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INLEIDING 

Het jaaroverzicht antisemitische incidenten in Nederland bestrijkt gewoonlijk één 
jaar. De golf van antisemitische incidenten in België en Frankrijk sinds het 
toegenomen geweld tussen Israel en de Palestijnen maakt het noodzakelijk om 
te onderzoeken of er de afgelopen maanden ook in Nederland sprake is van een 
toename van antisemitische incidenten. Uiteraard kan het verslag over 2002 
nooit meer zijn dan een voorlopige rapportage, gezien het moment van 
verschijning halverwege het jaar. Dit maal bestrijkt het verslag dus twee 
afzonderlijke gedeelten: de antisemitische incidenten 2001 en de incidenten over 
de periode januari-mei 2002. 

Al hier kan gesteld worden dat er sprake is van een ernstige toename van het 
aantal antisemitische incidenten - met name van geweldpleging, bedreiging met 
geweld en scheldpartijen, merendeels door Arabische jongeren - in de volledige 
verslagperiode, maar er hebben geen ernstige aanvallen op synagogen of 
Joodse winkels plaatsgevonden, zoals in het buitenland het geval is. 

Om een zo goed mogelijk de beeld te krijgen wat er in Nederland aan de hand is, 
is deze rapportage meer dan andere jaren gebaseerd op informatie die CIDI zelf 
heeft ingewonnen bij Joodse instellingen en personen, zowel in als buiten 
Amsterdam. Omdat er meer dan andere jaren meldingen werden gedaan van 
scheldpartijen jegens Joden die vanwege hun uiterlijk als zodanig herkenbaar 
zijn - door het dragen van een keppel - heeft CIDI intensieve interviews 
gehouden met Joden, die in het openbaar een keppel dragen. Voor het overige 
zijn dezelfde bronnen gebruikt als voorgaande jaren. Dat zijn de meldingen die 



bij CIDI zelf binnenkomen en de gegevens van de hiernavolgende instellingen en 
organisaties: de Anti Discriminatiebureau's in Nederland (ADB's), de Landelijke 
Vereniging van ADB's (LV), het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), het 
Landelijk Expertise Centrum Discriminatiezaken (LECD), Antifascistische 
Onderzoeksgroep Kafka, het vierde monitorrapport over Racisme en Extreem 
Rechts van de Anne Frank Stichting en de Universiteit Leiden, het Centraal 
Meldpunt Voetbalvandalisme en de KNVB. Zonder de bijdragen van deze 
instellingen zou het niet mogelijk zijn om een beeld te krijgen van de mate waarin 
antisemitische gevoelens in Nederland tot uiting komen. 

Rapporteren is evenals het tellen van incidenten complex. Er kan sprake zijn van 
zowel over- als onderrapportage. Niet elk incident dat door genoemde 
instellingen wordt vermeld komt in de CIDI-rapportage terecht, evenmin als alle 
meldingen door particulieren. Soms is er bv. verschil van inzicht over de vraag of 
een incident nu wel of niet antisemitisch is. Over 'vuile rotjood' is iedereen het 
wel eens, maar over 'alle Israeli's moeten de zee in' niet. De één zal dit als 
antisemitisch ervaren, de ander als - weliswaar virulent - anti-Israel. In dit rapport 
worden anti-Israel uitingen - virulent of niet - niet opgenomen. 

Voor wat betreft de gegevens van het meldpunt voetbalvandalisme en de KNVB 
moet evenals voorgaande jaren geconstateerd worden dat bij aanhoudingen op 
grond van de antidiscriminatieartikelen (137c-f SR) niet omschreven wordt om 
welke uitingen het gaat. Dat kan dus het brengen van de Hitlergroet zijn, maar 
ook het doen van andere racistische uitingen. De woordvoerder van het 
meldpunt voetbalvandalisme zegt tegenover het CIDI dat de omschrijvingen van 
de overtredingen door de politie wordt geregistreerd. Het meldpunt ziet geen 
noodzaak om dat ook te doen. Bovendien is het hoe dan ook vrijwel onmogelijk 
om een adequaat inzicht te krijgen van het werkelijke aantal antisemitische 
uitingen langs de voetbalvelden. Immers van de meeste uitingen (sisgeluiden, de 
Joden gaan er aan, e.d.) wordt nooit proces-verbaal opgemaakt. 

De rapportage is als volgt samengesteld: hoofdstuk A. behelst de incidenten en 
verschijningsvormen 2001, hoofdstuk B. de voorlopige rapportage 2002. In 
hoofdstuk C. zijn gerechtelijke uitspraken over 2001 opgenomen en in D. treft u 
de conclusie aan. 

Den Haag, 
mei 2002 

A. INCIDENTEN EN VERSCHIJNINGSVORMEN 2001 

Fysiek geweld 

gehele jaar - Melding bij CIDI. Er is het afgelopen jaar minstens viermaal geweld 
gepleegd bij de synagogen in de Lekstraat en in Amsterdam-West. Het betreft 
mesbedreigingen, stenen gooien en het gooien met andere voorwerpen. Voor de 



Portugees Israelitische Synagoge is een als Jood herkenbare jongen* in elkaar 
geslagen. 

14 mei - Melding bij CIDI. Een moeder meldt dat haar zoon op de school waar hij 
zit in elkaar wordt geslagen. Zie verder onder Onderwijs. 

[*] Met een als Jood herkenbare man worden in deze rapportage mannen 
bedoeld die als Jood herkenbaar zijn omdat zij in ieder geval een keppel dragen. 
Soms zijn zij ook anderszins door hun kleding als Jood herkenbaar, maar dat 
wordt niet expliciet aangegeven. 

Bedreiging met geweld 

17 maart - Melding bij CIDI. Op de voicemail van een Joodse man worden 
dreigementen geuit. Zie verder onder telefoon. 

13 juni - Melding bij ADB Den Haag. Media. Een als Jood herkenbare man wordt 
in de Schilderswijk reeds geruime tijd door Marokkaanse jongeren belaagd: hij 
wordt uitgescholden en bespuugd: "Ben jij ook een Jood? Begin te lopen, man. 
Wil je ook bespuugd worden?". Hem wordt ook de Hitlergroet gebracht. 
Journalisten van de Posthoorn zijn getuige van deze gebeurtenissen. De man 
draagt een keppel. Deze kwestie duurt geruime tijd. Langzamerhand verliest de 
man de proporties uit het oog, waardoor op een bepaald moment de 
gebeurtenissen in twijfel worden getrokken. 

augustus - Melding bij CIDI. Een Joodse vrouw in Amsterdam wordt door 
Marokkaanse jongens van rond de 16 jaar met een mes bedreigd en 
uitgescholden: "We gaan je tussen je ribben steken, vuile Jood". De vrouw doet 
aangifte. Ze kent de jongens uit haar buurt en maakt ze bij de politie bekend. De 
politie zegt na een gesprek met de jongens niet veel te kunnen doen, omdat ze 
nog minderjarig zijn. Haar kinderen gaan niet meer met een keppel over straat, 
maar lopen met een pet. 

september - De CIDI-direkteur wordt per brief op het CIDI met de dood bedreigd. 

datum onbekend - Melding bij CIDI. Een als Jood herkenbare man doet aangifte 
van overlijden in Rotterdam. Als hij zijn auto wil instappen komt een allochtone 
man naar hem toe en begint hem uit te schelden. Hij steekt zijn hand in zijn jas 
en doet alsof hij een mes heeft. Melder rijdt weg. Doet geen aangifte. 

december - Melding bij CIDI. Het Joods Cultureel Centrum ontvangt een 
bommelding. 

december - Melding bij CIDI. Joods Maatschappelijk Werk ontvangt twee 
bommeldingen. 



Vernieling 

medio oktober - Melding bij CIDI. De ruiten van het huisje op de Joodse 
begraafplaats in Diemen zijn ingegooid. 

eind november - Melding bij CIDI. Opnieuw zijn de ruiten van het huisje op de 
Joodse begraafplaats in Diemen ingegooid. 

