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De hieronder aan te treffen lijst is samengesteld op grond van krantenartikelen, 
informatie bij bekende Joodse organisaties, zoals de drie Joodse 
kerkgenootschappen, de Anne Frank Stichting, het Landelijk Bureau 
Racismebestrijding, ADO en bij CIDI gemelde incidenten. De ervaring leert dat er 
meer antisemitische incidenten plaatsvinden, die evenwel niet gemeld worden. 

ANTI-ZIONISME 

Operatie Druiven der Gramschap  

Tijdens de Israelische militaire actie Operatie Druiven der Gramschap vinden er 
enkele incidenten plaats.  

Een Joodse organisatie kreeg twee antisemitische telefoontjes. In een 
telefooncel in Rotterdam wordt een pamflet aangetroffen, waarin Operatie 
Druiven der Gramschap wordt vergeleken met de Tweede Wereldoorlog. Joden 
worden ervan beschuldigd in de voetsporen van de nazi's te treden: "Maar nu 
kan de wereld niet meer zeggen: men weet niet wat de Joden met andere 
volkeren hebben gedaan en nog steeds doen in Libanon en in andere landen".  

Demonstratie 
Evenals voorgaande jaren vond ook dit jaar weer voor de Israelische ambassade 



in Den Haag een demonstratie plaats van Moslims op Jeruzalemdag (de laatste 
vrijdag van de vastenmaand Ramadan). Er werden antizionistische pamfletten 
uitgedeeld en antizionistische leuzen gescandeerd, zoals: "Weg met Israel", 
"dood aan Peres". Op spandoeken werden leuzen meegedragen: "Zionisten zijn 
uitzuigers", "dood aan het Zionisme" en "Israel terrorist". Naar aanleiding van de 
gebeurtenissen rondom de demonstratie van het jaar daarvoor heeft CIDI voor 
de demonstratie overleg gehad met de Haagse politie. Deze zei toe te zullen 
ingrijpen, indien er antisemitische leuzen meegedragen zouden worden. Omdat 
de demonstranten volgens de politie alleen anti-Israel leuzen meedroegen en 
scandeerden trad de politie niet op.  

GRAFSCHENDINGEN 

In Zuidlaren in het Noorden van Nederland zijn op de Joodse begraafplaats 
graven vernield. Er zijn geen racistische of antisemitische slogans of 
hakenkruizen aangetroffen.  

In Winschoten, eveneens in het Noorden van Nederland, zijn Joodse graven 
geschonden op een Joodse begraafplaats grenzend aan een algemene 
begraafplaats. Ook op de algemene begraafplaats waren graven vernield.  

REVISIONISME 

Vrij Historisch Onderzoek - Siegfried Verbeke 
In tegenstelling tot andere jaren heeft CIDI slechts ‚‚n melding ontvangen over 
revisionisme. Een journaliste van een belangrijke krant ontving - vermoedelijk 
van het instituuut van de Belgische Holocaustontkenner Siegfried Verbeke Vrij 
Historisch Onderzoek - revisionistisch materiaal. Dit bestond uit een 
krantenartikel uit de reguliere pers waarin over revisonisme en revisionisten werd 
geschreven en reakties van Vrij Historisch Onderzoek daarop.  

Revisionistisch materiaal werd in Nederland de afgelopen jaren vooral verspreid 
door Siegfried Verbeke, die in Antwerpen zijn eenmansinstituut Vrij Historisch 
Onderzoek heeft. Vanaf 1992 verspreidde hij achtereenvolgens pamfletten over 
het Leuchterrapport, het Z� ndelproces, een vragenlijst met de titel "De zes-
miljoen-Holocaust. 48 Vragen en antwoorden", de Rudolf Expertise, De 
Lotgevallen van Germar Rudolf en De Crematoria van Auschwitz en Birkenau. 

In 1996 was Verbeke nauwelijks actief in Nederland. Verbeke verloor dit jaar in 
hoger beroep opnieuw de rechtzaak, waarmee de Anne Frank Stichting, het CIDI 
en het Landelijk Bureau Racismebesrijding in 1992 tegen hem startten.  

