’s enz. moeten beter zijn dan anderen (maar zijn slechter) / hadden iets geleerd
moeten hebben / hebben niets geleerd of juist slechts geleerd vanwege vervolging
algemeen/holocaust
Joden/Israeli’s enz streven naar wereldheerschappij / hebben de wereld/VS/Europa/media
enz. in hun macht
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BIJLAGE II: Schriftelijke uitingen: twitter
Op Twitter worden dagelijks groeiende hoeveelheden antisemitische berichten geplaatst. Het is
een gemakkelijke manier om een boodschap anoniem te verspreiden. Veel tweets lijken gezien het
taalgebruik en hun profielfoto afkomstig van tieners, die ‘kkjood’ gebruiken als generiek
scheldwoord. Ook wordt via Twitter veel gericht gepest, al dan niet met antisemitische uitlatingen.
Tweets die bij CIDI zijn gemeld worden geregistreerd, maar komen om diverse reden niet in onze
telling terecht. Hieronder een overzicht van gemelde tweets in 2014:
22 januari
110% Anti 020 @110pro_Anti020: Kk joduhhh kk joduhh Kk joduhhh kk joduhh. Twitteraar heeft
ook een afbeelding van een Palestijnse vlag geupload met “HAMASSSSSS – Joden aan het gassss”.
14 februari
Granieto (@R_de_Collie): “#dwdd Het blijven Joden...Amsterdammers!!!! Paardevlees voor
rundervlees verkopen!!
22 maart
Gooner.@xLukeAFCA: @RJR__ kom dan ik breek je kanker poten kk tjappie ga met je joden familie
op de trein naar Auschwitz. (AFCA is de Ajaxsupportersclub)
14 april
Abujahjah@abujahjah: ik roep u op om ale jude in Antwerpen in elkar te klopen. Wy motten cheen
jude ! Jude van de straat en naar gaskammer ! en: …Jude aan chas ! en: Brand alle synagogen plat !
en meer berichten van gelijke strekking; account inmiddels verwijderd.
4 mei
LikeeSalima: 20.00卐卐卐.
LoveSelmss: Never dat ik 2 min stil ben voor al die kk joden. Ben nog liever 2 uur stil en aan het
denken aan Palestina & Syrië. stil dan.
Delightrea:20: 00 moet je gwn kk veel tweette en late zien dat je geen fok om die kanker jode geeft.
7 mei
077@Ahalaaamb: @...Hitler was wel master man, in paar jaar zoveeel Joden dood godd dammmn,
ik houuu van hem.
24 mei
MF/MK@MFxMK_: Lekker kk joden doodgeschoten in belgie wollah love naar die dader!
mazvangd @cartmangd: lekker voor de joden hopelijk bestaat er geen jood meer in de wereld.
25 mei
Nee.@srslyalgerien: Kkk kk joden ik barbecue hun.
26 mei
TonySoprano@Tonysoprano272: … het gast (gaat) bij hun altijd en eeuwig om geld! Zelf ruzie
maken is zelf betalen! Man houdt Joden hier in Nederland verantwoordelijk voor aanslagen en
gebruikt het vooroordeel dat Joden belust zijn op geld.
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cartman@cartmangd: …lekker voor de joden hopelijk bestaat er geen jood meer in de wereld.
Beyoncé@iiamMelda : Pownews js gewoon anti allochtonen man , kk joden gewoon.
30 mei
Zeynepakinci@zeynepakinci5: @...alle Joden moeten dood :D en die oude president van Israel was
al een rottende kadaver toe hij begraven werd.
10 juni
Appie@Abdeldop: @Ismo_Music Ik heb de kk grote haat aan die joden!
10 juli en 4 augustus
BilalIslam@Bilal Moslim: Upload foto waarbij de vlag van Israel gelijk wordt gesteld aan vlag van
Nazi Duitsland; daaronder de tekst: “Zionisme – Nazisme”.
Bilal op 4/8: dus wat Hitler gedaan had was historisch ook juist, had hij ze allemaal vermoord dan
was er vrede in MO.
11 juli
Stop Dirty wars@WarsSF: @... Er is maar 1 monster dat de holocaust overtreft: ISRAEL zelf en
hun misselijkmakende NAZI gedrag! Sponsored by USA.
12 juli
Cahit@Flexx1Beetje: Hitler kom terug slacht al die kk joden.
CHESTER@moco_larbi: Fuck al die kk joden en die duivel aanbidders (illu).
Ali@alii042: Dit is wat joden verdienen. Bijgevoegd plaatje van Jodenster8.