Schelden 

gehele jaar - Melding bij CIDI. Bij de synagogen in de Lekstraat en Amsterdam-
West worden de synagoge-bezoekers bijna wekelijks lastig gevallen door 
Marokkanen tussen de 15 en 40 jaar. Zij schelden hen uit voor "vuile rot-Joden". 
Bij de Joodse scholen in Amsterdam gebeurt hetzelfde. 

gehele jaar - Melding bij CIDI. Een als Jood herkenbare man meldt het afgelopen 
jaar zeker 15 maal te zijn uitgescholden door Arabische jongeren. Dit gebeurt 
wanneer hij vanuit Amsterdam-Zuid naar de synagoge in de Gerard Doustraat 
loopt. Begin dit jaar was dat vooral "vuile Jood"; later wordt dat meer "Hamas, 
Hamas, Joden aan het gas". Na 11 september heeft hij er enkele maanden geen 
last van. Vanaf eind november is hij weer tweemaal uitgescholden. Hij heeft geen 
enkele maal aangifte gedaan bij de politie. 

gehele jaar - Melding bij CIDI. Een rabbijn die gevangenissen bezoekt is het 
afgelopen jaar in verschillende gevangenissen de leuze "Hamas, Hamas, Joden 
aan het gas" toegeroepen. 

gehele jaar - Melding bij CIDI. Bij de Joodse basisschool Rosh Pina in 
Amsterdam is zo'n vijftien maal een Marokkaanse taxichauffeur langs gereden en 
is daar gaan spugen. De politie heeft dit in onderzoek. 

december - Melding bij CIDI. Tijdens een educatieve muziekuitvoering in het 
concertgebouw roepen Marokkaanse jongeren op het moment dat er Klezmer-
muziek gespeeld wordt: "Stop die rot-Joden muziek". De zaal roept dat ze hun 
mond moeten houden. Bij de uitvoering zijn leerlingen van de Joodse 
Scholengemeenschap aanwezig. 

datum onbekend - Melding bij ADB Amsterdam. Een als Jood herkenbare man 
wordt uitgescholden door vermoedelijk Turkse jongen: "Hamas, Hamas, Joden 
aan het gas". 

16 januari - Melding bij ADB Amsterdam. Een als Jood herkenbare man in 
Amsterdam-Zuid wordt regelmatig gepest en belaagd door jongeren van veelal 
Arabische afkomst. 



12 februari - Melding bij ADB Amsterdam. Een conductrice in een tram in 
Amsterdam roept: "Anne Frankhuis, tenminste als ze thuis is". 

datum onbekend - Melding bij ADB Rotterdam (hierna te noemen RADAR). Man 
van Nederlandse afkomst meldt een opmerking van een allochtone flatbewoner. 
Deze had commentaar op de verwijdering van een onveilig gebleken fietsenrek. 
Hij zegt: "Het zullen wel rot-Joden wezen". 

26 februari - Melding bij ADB Amsterdam. In een tram in Amsterdam wordt door 
Marokkaanse jongeren tegen een Joodse reizigster gezegd "Joden, Joden aan 
het gas". Niet bekend is of reizigster als Joods herkenbaar is. 

februari - Melding bij CIDI. Na de boomplanting als symbolische inwijding van de 
nieuwe begraafplaats van de Liberaal Joodse Gemeente in Amstelveen lopen 
aanwezigen naar hun auto. Nederlandse jongeren schreeuwen tegen hen 
"Joden, Joden". 

datum onbekend - Melding bij CIDI. Een groepje Joodse jongeren zit in de 
nachttrein van Geldermalsen naar Utrecht. Zij spreken Hebreeuws. Er komen 
skinheads de coupé binnen en beginnen te zingen: "Hamas, Hamas, Joden aan 
het gas". 

1 februari - Melding bij ADB Haarlem. Een buurman van een openbare 
fietsenruimte zegt tegen een klant o.a. "Hitler moest jullie uitroeien". Niet bekend 
is of de klant Joods is. 

11 april - Melding bij CIDI. Een Joods gezin in Amstelveen meldt dat hun zoontje 
van tien voortdurend op de speelplaats wordt uitgescholden door Marokkaanse 
tieners. Hun zoon durft niet meer buiten te spelen. CIDI adviseert contact op te 
nemen met wijkagent en aangifte te doen. Dat doet de familie uiteindelijk toch 
niet. 

4 mei - Even voor 8 uur roepen jongeren tegen een als Jood herkenbare man in 
Den Haag 'Heil Hitler' en brengen de Hitlergroet. 

juni - Melding bij CIDI. Een als Jood herkenbare man wordt in Amsterdam-
Buitenveldert door een pizza-bezorger om ver gereden. Melder had voorrang. De 
pizza-bezorger scheldt hem - zoals melder zelf aangeeft - "stijf" met termen als 
"kankerjood". Hij doet aangifte. 

17 juni - Melding bij CIDI. Bij de halte van lijn 5 tussen Amstelveen en 
Amsterdam vindt een gesprek plaats tussen Marokkaanse jongeren, dat wordt 
opgevangen door meldster. De jongeren kwamen vermoedelijk net van 'vechtles'; 
zij bespraken hoe ze het beste Joodse vrouwen kunnen vermoorden. 



juli - Melding bij CIDI. Een als Jood herkenbare man wordt in Amstelveen-Zuid 
op een tramhalte uitgescholden voor "Jahoed" door Marokkanen. 

13 juli - Melding bij ADB Den Haag. Een Joodse man meldt in het centrum van 
Den Haag te zijn uitgescholden voor "kankerjood" door volgens hem 
Marokkaanse jongeren. 

5 september - Melding bij CIDI. Een Joods echtpaar doet boodschappen bij een 
slagerij met een Joodse eigenaar in Amsterdam-Zuid, waar ook veel door Joden 
wordt gekocht. Er lopen jongeren langs die zo hard roepen dat iedereen het wel 
moet horen: "Daar moet je niet kopen, dat zijn Joden". 

6 september - Melding bij ADB West-Brabant. Een Joods echtpaar en hun 
kinderen worden door jongeren van Arabische afkomst gepest. In de buurt 
worden op speeltoestellen discriminerende leuzen gekalkt. De jongeren brengen 
de familie de Hitlergroet. 

11 september - Melding bij RADAR. Marokkaans gemeenteraadslid van 
GroenLinks meldt de leus "Hamas, hamas, Joden aan het gas", geroepen door 
een Marokkaans jongetje. 

20 september - Melding bij ADB Amsterdam. Een buschauffeur van een 
touringcar in een volle bus zegt dat hij een hekel heeft aan Joden en kinderen. 

21 september - Melding bij CIDI. Een als Jood herkenbare man wordt in 
Amsterdam-Oost van ver door een groepje Marokkaanse jongeren vijandig 
bejegend. Zij roepen: "Jehoed". 

24 september - Melding bij ADB Den Haag. Een inwoner van Den Haag meldt 
dat haar buren tegen haar zeggen dat "de Joden " achter de aanslagen van 11 
september zitten. 

23 september - Melding bij RADAR. In Rotterdam-Noord scheldt een groep van 8 
à 9 Marokkaanse jongeren een vrouw uit voor "Jood". Niet bekend is of meldster 
Joods is. 

24 september - Melding bij RADAR. In Rotterdam-Noord scheldt een groep 
Marokkaanse jongeren een man op weg naar de avondwinkel uit voor "Jood". 
Niet bekend is of melder Joods is. Vermoedelijk betreft het dezelfde groep 
jongeren. 

eind oktober - Melding bij CIDI. Een als Jood herkenbare man stopt bij een 
stoplicht. Vanuit een andere auto wordt het raam opengedraaid en geroepen: 
"Hé, Jood bah" en "Ben je Sinterklaas. Hee". De andere vrouwelijke inzittenden 
roepen ook iets. Bij het wegrijden worden gebaren gemaakt. Later blijken ze 
allen bij dezelfde sporthal te moeten zijn om basketbal te spelen. Melder kaart de 



zaak aan bij zijn eigen basketbal vereniging en die van de daders. Er gebeurt 
verder niets behalve een uitgebreide e-mail wisseling. 

november - Melding bij CIDI. Als herkenbare Joden lopen een vader en zoon in 
Buitenveldert naar het clubhuis van een Joodse jongerenorganisatie. De jongen 
draagt een keppel. Vanaf een fiets worden zij door een Marokkaanse jongen 
uitgescholden voor "rotjoden". Daarna fietst hij heel snel door. 

december - Melding bij CIDI. Bij een bijeenkomst in Den Haag waar een 
vooraanstaande Israeli een prijs uitgereikt krijgt komt een man binnenlopen. Hij is 
te laat en roept: "Die Joden in Amsterdam kunnen niet eens het verkeer regelen". 
Hij wordt verwijderd. Komt later terug na kennelijk zijn excuus te hebben 
aangeboden.. 