Garaudy 
Alle dagbladen hebben aandacht besteed aan de Franse affaire Roger Garaudy 
en Abb‚ Pierre. In een groot achtergrondartikel in ‚‚n van de vier landelijke 
ochtendbladen werd het revisionistische boek van Garaudy Les mythes 



fondateurs de la politique isra‚lienne verdedigd. Volgens de journalist wil 
Garaudy slechts dogma's doorprikken en om een goed oordeel te vellen moet je 
het hele werk lezen. Derhalve geeft hij het adres van de Internet site, waarop 
Garaudy's boek te vinden is. Door CIDI geconfronteerd met de inhoud van die 
site, schrijft de hoofdredactie van het ochtendblad het te betreuren dat het 
Internet adres is gepubliceerd. Het is een site "vol ranzige lectuur, waarin de 
Holocaust in twijfel wordt getrokken en Joden verdacht worden gemaakt", aldus 
de krant. Desondanks volgt een tweede groot artikel over Garaudy door dezelfde 
auteur, ditmaal in de vorm van een interview. Het CIDI en ook andere lezers van 
het ochtendblad reageren met ingezonden artikelen. Deze worden alle geplaatst. 
Ook vindt er een gesprek plaats tussen de hoofdredactie, CIDI en een aantal 
rabbijnen. De Joodse vertegenwoordigers wijzen op het gevaar dat revisionisme 
inhoudt. Uit het gesprek blijkt duidelijk dat de hoofdredactie geenszins de 
bedoeling had de Joodse gemeenschap te kwetsen. Er blijft verschil van mening 
over de vraag of je al dan niet over het revisionisme moet publiceren en op welke 
wijze. 

PROCESSEN 

Op 26 januari werd Th.G. Baalman door de politierechter in Amsterdam 
veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand met een 
proeftijd van 2 jaar. Baalman had in 1995 in een artikel in het huis-huis-blad De 
Triangel in Graveland geconcludeerd dat de goede Joden de Holocaust niet 
hebben overleefd, de slechte Joden wel door hun slimheid en corrupte inslag. De 
uitgever van De Triangel krijgt Ÿ 1000,-- boete. 

De politierechter honoreert een verzoek om vrijspraak voor een marktkoopman, 
die tijdens een ruzie met een Joodse collega zegt: "De gasmuntjes waren zeker 
op in de oorlog en daarom ben je er nog". 

Op 2 mei 1996 wordt de Belgische Holocaustontkenner Siegfried Verbeke in 
hoger beroep veroordeeld. Hij krijgt 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf 
met 2 jaar proeftijd, vijfduizend gulden boete of 50 dagen hechtenis. De Anne 
Frank Stichting, het Centrum Informatie en Documentatie over Israel en het 
Landelijk Buro Racismebestrijding waren in 1992 met dit proces tegen Verbeke 
begonnen. 

PUBLICATIES EN MEDIA 

JFN'94 nieuws 
Augustus 1997 heeft CIDI nog niets gehoord over de klacht die in januari 1996 
werd ingediend bij het gerechtshof te Arnhem over antisemitische passages in 
het blad JFN'94 nieuws. Justitie in Arnhem deelt desgevraagd mee met het 
onderzoek bezig te zijn. In juni 1997 stelde D66 Kamervragen over de lakse 
houding van justitie Arnhem. In het decembernummer wordt ex-premier Rabin 
Jodenzwijn genoemd. In het augustusnummer wordt het nationaal -socialisme 



verheerlijkt en gesproken over de "de Jodeninvasie (...) Om zo het Germaanse 
volk uit te roeien(...)Alle nationalistische partijen in Nederland en de rest van 
Europa zullen allemal geinfecteerd worden door de invloed van de Joden". Bij het 
schrijven van deze bijdrage (augustus 1997) is nog niets vernomen van justitie 
Arnhem. 

Artikel van Peter Edel in Ravage 
Het CIDI en B'nai B'rith Nederland dienen een klacht in tegen het blad Ravage. 
Ravage is een politiek links tweewekelijks blad, dat landelijk wordt verspreid. Op 
3 mei 1996 plaatst de redactie het artikel Kanttekeningen bij herdenking van 
Peter Edel. Hierin wordt een verband gelegd tussen B'nai B'rith en de KKK en 
B'nai B'rith wordt ervan beticht een stimulerende invloed te hebben op het 
nazistisch denken. De organisatie wordt aangeduid als "een Joodse elite die 
verondersteld wordt een stimulerende invloed te hebben op het nazistische 
denken". B'nai B'rith zou niets anders zijn dan een vorm van vrijmetselarij, net als 
de KKK, en er onder het mom van het bestrijden van antisemitisme aan 
bijdragen dat "dit soort gedachten" worden verspreid. B'nai B'rith wordt voorts 
aangeduid als "een Joodse elite die zich via neo-nazi's lijkt te richten tegen de 
belangen van de Joodse burger". Zij zou een organisatie zijn die het 
antisemitisme gebruikt als dekmantel voor criminele activiteiten. 