#FreePalestine @imane_suheyla : “@.. Hitler baba
" Goedzoo aliii”
HITLER IS BABA VRIEND. Daarbij de volgende screenshot toegevoegd van een
WhatsApp gesprek.
Ali Sirnakli@AliSirnakli: @... ze leren ons op school dat de Nazi’s erg waren,
waarom leren ze ons niet dat Zionisten veel erger zijn? @...
Later schrijft dezelfde twitteraar: o ik dacht dat de Joden het alleen recht op
genocides hadden.
ziad 1312 @ziadmocro: Kk rutten israel beetje goed praten ik dagt.deze man kan
wel maar hij is ook gwn bitch kk jood.
13 juli
 Yassine @( © ياسينyassine_mb): @.. IsraeliPM you murderers ,#HitlerWasRight… Op 18 juli: @...
de vergasten tijdens ww2, zijn nu bezig met het vergassen , raar volk die Jude. Op 20 juli:
…holocaust is coming.
Amattiewaarbenjij@SamJtaime: Fuck Israhel dus al die kk joden ze horen thuis in gaskamers.
IG;lokie_datbenik @lokie_datbenik : ik vind dat @geertwilderspvv gemarteld mag worden om te
weten hoe het voelt en de joden ook ze mogen allemaal uitgeroeid worden
Zonamo@Mootje_music: @geertwilderspvv Ik maak je dood eh mattie!! Eh Fuck Israeelll!!!! IK
haat die fucking joden nog veel meer dan de nazi’s!!!
14 juli

8

Een Jodenster is de gele ster die Joden verplicht moesten dragen tijdens WOII. Niet te verwarren met de davidster, de
zeshoekige ster die bijvoorbeeld in de vlag van Israel wordt afgebeeld.

53

Melding bij Antidiscriminatiebureau Amsterdam, afzenden onbekend: “Vieze KK zionistische kk
Joden”.
Melding bij Antidiscriminatiebureau Amsterdam, afzenden onbekend: ”Isrealiers zijn kk honden kk
joden”.
Melding bij Antidiscriminatiebureau Amsterdam, afzender onbekend: “gwn al die kk joden
vergast”.
15 juli
MrNiceGuy1911@83UGUR: The more i get to know Israel the more i admire this strong man
(afbeelding Hitler) #Israel #PalestineUnderAttack. Hij twittert ook in Nederlands.
18 juli
 B @ahamdan_b: 'Hierbij ik hoop dat nog steeds dat poetin in de sporen treed vannhitler en alle
kk joden uitroeit!!! #FreePalestina #Fuckisrael' ; Andere berichten van twitteraar, allemaal op 18-7:
Ey kk Joden
ga base ofzo kk jood.
Kubra@Kuupra: @... wat verwacht je? Dat we ‘oooh thanks Israel’zeggen? Propaganda a la
Nazi’s !!! #nazisrael.
21 juli
FreeHakim@shofa010: Free Palestine Free Syrie R.i.p Hitler Represent Stroke Jodendoderss.
Butterfly@jadore2080: @... Dank Joost! Menselijkheid zit niet in deze mensen. Israel heeft Hitler
al overtroffen
DHC #FREEPALESTINE@DHC_music: Wat Hitler bij de Joden deed, doet Israel NU bij de
Palestijnen! Zie gelijkwaardig…
@turkije@SemihhhC: Waarom bestond hitler nu gwn niet? Alle kanker joden hebben nog niet
gedoucht. Heb je werk niet goed gedaan.
Fatih van Rijn@suleymannn21: @... Kun je wel bijdehand gaan doen en doen alsof je neus bloedt
maar je snapt me wel! Alle joden zijn schuldig aan genocide!!
20 augustus
Urly coffee@ jeweettog: @... Ik neem aan dat de vrouw en kinderen van Benyamin Satanyahu nu
ook legitiem doelwit is. KUT NAZIS! Toegevoegd: foto van Nethanyahu als Hitler.
12 oktober
Jan@HolladieJan: Onno Hoes weg als voorzitter van Centrum Indoctrinatie en Desinformatie
Israhel. Toegevoegd foto van Hoes als Hitler.
31 oktober
fromHere@ikhero: @... De koran verteld de waarheid over bani Israel (Joden). Mein Kampf is
geschreven door een bruine #zionist jouw opa #Hitler.
10 november
Profielfoto prismak k@prismakss is foto van Hitler met Israelische vlag waarin davidster is
vervangen door hakenkruis.
18 november
Abu Rayan @aburayanmuhajir: Allahu Akbar! Between us and the jews is hatred no love, I can’t wait
to blow myself up in a synagogue when they are saying mazzeltov!
Op 17 juli: Remember banu qurayza oh jews.
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De tweet van 18/11 is gestuurd in reactie op de vermoorde rabbijnen in Jeruzalem. Abu Rayan
twitter in zowel Nederlands en Engels. Dit is slechts een greep van zijn haattweets.
6 december
Hans@Van_der_Meulen: @... Joden in de illegale, bezette gebieden moeten worden afgeschoten
dr Arabs #nekschot #Judenraus.
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BIJLAGE III: De incidenten in cijfers en tabellen
Tabel 1: Aantal incidenten naar soort, per invloedsfeer 910
‘Real Life’ uitingen
Geweld
Bedreiging
Vernieling Joodse doelen
Bekladding Joodse doelen
Overige Vernielingen/Bekladdingen
Schelden
Telefoon
Totaal