19 december - Melding bij ADB Amsterdam. Een Joods persoon in gesprek met 
medebestuurslid. Deze zegt "last" te hebben van "muizen en ratten. Je moet een 
pistool op ze loslaten. Ze nemen zoveel ruimte in: het zijn net Zionisten". 

Buren 

26 juli - Melding bij ADB Haarlem. Een Joodse inwoonster van Haarlem wordt al 
jaren door haar buurman lastig gevallen met uitlatingen als "ze zijn er één 
vergeten te vergassen". 

10 september - Melding bij ADB Amsterdam en CIDI. Een gezin in Amsterdam-
Nieuwendam heeft last van zijn buren. Heeft daar nooit aangifte van gedaan, 
totdat de buurvrouw de man voor "vuile Jood" begint uit te maken. Toen hij haar 
zei, dat hij niet van Joodse afkomst is, was haar reactie "jammer dan, maar je 
hebt er wel de kop voor". Toen melder haar wees op de Holocaust zei ze "nou, 
daar was toch niets mis mee". Melder doet aangifte. Pas eind november, nadat 
hij een paar maal op het bureau is geweest, de zaak schriftelijk uiteen heeft 
gezet en ook CIDI overleg gehad heeft met de politie, is de politie bereid zijn 
aangifte op te nemen. 

4 oktober - Melding bij ADB Den Haag. Een inwoner van Den Haag meldt dat zijn 
moeder regelmatig door haar buurvrouw wordt uitgescholden voor "vieze, oude 
Joodse kankerhoer", "vieze kankerjodin". De buurvrouw zou ook een hakenkruis 
op haar deur hebben geklad. Melder is niet-Joods. 

Telefoon 

gehele jaar - Het Joods Historisch Museum krijgt vier antisemitische telefoontjes. 
Tekst o.a. "gelukkig dat de Joden niet de baas zijn". 

18 april - CIDI krijgt antisemitisch telefoontje: "Wat Israel doet is hetzelfde wat de 
Nazi's doen". Beller hangt op en noemt zijn naam, nl. Van der Berg. 



14 maart - Melding bij Kafka. In Utrecht bij antidiscriminatie organisatie een 
telefoontje met: "val dood klootzakken, heil Hitler". 

17 maart - Melding bij CIDI. Joodse inwoner uit Rotterdam komt na vakantie 
thuis. Hij vindt op zijn voicemail antisemitische teksten en dreiging met de dood 
en "tyfus, kankerjood, ik ga je vermoorden. Palestina forever". De dader spreekt 
accentloos Nederlands. Melder doet aangifte. 

1 december - Twee voicemail berichten op antwoordapparaat van een Joodse 
jongerenorganisatie in Amsterdam: "Vieze, vuile Joden. De Joden zijn de bazen 
op aarde met de Amerikaanse wapenindustrie. Vieze, vuile Joden, geen wonder 
dat de Duitsers jullie haten....De Palestijnen zijn kakkerlakken. De Joden zijn 
door God uitverkoren om de kakkerlakken te vernietigen". Tien minuten later 
eenzelfde bericht. Er is aangifte gedaan. 

1 december - Telefoontje naar CIDI: "Jullie vuile Joden...."; er wordt opgehangen. 

Onderwijs 

14 mei - Melding bij CIDI. Op een middelbare school vlak bij Utrecht wordt een 
Joodse jongen in elkaar geslagen en uitgescholden voor "vuile Jood". De moeder 
vertelt dat dit al jaren aan de gang is. Op hun huis worden hakenkruisen geklad 
en op de weg naar school komt de jongen leuzen tegen als 'ze hadden je samen 
met Anne Frank moeten vergassen'. Er is aangifte gedaan. Meldster wil alleen 
melden. 

juni - Melding bij CIDI. De moeder van een leerlinge van het VWO meldt (in 
januari 2002) dat op het zomerrapport van haar dochter vorig jaar: 'jood, hi, hi, zo 
slecht' is gekrast. Er is nooit goed uitgezocht wat er precies is gebeurd. CIDI 
heeft maandenlang getracht contact te krijgen met de mentor van de leerlinge. 

13 september - Melding bij CIDI. Een Joodse scholiere op een Amsterdamse 
middelbare school wordt al jaren uitgescholden voor "vuile jood". De vader van 
het meisje meldt dat dit de afgelopen twee dagen na de aanslag van 11 
september erger is geworden. CIDI heeft overleg met de school. De school wil 
geen overleg en ontkent dat er iets aan de hand is. 

oktober - CIDI doet aangifte van antisemitische teksten in een tijdschrift, dat is 
aangetroffen op de Amsterdamse Islamitische basisschool As Siddieq. Het 
tijdschrift, dat El Tahweed heet, wordt uitgegeven door de gelijknamige stichting 
El Tahweed. De voorzitter van het schoolbestuur, El Shersaby, is ook bestuurslid 
van de stichting. De teksten met antisemitische en anti-christelijke uitspraken 
dateren uit 1996 en zijn ook op internet te lezen. De onderwijsinspectie zegt na 
een bezoek aan de school niets bijzonders te hebben ontdekt: "Als een 
bestuurslid uitspraken doet die niet door de beugel kunnen, is dat verder een 
zaak van justitie", aldus de inspectie. De inspectie kijkt alleen naar het 



onderwijsklimaat. El Shersaby zegt in El Tahweed o.a.'Joden bezitten de 
wapenindustrie en aan de andere kant zijn zij degenen die oorlogen maken 'De 
Joden geloven dat zij alleen van zuiver bloed zijn en dat het sperma van de rest 
van de wereld dat van honden is'. Het blad beschuldigt de Joden, de 
communisten en christenen ervan 'de Islamitische gemeenschap te vernietigen'. 

4 december - Melding bij CIDI. Een leerlinge van een middelbare school in Zuid-
Nederland wordt al geruime tijd uitgescholden. Op de dag van de melding vindt 
zij in haar locker een afbeelding van Hitler. De school schrijft een brief aan de 
ouders. De pesterijen gaan evenwel door. 

Werksfeer 

8 maart - Melding bij CIDI. Een niet-Joodse werknemer bij een bedrijf in 
Rotterdam heeft een gesprek met een Palestijnse werknemer. Deze zegt in het 
gesprek over het conflict tussen Israel en de Palestijnen, dat "alle Joden dood 
moeten. Jij ziet er ook Joods uit. Jij moet ook dood". Omdat de werkgever na 
melding door de werknemer niets wil ondernemen neemt melder ontslag. Hij wil 
geen aangifte doen. Hij wil dit alleen bij CIDI melden. 

6 april - Melding ADB Amsterdam. Een collega zegt over een andere collega dat 
deze een "vuile Jood is, die ze hebben vergeten te vergassen". 

4 mei - Meldpunt ADB Amsterdam. Op een werkplek bij een krant wordt een foto 
van Hitler aangetroffen; op het telefoonboek staat een hakenkruis geklad. De 
werkgever neemt geen actie nadat meldster hem hierover had ingelicht. Zij 
neemt ontslag. Meldster is zelf niet Joods. 

10 mei - Melding bij CIDI. Een Joodse werknemer in Amsterdam bij een 
financieel adviesbureau meldt door een collega te zijn uitgescholden voor "vuile 
jood" en "ze hebben je vergeten te vergassen". 

16 mei - Melding bij CIDI. Het contract van een Joodse werknemer bij een groot 
bedrijf in Arnhem wordt niet verlengd. Hij heeft er een leuke baan. Met Joods 
Nieuwjaar neemt hij - dit is een Joodse traditie - zoete appels en honing mee, dat 
wordt door zijn collega's geapprecieerd. In januari komt er een nieuwe interim-
manager. Deze maakt antisemitische opmerkingen over Israel en de besnijdenis. 
De nieuwe manager wil het contract van Joodse werknemer niet verlengen, 
omdat hij "niet voldoende flair" zou hebben. De werknemer gaat bij het bedrijf 
weg, doch maakt er wel een justitiële kwestie van met name nadat hij een 
spreekverbod opgelegd had gekregen over zijn Jood-zijn. 