Er is proces-verbaal opgemaakt. De zaak loopt nog (augustus 1997).. 

Internet 
CIDI wordt regelmatig ge‹nformeerd over neonazistische en extreemrechtse sites 
in het buitenland. Hetzelfde materiaal dat de rechter Siegfried Verbeke verbiedt 
te verspreiden, staat zonder enige consequentie op Internet. Nieuws uit 
Nederlands extreemrechtse kringen wordt o.a. verspreid door het Arisch Nieuws 
Agentschap. Dit Agentschap publiceerde bv. een interview met T. Mudde, 
landelijk secretaris van de extreemrechtse organisatie CP'86. Deze partij heeft 
ook eigen pagina's op Internet. Op die pagina's worden lezers sinds enkele 
maanden opgeroepen om namen, adressen en telefoonnumers van anti-
fascistische organisaties door te spelen naar de extreem-rechtse organisatie 
ODIN (Onderzoek Documentatie en Informatie Netwerk). 

BEKLADDINGEN 

Uit het gehele land worden meldingen gemaakt van bekladdingen met 
hakenkruizen. Het is altijd moeilijk te beoordelen in hoeverre deze antisemitisch 
bedoeld zijn. Dit is wat anders wanneer hakenkruizen op een Joods gebouw 
worden aangebracht. 

In 1996 werd het Joods Uitvaartcentrum in Amsterdam tot tweemaal toe beklad. 
Eenmaal met het woord Hamas en eenmaal met een hakenkruis met daarbij een 
schuttingwoord. Op het bandje van het antwoordapparaat worden beledigende 
antisemitische teksten ingesproken. De politie stelt een onderzoek in. 



RELIGIE 

Uitingen van Christelijk antisemitisme werden de afgelopen jaren vooral 
aangetroffen in het blad Evan van Jenny Goeree. In 1996 werd niet ‚‚n melding 
ontvangen over de verspreiding van Evan. Niet bekend is of er inderdaad geen 
blaadjes zijn verspreid. 

CIDI ontving in 1997 informatie dat Lucas Goeree inmiddels weer actief is.  

Wat betreft Islamitisch antisemitisme ontving CIDI ‚‚n melding. In een moskee in 
Tilburg, een middelgrote stad in het zuiden van Nederland, werden de 
Protocollen van de Wijzen van Zionte koop aangeboden. Het antidiscriminatie 
meldpunt in Tilburg heeft het materiaal laten weghalen (zie ook anti-zionisme).  

SPORT 

Voetbal 
Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) constateert in haar 
jaarverslag dat er - sprake is van een ernstige toename van verbaal geweld 
onder supporters. Onder verbaal geweld wordt verstaan: verbale uitingen die 
racistisch/discriminatoir of kwetsend zijn voor anderen. Er bestaat nog geen 
registratie van dergelijke uitingen. Bij wedstrijden, waarin de voetbalvereniging 
AJAX - dit is een club met veel Joodse leden, waaronder de voorzitter - speelt 
zijn leuzen als: "Hamas, Hamas, Joden aan het gas" en "wie niet springt is een 
Jood", alsmede sisgeluiden, die duiden op ontsnappend gas, heel gewoon 
geworden. Indien het niet tot fysiek geweld komt grijpt de politie niet in. Dit, aldus 
het CIV omdat de strafwetgeving vaak moeilijk toepasbaar is in verband met 
ondermeer de individuele bewijslast of het feit dat bepaalde uitingen geen 
strafbaar feit zijn. Er zijn wel voldoende mogelijkheden om deze groepen 
supporters uit het stadion te verwijderen. Tot op heden is dat echter nooit 
gebeurd.  

INCIDENTEN 

In Amstelveen, een plaats gelegen tegen Amsterdam met veel Joodse inwoners, 
werd een Joods jongetje tegen de grond slagen, terwijl zijn belagers "Jood, Jood, 
Jood" schreeuwden.  

D66 schorste de secretaris van een van de afdelingen in Amsterdam wegens 
een antisemitische opmerking. Na een diepgaand meningsverschil met de 
voorzitter had de secretaris gezegd, dat zij niet verrast was over haar (de 
voorzitter) gedrag, want Joden hadden haar al eerder verraden.  