Schriftelijke uitingen
'Brief fax flyer sticker
Totaal E-mails, tweets
Uitgesplitst E-mails
Uitgesplitst Tweets
Totaal11

Omgeving
Buren/buurt
School
Werk
Totaal

Maatschappelijk domein
Sport
Media
Demo's
Extreemrechts
Boeken ed.
Muziek
Totaal

2009
4
6
6
3
16
20
6

2010
4
1
2
5
10
9
3

2011
1
3
3
6
13
28
1

2012
4
2
1
3
10
14
1

2013
3
1
2
4
4
21
3

2014
6
3
2
5
15
40
5

61

34

55

35

38

76

2009
10
50
50
0

2010
7
47
47
0

2011
4
18
17
1

2012
3
41
23
18

2013
3
57
10
47

2014
9
74
29
45

60

54

22

44

60

83

2009
9
9
1

2010
10
7
6

2011
11
512
8

2012
8
5
3

2013
8
11
8

2014
10
15
5

19

23

24

16

27

30

2009
8
7
7

2010
3
7
0

2011
5
3
0

2012
13
4
1

2
0

3
0

5
0

1
0

2013
6
9
1
3
3
0

2014
5
2
8
8
2
2

24

13

12

19

22

27

9

Niet bij enige invloedssfeer geteld: Overig, 1 incident 2008, 3 in 2009
Niet opgenomen in 2009, 2010 en 2011: gegevens Poldis en LBA
11
Totaal inclusief tweets
12
In feite 6; 1 serieuze bedreiging op een school geteld bij ‘bedreigingen’
10
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Tabel 2: Alle incidenten naar type

Geweld
Bedreiging
Vernieling synagoge, begraafplaats, monument
Bekladding synagoge, begraafplaats, monument
Overige vernielingen/bekladdingen
Schelden
Telefoon
Brieven, faxen, pamfletten, stickers
E-mails
Buren/buurt
School
Werk
Sport
Media
Demonstraties

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4
6
6
3
16
20
6
10
50
9
9
1
8
7
7

4
1
2
5
10
9
3
7
47
10
7
6
3
7
0

1
3
3
6
13
28
1
4
17
11
513
8
5
3
0

4
2
1
3
10
14
1
3
23
8
5
3
13
4
1

2
0
3

3
0
0

5
0
-

1
0
0

3
1
2
4
4
21
3
3
10
8
11
8
6
9
1
3
3
0
0

6
3
2
5
15
40
5
9
29
10
15
5
5
2
8
8
2
2
0

167

124

112

96

100

171

Extreemrechts - Hitlergroet, nazisymbolen
Boeken, Toneel, Films, Exposities
Muziek
Overig
TOTAAL (gecorrigeerd voor tweets)

13

In feite 6; 1 serieuze bedreiging op een school geteld bij ‘bedreigingen’
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