12 juli - Melding bij CIDI. Een Joodse jongen van 16 jaar heeft een 
vakantiebaantje bij een bedrijf in Zoetermeer. Een 40-jaar oude werknemer 
brengt de Hitlergroet. De jongen meldt dit bij zijn chef. Het bedrijf en de 
werknemers reageren niet op de melding, ook niet op een brief van de vader. De 



jongen keert niet terug naar zijn werk. De vader van de jongen meldt het incident 
schriftelijk bij FNV Bondgenoten in Utrecht. Ook deze organisatie laat niets van 
zich horen. 

Sport 

Evenmin als vorig jaar heeft het meldpunt voetbalvandalisme in zijn jaarverslag 
aandacht besteed aan racisme en antisemitisme op de voetbalvelden. Wel is het 
aantal aanhoudingen op grond van art. 137c Sr geregistreerd. Over de periode 
juli 2000-april 2002 zijn dat er 16. Niet duidelijk is wat de exacte overtredingen 
zijn. 
Ook de KNVB houdt racistische of antisemitische incidenten niet specifiek bij. 
Wel wordt een overzicht bijgehouden van wanordelijkheden. In alle gevallen gaat 
het daarbij om spreekkoren. Om wat voor leuzen het gaat wordt niet 
geregistreerd. Van de meer dan 600 wedstrijden die in het seizoen 2001-2002 
zijn gespeeld zijn er 17 verstoord door spreekkoren. Alleen bij de wedstrijd FC 
Groningen-Vitesse op 14 april is aangegeven dat er oerwoudgeluiden zijn 
gemaakt. 

4 april - Melding bij CIDI. Een 12-jarige als herkenbaar Joodse jongen wordt 
voortdurend uitgescholden voor "kankerjood" op de voetbalclub in Amsterdam 
waar hij speelt. De leiding van de club onderneemt niets hiertegen. Trainer doet 
er niets aan. 

4 oktober - Melding bij CIDI. Een Joodse vrouw uit Amsterdam meldt bij CIDI dat 
haar zoontje op de voetbalclub waar hij zit wordt uitgescholden voor 
"kankerjood". 

Overig 

20 juni - Melding bij CIDI. Bij een Joodse vrouw in Rotterdam die op haar deur 
een sticker had met de tekst 'Nederland blijf achter Israel staan' is het deurslot 
met kauwgom dichtgeplakt. 

7 mei - Melding bij CIDI. Een Joods meisje uit Israel huurt een kamer bij een 
Nederlandse man, een musicus die veel in bands met Moslims werkt. Hij wil het 
meisje niet langer meer een kamer verhuren omdat zijn Islamitische vrienden dat 
niet willen. Het meisje dat vooruit heeft betaald gaat inderdaad weg. Ze eist haar 
geld terug en krijgt dat ook. 

Brieven, pamfletten 

gehele jaar - Joodse instellingen - de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam, 
de Nederlands Israelitische Hoofdsynagoge, B'nai B'rith, de Joodse ambulante 
gezondheidszorg in Amsterdam, de Joods Educatieve Stichting in Deventer, de 
Joodse Gemeente in Rotterdam en CIDI-directeur Ronny Naftaniel in Den Haag - 



ontvangen op verschillende data antisemitische brieven van A.L.E. Hamers uit 
Amsterdam. Hij schrijft o.a dat:'Naftaniel een 'flapdrol' is en verder: 'Deze mini 
holocaust die door de 'joden' is begaan dient zo snel mogelijk vereffend te 
worden. U bent degenen die op voorspraak van de top van de 'joodse' sekte de 
'tegoeden' heeft geïnd. Dezelfde top van de 'joodse' sekte die er alles aan doet 
om de werkelijke toedracht van deze mensenslachting geheim te houden...'. In 
de brief aan B'nai B'rith: 'En is het excuusgeld wat jullie van Ronnie Naftaniel en 
minister-president Kok hebben gekregen al verdeeld?...en minister president Kok 
die alleen nog een orgasme kan krijgen nadat hij zijn lul in de smerige joodse 
reed van Naftaniel heeft gestopt. Naftaniel hadden ze moeten vergassen'. Een 
aantal van de ontvangers, waaronder Naftaniel, doet aangifte. Er wordt geen 
vervolging ingesteld. 

gehele jaar - Melding bij CIDI. Het Joods Historisch Museum, het CIDI, de 
Nederlandse Programma Stichting, het Centraal Joods Overleg en het Nieuw 
Israelitisch Weekblad ontvangen op verschillende data brieven van iemand die al 
jaren antisemitisch pornografie aan Joodse instellingen stuurt. 

datum onbekend - Melding bij RADAR. Een Nederlandse man is huismeester in 
een flatgebouw in Overschie. Eén van de bewoners, een jongeman van 
Nederlandse afkomst heeft een affiche voor zijn raam hangen: 'Gezocht 
manager, (naam), kanker-Jood, enkele reis Auschwitz". Politie haalt affiche weg. 

15 februari - Melding bij CIDI. Het Joods Nationaal Fonds in Amsterdam krijgt zijn 
advertentie teruggestuurd met antisemitische opmerkingen. 

10 mei - Melding bij ADB Amsterdam. Meldster krijgt antisemitisch antwoord op 
een contactadvertentie, waarin zij een Joodse partner zoekt. 'Het zijn boeven van 
de laagste soort net als al die buitenlanders die ondertussen onze roomblanke 
dochters onteren, nee, leer mij die Joden kennen'. 

15 mei - Melding bij CIDI en ADB West-Brabant. De Joodse gemeente in Breda 
ontvangt een antisemitische brief. Tekst o.a. 'Een goede Jood bestaat alleen in 
een sprookje' en 'Hun geld bepaalt alles'. Er wordt aangifte gedaan. 

20 juni - CIDI ontvangt een bekladde advertentie van de organisatie Een ander 
Joods geluid met daaraan vast brieven van A. Heemskerk uit Waddinxveen. In 
de brieven geeft hij o.a. een uiteenzetting over de uitroeiing van de Joden door 
de Nazi's. Zelfde pamflet is ook aan het Nieuw Israelitisch Weekblad gestuurd. 

3 augustus - CIDI ontvangt per post 'cartoons' . Een moeder en zoon met 
Davidster worden door een arm met een hakenkruis onder vuur gehouden. 
Daaronder de vader met het Palestijnse jongetje Mohammed Dura onder vuur 
gehouden door een arm met een Davidster. Mohammed Dura werd in het begin 
van de tweede intifada (september 2000) doodgeschoten. Tekst: 'It is all just 



history (history geschreven in gotische letters) repeating itself'. Het pamflet duikt 
hierna nog een paar maal op. 

8 augustus - Melding bij CIDI. Een Joodse zaak in de omstreken van Den Haag 
ontvangt een antisemitische brief. Tekst: 'Schweinhund. CO-2, KZ, 6.000,0000 
Tot'. De politie neemt geen aangifte op, omdat ze "er niets mee kunnen". Melder 
wil verder geen actie. Het is de eerste keer dat deze zaak slachtoffer is van 
antisemitisme. 

13 augustus - Melding bij CIDI. Brief aan een Joodse instelling in Den Haag met 
daarin een brief aan CIDI.. Tekst: 'Ik zou graag wat op jullie giro willen storten. 
Als ik er dan wel zeker van ben dat jullie er gasmuntjes voor kopen'. 

september - Brief aan CIDI-directeur Naftaniel in Den Haag: 'Wij komen jou koud 
maken, smerige kankerjood!'. Naftaniel doet aangifte. 