DIVERSEN 



Zoals elk jaar vinden er diverse algemene antisemitische incidenten plaats: CIDI 
ontvangt twee meldingen van burenruzies en een melding dat Mein Kampf op 
een rommelmarkt te koop wordt aangeboden. CIDI zelf ontvangt opnieuw een 
antisemitische pornografiche brief. De Anne Frank Stichting ontvangt een pamflet 
met een Davidster en daarin een hakenkruis. De bijbehorende tekst luidt: "De 
nazie's van het Midden-Oosten. Terecht vergast". volg demonstraties en 
bijeenkomsten 

EXTREEM RECHTS 

Inleiding  

De belangrijkste extreemrechtse partijen zijn nog steeds de in het parlement en 
gemeenteraden vertegenwoordigde Centrumdemocraten (CD) en CP'86, die 
alleen in gemeenteraden vertegenwoordigd is. Na jaren van stilte liet dit jaar ook 
de Nederlandse Volks Unie (NVU) weer van zich horen. In CP'86 is een 
scheuring ontstaan. De CD en CP'86 hebben enige tijd overwogen te fuseren. 
Binnen de CP'86 ontstaat een scheuring. Door het gehele jaar heen vinden er 
arrestaties plaats van extreemrechtse aanhangers wegens ordeverstoringen, 
geweldpleging, meedoen aan verboden demonstraties en diefstal. Daaronder 
bevond zich ook de medewerker van de CD in de Tweede Kamer, C. Rietveld. In 
Rotterdam is onenigheid geweest over het gebruik door CP'86 van hun 
fractiekamer. 

ORGANISATIES EN PERSONEN 

Centrumdemocraten (CD)  

De partij en haar leider Hans Janmaat, die ook lid is van de Tweede Kamer, 
werden veroordeeld wegens het aanzetten tot haat tegen of discriminatie van 
buitenlanders gedurende de jaren 1989 en 1991. De partij werd veroordeeld tot f 
5.000,-- boete en Janmaat tot f 3.000,-- boete of veertig dagen vervangende 
hechtenis.  

Verder kwam de partij vooral in het nieuws wanneer zij een 
demonstratievergunning aanvroeg. Deze werd soms wel en soms niet verleend. 

De CD royeerde het Arnhemse gemeenteraadslid H. Selhorst. Deze werd 
veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf en f 5.000,-- boete wegens drugshandel. 
Selhorst zit nu op persoonlijke titel in de gemeenteraad. 

CP'86  

Binnen CP'86 is een scheuring ontstaan in verband met het royement van het 
Rotterdamse raadslid Martijn Freling. Deze zou een nazi zijn, getuige een foto 



waarop hij de Hitlergroet bracht. Voor nazi's zou er, volgens het hoofdbestuur, in 
CP'86 geen plaats zijn. 

Samen met medebestuurslid Stewart Mordaunt (gemeenteraadslid in Den Haag) 
zich verzette tegen het royement, heeft Freling een bijzondere ledenvergadering 
bijeengeroepen. Tijdens deze vergadering werd het partijbestuur afgezet en liet 
Freling zich tot secretaris en Mordaunt tot voorzitter kiezen in een nieuw bestuur. 
Het oude partijbestuur, onder voorzitterschap van W. Beaux betwist de 
rechtmatigheid hiervan. Er zijn nu twee partijen met de officiele naam 
Nedelandse Volkspartij/CP'86. De nieuwe Volkspartij/CP'86 hield op 2 en 9 
november bijeenkomsten in Schiedam.  