12 oktober - Naftaniel ontvangt op CIDI een brochure-achtig pamflet met op de 
voorpagina een foto van een Islamitische man. De begeleidende brief: '...Als u 
zal niet reageren aan mijn analyse, want u vindt de inhoud storend, het zal de 
bewijs zijn dat zelf u bent een legale terrorist, want u gedrag als een egoïstische 
onmenselijke stoord narcist dat in de haat leeft. U bent een gevaar voor de 
andere en de toekomst van de mensheid...Door de schuld van de Joden als u, 
die leven in de haat, de vrede tussen Israel en de Palestijnen zal onmogelijk 
worden...'. 

december - Pamflet aan CIDI met vragenlijst. Tekst o.a. 'Heeft u wel eens 
gehoord van een land dat zich schuldig maakt aan de volgende 
afschrikwekkende zaken...1. Mensen afvoeren uit hun huis en van hun land....of 
afvoeren naar de concentratie/vernietigingskampen...'. Er komen daarna nog 9 
van dergelijke opsommingen. Zelfde pamflet wordt in 2002 ook aan een andere 
Joodse instelling gestuurd. 

20 december - Per post aan CIDI een kerstkaart. Tekst o.a. 'On Dutch television I 
watched a little jewish homosexual that said he liked to play soccer, but was 
always pestered by fellow players. The rat should be castrated and used as a 
ball instead. What a pitiful people you are.....Instead of trying to kill jews in the 
occupied territories, we will kill jews in all other parts of the world..' 

Faxen 

Gehele jaar - CIDI ontvangt vanaf januari 13 faxen van degene die al jaren 
antisemitische faxen aan CIDI en (in mindere mate) aan Joodse instellingen 
stuurt. Dit jaar zijn ze ook ontvangen door Joods Maatschappelijk Werk, het 
Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap, het Joods Historisch Museum (12), 
Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims. Tekst o.a.: 'Israel veroordeeld als 
apartheidsstaat. De Nazi's van het Midden Oosten met een massamoordenaar 



als premier! Boycotten die staat...!'. Verder: 'Fax aan RTL e.a. Nederlanders in 
het Israelische leger...Nederlanders bij de Duitse SS...Ik zien GEEN verschil!!. 
Een bezettingsleger dat kinderen dood schiet.' En op 13 september'Fax aan de 
pers. Als het westen Israel blijft steunen zullen er atoombommen gaan vallen. De 
ware schuldigen zijn de Joden, zowel in Israel als in de VS. Mensen wordt 
wakker!!' 

17 augustus - Fax aan CIDI met oud krantenknipsel over Netanjahoe en een 
cartoon over het conflict tussen Israel en de Palestijnen. Bij het knipsel over 
Netanjahoe staat tussen haakjes Hitler; op de cartoon bij getekend: Davidsterren 
en hakenkruizen en eronder A. Sjaron. 

18 december - Fax aan CIDI: Een Davidster met daarin een hoofd met een 
keppel. Tekst: 'Sharon de joodse Hitler! En een hakenkruis. Fax lijkt niet van de 
vaste faxverstuurder. 

E-mail 

gehele jaar - CIDI ontvangt 23 antisemitische e-mails van 20 verschillende 
afzenders. Verdeling per maand: maart - 1/ april- 3/ mei-2/juni-2/juli-1/augustus-
2/december-12 (vier van Geert Wilts en twee van Houtrib Justus). 

Voorbeelden van teksten. 

'Ik heb in de recente geschiedenis geen moorddadiger en racistischer beesten 
gezien dan jullie...' en 'Bah...jullie Joden zijn altijd zo propagandistisch. Ofwel, de 
Joodjes die cidi.nl. maken zijn zionistjes'. 

'Wanneer stoppen de joden met het vermoorden van palastijnse kinderen en 
onderdrukking van het palestijnse volk. wat hitler gedaan heeft is niks vergeleken 
met wat het joodse terreurleger de palestijnse volk aandoet...' 

Een antisemitisch plaatje van Sharon die Palestijnse kinderen eet. Het plaatje 
komt van de website www.arabia.com/palestine/omayya. Afzender is Abdoe 
Khoulani. 

'Uw moordende bloedbroeders in Israel worden eindelijk voor de rechter 
gedaagd. De Hitler van Israel Sharon als eerste....moge er nog velen van uw 
bloedbroeders volgen'. 

'Hallo meneer Naftaniel....ik kan wel uren doorschrijven over zionistisch racistisch 
tuig als jullie....'. 

'Wanneer gaat u uw moordende joodse bloedbroeders een berisping geven?' 



'Van de week een optreden gezien van de voorzitter van Likud en ik heb zelden 
zo'n stomzinnige vertoning gezien en vooral die irritante glimlach om dat 
arrogante Joodse smoelwerk....'. Afzender: Constantijn de Boer. 

14 mei - Melding bij CIDI. E-mail aan een Joodse instelling in Amsterdam, die 
geld voor Israel inzamelt. Tekst: 'wordt met dat geld ook de kogels aan geschaft 
om onschuldige palasteinse kinderen te doden of te verminken?...Ik zal nooit 
meer mijn mond of iets verkopen of kopen van joodse burgers dit is mijn protest'. 
Afzender is: jan. 

Bekladdingen 

Bekladdingen begraafplaatsen, monumenten 

begin 2001 - De begraafplaats in Utrecht is beklad. 

28/29 april - Melding bij o.a. CIDI. In de nacht van 28 op 29 april worden op de 
Joodse begraafplaats in Oosterhout 70 graven beklad met hakenkruizen, 
runentekens en opschriften als 'Juden raus' en 'Wir sind zurück'. De daders 
worden gepakt. Het gaat om drie mannen tussen de 18 en 22 jaar, die lid zijn van 
het Stormfront. Volgens het Openbaar Ministerie zouden zij hiermee publiciteit 
voor het Stormfront hebben willen zoeken. Alle drie worden veroordeeld: twee 
maanden cel, waarvan 35 dagen voorwaardelijk, plus een werkstraf van 80 uur 
en twee maanden, waarvan 50 dagen voorwaardelijk en eveneens een werkstraf 
van 80 uur. De derde man moet nog voorkomen. 

De drijvende krachten achter het Stormfront zijn de 24-jarige Olivier Oomen en 
de 31-jarige Remi Hoven uit Den Haag. In november 1999 brachten zij samen 
met de Vlaardinger Dave Blom antisemitische bekladdingen aan op de Joodse 
begraafplaats in Den Haag. 
De Joodse gemeenschap in Breda en Oosterhout reageert teleurgesteld op de 
lage straffen. 

5 mei - Melding bij Kafka. Op de algemene begraafplaats in Echt worden twee 
grafstenen beklad met nazistische symbolen. Op een foto op een graf wordt de 
Hitlersnor getekend. Op een andere steen een Davidster en een snor. 

5 juni - Melding bij o.a. CIDI. Zeven grafstenen op de Joodse begraafplaats in 
Zaltbommel zijn beklad met hakenkruisen en teksten als 'Juden raus' en 'SS'. Bij 
het Joods monument aan de Bossschepoort is de herdenkingskrans beschadigd 
en 2 kleine vlaggetjes, een Israelische en een Nederlandse zijn kapot getrapt. De 
dader wordt gepakt. 

8 juni - Leidsch Dagblad. Op een oorlogsmonument in Oegstgeest is een 
hakenkruis gekrast. 



12 oktober - Media. Ongeveer 15 borden van het voormalige doorgangskamp 
Westerbork zijn beklad met hakenkruisen; ook zijn er in die buurt stickers 
aangetroffen van de NSDAP-AO geplakt met de tekst 'juden raus'. 

21 oktober - Melding via Kafka. Het nationaal Canadees bevrijdingsmonument in 
Apeldoorn is beklad met een hakenkruis. Ook op vier andere locaties in de stad. 

9 november - Melding via Kafka. Het oorlogsmonument in Hoeven is beklad met 
2 hakenkruisen. 

Overige bekladdingen 

Over het algemeen zijn alleen bekladdingen met antisemitische teksten 
opgenomen of bekladdingen van Joodse objecten. 

gehele jaar - Meldingen bij ADB Amsterdam. Het ADB ontvangt zes meldingen 
van bekladdingen met hakenkruisen en antisemitische teksten: 'vieze Joden, 
kanker, vergassen de joden' , 'dood aan Joden', 'alle Joden aan het gas', 'juden 
raus', 'vuile joden', 'alle joden aan het gas'. Bekladdingen zijn aangetroffen op 
een viaduct, een woning, muur en een paal van een invalideparkeerplaats, 
bankje Weesperplein metro. 

gehele jaar - Melding bij RADAR. RADAR registreert leuzen als 'Joden, het land 
uit', 'Joden zijn vieze wezens', 'Weg met de Joden, ze moeten naar de 
gaskamer'. Verder hakenkruisen met alleen het woord Jood en hakenkruisen met 
anti-Israel teksten. 

gehele jaar - ADB Haarlem krijgt acht meldingen binnen van bekladdingen met 
hakenkruisen, waaronder één op de deur van een moskee. Niet duidelijk is of 
deze in combinatie zijn met antisemitische leuzen. 

gehele jaar - Het ADB West-Brabant concludeert in zijn jaarverslag over 2000 dat 
racistische bekladdingen een structureel probleem zijn. In Werkendam en 
Woudrichem komt het - landelijk gezien - boven gemiddeld vaak voor. 

gehele jaar - Het ADB Maastricht concludeert in mei 2001 dat het aantal 
bekladdingen met extreem-rechtse achtergrond met 30 procent is toegenomen. 
Vaak zijn de letters WP geklad. Deze letters zijn ook aangetroffen op de 
bekladdingen van Joodse begraafplaatsen in Nederland. 

gehele jaar - Kafka registreert, uitgezonderd de specifiek hieronder vermelde, 33 
bekladdingen met o.a. hakenkruisen en Davidsterren op diverse objecten. 

januari - Melding bij ADB Zaanstreek. In een toilet van een scholengemeenschap 
worden leerlingen betrapt bij het aanbrengen van hakenkruisen, Davidsterren en 
teksten als 'joden eruit'. 



20 januari - Melding bij ADB West-Brabant. In een buurt in Breda wordt een 
spoor van antisemitische en racistische leuzen aangetroffen, o.a. "Für Jude 
verboten" en hakenkruisen. 

6 februari - Melding bij ADB Den Bosch. Een scholiere meldt racistische teksten 
gekrast in een kantine-tafel: 'Hitler kom slachten, kill the black en ook Sandra'. 
Sandra is een leerlinge van Joodse afkomst. 

22 februari - Melding bij CIDI. Een treinreizigster van Amsterdam-Amstel naar 
Utrecht meldt mondeling bij de conducteur bekladdingen op een muur gekalkt in 
het achterste treinstel, o.a. 'kanker joden, een jood is de grootste duivel'. De 
conducteur besteedt geen aandacht aan haar klacht. Meldster schrijft hierover 
naar de klantenservice van de Nederlandse Spoorwegen. Deze reageert hierop 
met een standaardbrief, waarin valt te lezen dat de directie het betreurt dat de 
conducteur haar niet van dienst is geweest. Want je mag van 'onze 
personeelsleden verwachten dat zij u vriendelijk te woord staan en u goed 
informeren. Voor het uitblijven van deze service bied ik u mijn 
verontschuldigingen aan. Voor uw reactie zijn wij u erkentelijk. Om de kwaliteit 
van onze dienstverlening te toetsen vinden wij het belangrijk op de hoogte te zijn 
van de meningen van onze klanten. Ook de informatie uit uw brief is verwerkt en 
draagt daardoor bij aan verbetering van onze service...'. Het CIDI stelt Rover en 
Rails in kennis van dit incident. Rails reageert niet. Rover reageert met een 
standaardbrief. 

4 mei - Melding bij CIDI. Bij een niet-Joodse inwoner in Breda is in zijn loods die 
werd opgeknapt geschilderd 'kut Joden' en 'Joden weg'. 

11 mei - Melding bij ADB Leiden. In de Piet Heinlaan in Oegstgeest zijn 
hakenkruisen en antisemitische leuzen 'joden raus' geklad. 

11 mei - De Limburger. In Wyck bij Maastricht wordt strafbare extreem-rechtse 
graffiti aangetroffen. 

april 2001 - Melding bij CIDI. Op 2e Paasdag zijn in een straat in Santpoort op de 
bel-brievenbus panelen hakenkruisen gekalkt. Melder is Joods. Zelf is hij enkele 
jaren geleden telefonisch antisemitisch bejegend met "vuile rotjood, ze hebben je 
vergeten te vergassen'. 

7 mei - Melding bij CIDI. In de Meern in het Mauritspark zijn leuzen en 
hakenkruisen aangetroffen: 'Wie een Jood is, is een lul'. 

9 mei - Melding bij CIDI. Op een electriciteitshuisje bij de Burgemeester van 
Leeuwenlaan en Lodewijk van Dijsselstraat worden antisemitische leuzen 
aangetroffen o.a. 'Joden moeten dood'. 



11 mei - Melding bij ADB Leiden. In een straat in Oegstgeest worden leuzen 
aangetroffen met hakenkruisen: 'joden raus'. 

23 mei - Leidsch Dagblad. De gemeente Leiderdorp haalt de nieuwe 
tafeltennistafels op het grasveld bij Tamarco weg. Er waren zulke diepe 
hakenkruisen ingekerfd, dat die niet meer te verwijderen waren. Er komt nu een 
betonnen exemplaar. 

6 juni - Amstelveens Weekblad. Een aantal woningen op de Bos van 
Waverenstraat, Keizer Karelweg en de Van der Verelaan zijn beklad met 
hakenkruizen. 

18 juni - Algemeen Dagblad. Tegenover de Joodse begraafplaats in Rotterdam 
staat op een muur in het Arabisch 'De dood aan joden'. 

20 juli - Melding bij AFA Nijmegen. In de wijk Neerbosch-Oost in Nijmegen 
worden antisemitische bekladdingen aangetroffen. Teksten o.a. 'kankerjood', 
'geen moskee in deze wijk', 'eigen volk eerst' en tekeningen van een 
exploderende bus met daarop een Davidster en Tel Aviv, tekeningen van een 
man met een Davidster die zegt 'vertrouw me maar'. Een afgerukte arm met een 
Davidster met de tekst: 'they call it murder, we call it justice'. Verder nog leuzen 
als 'eigen volk eerst', 'kankerjood' en nog enkele Keltische kruisen. Een tekening 
van een man, die zegt 'Ook al was je mijn moeder, goedkoper kan niet". Ook zijn 
er sticker aangetroffen met de tekst 'multi-cultuur is dictatuur' met 
postbusnummer 875 6800 AW Arnhem en telefoonnummer van de NVU. Het 
kost AFA veel moeite om de leuzen verwijderd te krijgen. 

23 juli - Melding bij CIDI. Op tal van plaatsen in Wieringerwerf zijn hakenkruisen 
en antisemitische leuzen aangebracht. 

27 juli - Melding bij ADB West-Brabant. In Oosterhout meldt een inwoner de 
bekladding van een poort met een hakenkruis en 'Joden'. 

zomer 2001 - Melding bij CIDI. Bekladdingen in Monnickendam: 'Juden Raus' en 
hakenkruizen met 'Only white'. De provincie verwijdert na melding de leuzen. 

8/9 september - De Limburger. In Stein zijn op grote schaal bekladdingen met 
hakenkruizen, doodskoppen en racistische teksten aangetroffen. 

14 september - Melding bij ADB West-Brabant. In de wijk Haagse Beemden 
worden de volgende bekladdingen aangetroffen: 'Dood aan alle Joden' en een 
hakenkruis. Deze bekladding op twee plaatsen. 

15 oktober - Melding ADB West-Brabant. Op een electriciteitshuisje de woorden 
'SCF rules. Kankerjoden'. 



23 oktober - Melding bij CIDI. Een Israelische inwoner van Volendam vindt in zijn 
achtertuin een houten bord ca. 1.30 met daarop de Israelische vlag, waarbij van 
de Davidster een swastika is gemaakt. Aanklacht ingediend. Politie doet 
onderzoek, maar vindt de dader niet. 

17 oktober - Melding bij CIDI. Een buurthuis in Amsterdam is beklad met 
antisemitische leuzen. 

20 december - Melding bij ADB Amsterdam. Op brievenbus van een Joodse 
inwoner van Amsterdam 'Hamas' gekrast. 

Internet 

Internet lijkt een vrijplaats te worden voor racistische en antisemitische uitingen. 