De politie gaat het bij bijeenkomsten en demonstraties alleen om de handhaving 
van de openbare orde. Deze richtlijn heeft bij deze twee bijeenkomsten tot 
opschudding geleid, toen de politie niet ingreep. Tijdens deze bijeenkomsten, ‚‚n 
daarvan vond plaats op de dag dat de Kristallnacht herdacht wordt, liepen 
ordebewakers met armbanden met die leidt tot twee bijeenkomsten op een 
rumoerig verlopende bijeenkomsten wordt uitgevochten. dhakenkruizen rond, 
hesen Constant Kusters en Eite Homan (zie hieronder) een hakenkruisvlag en 
werd de Hitlergroet gebracht. Er waren ruim 80 neo-nazi's uit Nederland, Belgi en 
Duitsland aanwezig. Sprekers waren onder andere Joop Glimmerveen, leider 
van de Nederlandse Volksunie (zie hieronder) en Stewart Mordaunt raadslid van 
CP'86 in Rotterdam. Mordaunt riep op tot "vernietiging van democratische 
politici" en "de be‰indiging van de Joodse overheersing van de Nederlandse 
partijen". Glimmerveen bedreigde een vrouwelijk Kamerlid van GroenLnks en de 
hoofdredacteur van een Haags dagblad. Het Kamerlid noemde hij een "een 
volgevreten oplichtster die vijf jaar op water en brood in een werkkamp 
opgesloten zou moeten worden". E‚n van de redenen waarom de politie niet 
optrad was het besloten karakter van de bijeenkomst. Het zou gaan om een 
bijzondere ledenvergadering van CP'86. Dit is evenwel aanvechtbaar, omdat 
tijdens de gehele bijeenkomst journalisten aanwezig waren, die opnamen en 
foto's mochten maken. Joop Glimmerveen is enkele dagen later opgepakt en 
verhoord over zijn uitlatingen. Naar aanleiding van beide bijeenkomsten heeft de 
Minister van Justitie het Openbaar Ministerie verzocht een strafrechtelijk 
onderzoek in te stellen, hierbij zal ook worden onderzocht of de Nederlandse 
Volkspartij/CP'86 kan worden verboden. Het Kamerlid van GroenLinks, dat al 
geruimere tijd door extreemrechts werd lastig gevallen en de Nederlandse 
Vereniging van Journalisten hebben een klacht ingediend. 

In het begin van het jaar is er enige tijd sprake geweest van een mogelijk 
samengaan van de CD en CP'86. Deze is er uiteindelijk niet gekomen. De CD 
achtte CP'86 te radicaal.  

Nederlandse Volksunie  



De Nederlandse Volksunie was de eerste extreemrechtse partij in Nederland. De 
partij heeft nog steeds dezelfde leider, Joop Glimmerveen. De partij heeft nooit 
echt voet aan de grond gekregen in Nederland, waarschijnlijk wegens zijn te 
radicale ideologie. Het is ruim tien jaar stil geweest rondom de NVU. 
Vermoedelijk met het oog op de verkiezingen in 1998 probeert Glimmerveen 
weer aan de weg te timmeren. Glimmerveen werd voor het eerst veroordeeld in 
1974 nadat hij als kandidaat voor de gemeenteraad Den Haag opriep de stad te 
bevrijden van de plaag van Surinamers en Antilianen. In 1983 zorgde hij voor 
opschudidng bij een demonstratie tegen de kruisraketen. Met in het zwart 
geklede volgelingen riep hij Sieg Heil en NSB oke, Joden weg ermee. In 1995 
dook hij weer op voor de Deens ambassade in Den Haag, waar hij samen met 
Duitse neo-nazi's en leden van het Aktiefront Nationale Socialisten (ANS) voor 
de vrijlating van Gary Lauck demonstreerde. Gary Lauck, de leider van de 
Amerikaanse extreemrechtse NSDAP/AO, zat toen in Denenmarken gevangen. 
Glimmerveen onderhoudt nauwe contacten met Constant Kusters en ANS-leider 
Eite Hohman. 

Constant Kusters  

Kusters is al jarenlang actief binnen extreem-rechts. In 1994 was hij lijsttrekker 
voor CP'86 bij de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. In mei van dit jaar 
veroordeelde de politierechter hem tot een celstraf van vijf maanden wegens 
bedreiging en openlijke geweldpleging. Kusters had enkele dagen daarvoor een 
voorbijganger in elkaar geslagen omdat deze had geweigerd te reageren op de 
vraag wat hij van het fascisme vond. Kusters werd ook veroordeeld tot het 
betalen van de tandartsrekening van het slachtoffer. De rechter was ook van 
mening dat Kusters nu een voorwaardelijke celstraf van drie weken moet uitzitten 
omdat hij een cameraman had mishandeld op een partijcongres van de politieke 
partij GroenLinks (zie ook earlier reports). Voor de geweldpleging op dit 
partijcongres werden begin dit jaar dertien extreemrechtse actievoerders tot elk 
120 gulden boete veroordeeld. De ordeverstoring was een gezamenlijke actie 
van CP'86 en ANS. 

Rotterdam  

In de omgeving van Rotterdam is extreemrechtse zeer actief. Extreemrechts in 
Rotterdam radicaliseert heel duidelijk. CD-gemeenteraadsleden zijn bv. 
overgestapt naar CP'86, omdat zij de CD te gematigd vinden. In februari vond 
een verboden demonstratie plaats tegen het verbod van sommige scholen op het 
dragen van Nederlandse vlaggetjes op bomberjacks. Vrijwel de volledige top van 
CP'86 en de NVU en CD-raadsleden doen mee. Velen worden gearresteerd, 
zoals Joop Glimmerveen (leider NVU), Ton Mudde (secretaris CP'86), Martijn 
Freling d(secretaris CP'86), M. de Regt (CD-raadslid in Utrecht) J. Teijn (CD-
raadslid in Rotterdam) en Stewart Mordaunt (CP'86-raadslid in Den Haag).  