Het Meldpunt Discriminatie Internet, dat dit jaar vijf jaar bestaat, telt in zijn in april 
2002 verschenen jaarverslag over 2001 aan antisemitische uitingen 197; in 2000 
waren dat er 203. Dat is een lichte daling 'toch' zo schrijft het MDI in zijn rapport 
'blijft antisemitisme de tweede discriminatiegrond op Internet, wat gezien de 
grootte van de Joodse bevolkingsgroep (slechts 40.000 personen) opvallend 
genoemd mag worden'. Vanaf januari 2002 tot nu toe kreeg het MDI echter al 87 
antisemitische uitingen gemeld. Overigens constateert het MDI ook dat 'anti-
moslim uitingen gerelateerd aan de WTC ramp nog steeds zeer 'populair' zijn'. 

Van de vele uitingen op internet volgt hieronder een klein aantal voorbeelden. 

april- augustus. Melding bij MDI en CIDI. In het internet-gastenboek van het 
Nederlands Auschwitz Comite o.a. de volgende teksten: 

'raar eigenlijk, dat sommige joden in israel eigenlijk nu hetzelfde doen met de 
palestijnen als de nazi's deden met de joden: het enige verschil is dat de 
palestijnen terugvechten.' 

'Waarom herdenken jullie deze vuile tering joden het zijn deze joden die de 
kinderen van Palestina vermoorden...'. 

'tttttttttttttttsssssssssssssssssssss (drie regels lang). 

'Kankerjoden aan het jodengas....' 

'...iwa jai lihood het is jammer dat Hitler niet de tijd heeft gehad om alle joden uit 
te morden....' 

'Waren het er maar 12 miljoen in plaats van 6 miljoen'. 



augustus - Melding via Kafka bij ADB Zaanstreek. Mensen van een new-age 
centrum in Purmerend schrijven op internet: "Je kunt Hitler niet verwijten dat hij 
miljoenen Joden de dood injoeg. Zijn misdaden maken deel van het leerproces 
dat ieder mens gedurende zijn leven doorloopt. Om uiteindelijke vrede te vinden, 
kan iemand het nodig hebben om een of, zoals Hitler, duizenden moorden te 
plegen". 

september - CIDI sluit zijn discussiepagina in verband met de vele antisemitische 
en beledigende teksten. Enkele voorbeelden: 

'Als de conferentie in Durban een ding duidelijk gemaakt heeft dan is het wel de 
arrogante houding van de Amerikanen en de Israeliers. Dat de Israeliers van de 
conferentie wegliepen, verbaast mij helemaal niets. Zij, Joden, kunnen immers 
niet tegen kritiek. Een beetje kritiek wordt door hen nl. gelijkgesteld aan anti-
semitisme! ...Overigens vindt ik het meer dan een legitieme eis dat de 
moordpraktijken van het Joodse volk als oorlogsmisdaden worden veroordeeld. 
Sterker nog ook de moordpartijen op de onschuldige palestijnse kinderen kan 
gelijkgesteld worden met de Holocaust! Yvo -Delft'. 

11 september: 'Ras ras alle joden aan het GAS' 

13 september: 'kanker joden'. 

25 oktober - Melding bij CIDI. Een vrouw die op een religie-pagina discussieert 
meldt dat een zekere Ronald de volgende teksten schrijft: 'de Joden zijn nu bezig 
met een holocaust tegen de Palestijnen', 'alle Joden zijn onbetrouwbaar'. 'de 
Joden zijn moordenaars en landrovers'. 

5 september - Media. Internet aanbieder Easyhosting sluit de website van de 
omstreden evangeliste Jenny Goeree. Ondanks een verbod op verspreiding van 
het artikel Wat moet ik met Auschwitz? publiceerde zij dit op haar site. Het artikel 
werd in 1985 verboden. Enkele dagen later opent zij via een Engelse provider 
een nieuwe site. Ook deze schakelt de website uit. In het artikel geeft zij de 
Joden zelf de schuld van Auschwitz. 

november - Melding bij CIDI en MDI. In Nieuwe bezems publiceert Tim Mudde 
een artikel over de Joodse gemeenschap, die hij neerzet als een gemeenschap 
van samenzweerders. Het blad is een digitaal blad, dat echter ook binnen 
extreem-rechts op papier verkrijgbaar is. Mudde, actief in Voorpost, was lid van 
CP'86 lid en van Volksnationalisten Nederland (VNN). 

In het artikel, dat als titel heeft De hoge organisatiegraad van het "Uitverkoren 
volk" (deel 2) noemt Mudde diverse namen, meest van Joden, maar ook van 
niet-Joden die bij antiracisme organisaties werken of betrokken zijn. 

Enkele voorbeelden, waarmee hij een Joodse samezwering wil aantonen: 



Hij stelt eerst in te willen gaan op de bekendste organisaties: 'Als eerste zullen 
we de bekendste organisaties bekijken, daarna zullen we ingaan op organisaties 
die er alles aan doen om niet in de openbaarheid te komen, zoals we zullen zien 
niet zonder reden. We willen beginnen met de stichting Centrum Informatie en 
Documentatie Israël (CIDI), bij nationalisten waarschijnlijk niet onbekend.' Dan 
volgt een uitgebreide beschrijving van de CIDI-bestuursleden en de CIDI-directie. 
En even verder 'Naar verluidt heeft Magenta [=Meldpunt Discriminatie Internet, 
red.] ook banden met B'nai B'rith, wat het allemaal nog conspiratiever maakt'. 
Weer iets verder merkt hij op, 'dat er op de Nederlandse televisie ook 
vertegenwoordigers van de Joodse terreurstaat te vinden zijn'. Aan het einde van 
zijn verhaal deelt hij het doel van het artikel mee: 'Het zal de lezer allicht wat 
meer zicht geven op de Joodse kongsi in ons land'. 

Media 

datum onbekend - Melding RADAR. Melder maakt RADAR opmerkzaam op tekst 
in wijkkrant. Op de kinderpagina valt te lezen: 'je stinkt zo erg, je kan ons nog 
erger vergassen dan Hitler de Joden heeft vergast'. Wijkbewoners klagen bij de 
krant. De eindredactie rectificeert. 

18 januari - Een radiopresentator wordt ontslagen omdat hij in een interview op 
de vraag "wat is uw favoriete boek" antwoordde Mein Kampf van Hitler 
indrukwekkend te vinden. 

13 april - Melding bij ADB Amsterdam en CIDI. Cartoon van Fokke en Sukke in 
NRC. Hebben wel zin om vanavond lekker te griezelen. 'Goede vrijdag de 
dertiende? Waarin een meute bloeddorstige Jodenzombies Jezus Christus de 
stuipen op het lijf jaagt'. 

Extreem-rechts, Hitlergroet, Bijeenkomsten, Stickers 

Jaarlijks brengt de Anne Frank Stichting en de Universiteit van Leiden de Monitor 
racisme en extreem-rechts uit. De vierde rapportage - door Jaap van Donselaar 
en Peter Rodrigues - verscheen eind 2001. Het gaat daarbij om alle vormen van 
racisme, niet alleen antisemitisme. De onderzoekers constateren een 'toename 
van het aantal gewelddadige incidenten en die toename geldt ook in vergelijking 
met voorgaande jaren. Het gemiddelde over de laatste vijf jaar is meer dan 300, 
terwijl dit vijfjarengemiddelde in de vorige monitorrapportage nog onder de 250 
lag'. Het rapport telt over de jaren 1999 en 2000 een totaal aantal incidenten van 
respectievelijk 345 en 406. Zij stellen ook een verharding vast: 'Opmerkelijk in de 
jaren 1999 en 2000 is de trend tot een zekere verharding van de 
gewelddadigheden, dat wil zeggen: in vergelijking met voorgaande jaren zien we 
meer persoonsgericht geweld. Antisemitisch geweld neemt in betekenis 
toe...Ook het extreem-rechtse daderschap komt wat meer naar voren dan in de 
voorgaande periode, al gaat het getalsmatig om een betrekkelijk klein deel van 
het geheel.....Veel voorvallen in de jaren 1999 en 2000 houden op enigerlei wijze 



verband met de asielproblematiek. Niet alleen AZC's zijn nogal eens doelwit van 
gewelddadigheden, maar ook individuele asielzoekers'. 