Een wethouder wordt door een lid van CP'86 in elkaar geslagen. 



In juni kwam het tot een ernstige botsing tussen de burgemeester van Rotterdam 
en CP'86, die met zetels in de Rotterdamse gemeenteraad zitten. 

De fractiekamer van de partij moest op last van de burgemeester op slot na een 
aantal dreigtelefoontjes van leden van CP'86 aan het adres van een 
Rotterdamse wethouder. In een kort geding werd echter bepaald dat er 
onvoldoende bewijs bestaat dat de telefoontjes uit de fractiekamer zijn gemaakt. 
CP'86 heeft zijn kamer derhalve weer in gebruik kunnen nemen. 

BESTRIJDING ANTISEMITISME 

In Nederland zijn diverse antiracisme-organisaties actief (see Report 1996). 
Jaarlijks vinden herdenkingen plaats in verband met de Tweede Wereldoorlog, 
zoals de Auschwitzherdenking en de nationale herdenking op 4 mei. Hierbij 
wordt meestal verwezen naar het hedendaags racisme en antisemitisme.  

Op landelijk niveau werd weer de jaarlijkse anti-racisme week georganiseerd, 
deze vindt altijd valt altijd plaats in de derde week van maart. Op 21 maart vond 
de jaarlijkse demonstratie tegen racisme plaats. Deze wordt door diverse anti-
racisme organisaties georganiseerd, zoals Nederland bekent kleur en het Comit‚ 
21 maart.  

Voor het vierde achtereenvolgende jaar vond het festival Racism beat it plaats, 
georganiseerd door Pop against racism. 

Samen met de School tegen Racisme organiseerde Nederland Bekent Kleur een 
opstelwedstrijd voor jongeren tot en met 18 jaar met als onderwerp racisme en 
racistisch geweld.  

De landelijke culturele organisatie de Kunstbende organiseerde de actie Trek 
een bek tegen racisme. Jongeren zijn gevraagd middels een zelfgemaakt portret 
een antiracisme affiche te maken. De Kunstbende is een landelijke organisatie 
voor culturele aktiviteiten met name voor kinderen en jongeren.  

De in 1993 op Europees niveau gestartte campagne Allemaal anders, allemaal 
gelijk heeft ook dit jaar diverse activiteiten ontplooid. 

Op locaal niveau wordt in Nederland veel gedaan aan de bestrijding van racisme. 
Zoals de vijfhonderd leerlingen van een school in Middelburg (de hoofdstad van 
de provincie Zeeland), die handtekeningen verzamelden om het predikaat 'wijk 
zonder racisme' te behalen. In Rotterdam doen jongeren mee aan het 
Multicultureel jongeren theater project. In het kader van dit project geven 
jongeren antiracistische theatervoorstellingen op Rotterdamse scholen.  

Specifieke activiteiten tegen antisemitisme hebben dit jaar niet plaatsgevonden.  



BEOORDELING 

Het aantal gemelde antisemitische incidenten en de in de media verschenen 
meldingen over antisemitische voorvallen is niet meer dan vorig jaar.  

Meer dan vorig jaar heeft extreem-rechts van zich laten horen, met name door 
hun voortdurende pogingen demonstraties op touw te willen zetten, de 
gebeurtenissen rondom CP'86 in Schiedam en Rotterdam. Binnen extreemrechts 
radicaliseert vooral CP'86. De CD wenste om die reden zelfs geen fusie met 
CP'86. De veroordeling van de CD gold uitspraken uit de jaren 1989-1991. De 
special over 25 jaar discriminatieverboden in Nederland van het Landelijk Bureau 
ter bestrijding van rassendiscriminatie schrijft dat de extreemrechtse netwerken 
actief zijn, maar dat de groep klein is. Op sommige plaatsen kan er echter heel 
wat aan de hand zijn. De afgelopen 25 jaar is veel vooruitgang geboekt in de 
strijd tegen racisme. Er moet echter nog veel gebeuren, zoals een effectiever 
optreden tegen racisme en antisemitisme op de voetbalvelden en regelgeving 
voor de bestrijding van deze fenomenen op internet. 

 