Van Donselaar en Rodrigues constateren verder de teruggang van 'gematigd' 
extreem-rechts: de CD, het Nederlands Blok, de Nieuwe Nationale Partij en 
Voorpost. Dat vormt een 'schril contrast met de tamelijk sterke groei van de 
neonazi-groepen. De Nederlandse Volksunie (NVU) is gegroeid en boekte een 
'succes' door demonstratievrijheid in Kerkrade bij de rechter af te dwingen. Het 
leiderschap van de NVU is overgegaan van Glimmerveen naar Kusters. Het 
afgesplitste en rivaliserende Stormfront Nederland (SFN) is als een paddestoel 
uit de grond gerezen en heeft zich met name doen kennen als platform van 
spontane acties, gewelddadigheden en antisemitisme. Zowel de aanhang van de 
NVU als SFN zijn geworteld in de jeugdsubculturen (skinheads en gabbers)'. 

Qua getal zijn de extreem-rechtse activisten min of meer stabiel gebleven: 'de 
teruggang bij de 'gematigden' wordt evenwel gecompenseerd door groei bij de 
'radicalen'. In personeel opzicht is er duidelijk een trend naar verharding en 
radicalisering'. Het rapport noemt een totaal aantal van 650 à 700 met een 
actieve kern van in totaal 65 a 115. Het ledenaantal van het SFN wordt geschat 
op 150, met een vaste kern van 5 a 10; het ledenaantal van de cluster 
ANS/NVU/FAP ook op 150 met een actieve kern van 30 à 40. Kafka telt 17 
extreem-rechtse bijeenkomsten en demonstraties. 

Hieronder met antisemitisme gecombineerde extreem-rechtse incidenten. 
Extreem-rechtse incidenten zoals rellen rondom AZC's en geweldplegingen 
jegens allochtonen worden derhalve hier niet opgenomen. Wel opgenomen 
worden het brengen van de Hitlergroet en extreem-rechtse bijeenkomsten en 
demonstraties, indien deze gepaard gaan met antisemitische uitingen. 

gehele jaar - Kafka meldt 19 maal het brengen van de Hitlergroet verspreid over 
Nederland: Dreumel, Breda, Roden, Stadskanaal, Genemuiden, Oude Pekela. 
Soms in combinatie met extreem-rechtse bijeenkomsten. De gebeurtenissen in 
Oude Pekela - mei - halen de landelijke pers. Daar ontstonden rellen rondom het 
AZC. Zes jongeren brengen daar voor de camera's de Hitlergroet. Later bieden 
zij hun excuus aan. Ook het brengen van de Hitlergroet tijdens het bezoek van 
koningin Beatrix aan het door mond- en klauwzeer getroffen Epe haalt de pers. 

gehele jaar - Kafka telt - uitgezonderd de stickers rondom kamp Westerbork - 6 
sticker (-acties): 
Dreumel - hakenkruisstickers 
Den Bosch - de bekende sticker van de NSDAP-AO met Juden Raus 
Elst - zelfde NSDAP-AO sticker 
nabij Joodse begraafplaats Terborg - stickers met o.a. Juden Raus 
Nijmegen - sticker van de NSDAP-AO met tekst 'jews hate your constitutional 
rights'. 
Amsterdam - tijdens demonstratie tegen de Nieuwe Oorlog, naar aanleiding van 



aankondiging VS oorlog tegen de terreur te beginnen: stickers met JewSA Go 
Away en JewSA Stop Terror 

datum onbekend - Melding bij ADB Den Bosch. Een inwoner van Den Bosch 
meldt de sticker met de tekst: "Juden Raus! NSDAP/AO, Box 6414, Lincoln NE 
68506 US'. Het is een sticker die al jaren lang regelmatig door het gehele land 
wordt aangetroffen. 

10-17 mei - Melding bij ADB Nijmegen. Een groep van 10 tot 12 personen 
manifesteert zich deze week tot driemaal toe in het centrum van Nijmegen. 
Brengen o.a. de Hitlergroet, voeren vlaggen. Uit informatie blijkt dat het om leden 
van het Stormfront Nederland gaat. 

12 mei - Melding bij ADB Nijmegen. Dezelfde groep van het Stormfront als op 10 
mei. Brengen opnieuw de Hitlergroet. 

17 mei - Melding bij CIDI. Een inwoner uit Grave meldt in zijn buurt vaak neo-
nazi's aan te treffen. Zij brengen de Hitlergroet. 

20 juli - Media. Internetaanbieder Het Net van KPN verwijdert een discussiegroep 
van de extreem-rechtse groep Voorpost. Ook Planet sluit een website van de 
Nieuwe Nationale Partij van ex-CP'86 voorzitter Henk Ruitenberg. 

10 september - Melding bij ADB West-Brabant. Een agent van een politieteam in 
Breda treft twee identieke stickers aan op de brievenbus van het bureau: aan de 
bovenkant een adelaar boven een krans met hakenkruis, daaronder de tekst 
'Juden Raus' en daaronder een zwarte rechthoek met in de linkerzijde een 
afbeelding van een doodshoofd en het onderscheidingsteken van de Waffen SS. 

Demonstratie 

14 december- Melding bij CIDI . Het is de laatste dag van de Ramadan. 
Traditioneel wordt op die dag gedemonstreerd tegen Israel en de VS. Wijlen 
ayatollah Khomeiny heeft ooit bevolen op die dag te betogen. De demonstratie 
heeft een grimmig karakter. Er vinden geen antisemitische incidenten plaats. Wel 
wordt Sharon de slager van Libanon genoemd. Een Officier van Justitie was 
aanwezig om meteen te kunnen optreden tegen het meevoeren van 
discriminerende leuzen en slogans. Aan de demonstratie nemen vier neonazi's 
deel, waaronder Eite Homan. 

Enkele jaren geleden heeft CIDI met Burgemeester en Wethouder van Den Haag 
overleg gevoerd om meteen op te treden indien er spandoeken met 
antisemitische teksten worden meegevoerd of geroepen. Sinds de politie streng 
optreedt hebben zich geen antisemitische incidenten meer bij deze demonstratie 
voorgedaan. 



Revisionisme 

20 april - Melding bij CIDI en ADB Den Haag. Media ontvangen een 
aankondiging van de boekpresentatie Yellow Book over 'de krankzinnige 
waarheid over Otto en Anne Frank. Wat Otto Frank al die tijd bewust heeft 
verzwegen. De schandalige rol van Amsterdamse Joden zelf, toen en nu. De 
persconferentie heeft nooit plaatsgevonden. Ook na 20 april zijn geen 
'aankondigingen' meer gemeld. 

B. CONTOUREN ANTISEMITISME 2002 

Fysiek geweld 

5 januari - Melding bij CIDI. Een Engels, niet-goed Nederlands sprekende man - 
hij is Joods - uit Reeuwijk krijgt ruzie met een bestuurder van een auto die in een 
eenrichtingsstraat tegen het verkeer in rijdt. Beide bestuurders, melder en dader, 
stappen uit. De dader ziet, nadat hij al had staan schelden, dat melder een 
sticker met een Davidster op zijn auto heeft. Zijn scheldpartij verandert: "Bin 
Laden was het beste wat er ooit kon gebeuren" en "we gaan de Joden 
vermoorden". Melder loopt terug naar zijn auto, terwijl hij dat doet krijgt hij een 
klap op zijn hoofd, daarna krijgt hij nog meer schoppen en trappen te verduren. 
Melder doet aangifte en geeft ook het kenteken van de daders door. Hij probeert 
sindsdien op de hoogte te worden gehouden van het onderzoek. 

februari - Tussen een Joods voetbal jeugdteam en een jeugd voetbalteam uit 
Amsterdam-Noord vindt fysiek geweld plaats. Zie verder onder sport. 

26 februari - Melding bij ADB Amsterdam en CIDI. Een Turkse man, die als Jood 
wordt aangezien, wordt in Amsterdam-Zuid uitgescholden voor "vuile rot Jood" 
en in elkaar geslagen door 2 Marokkaanse jongens. Ook zijn vriend wordt 
geslagen en uitgescholden. Zij doen aangifte. De verdachten zijn bekend. Eerder 
had dezelfde man gezien dat een Joods echtpaar door dezelfde verdachten werd 
uitgescholden. 

13 april - Media. Tijdens de pro-Palestina demonstratie in Amsterdam vinden drie 
fysieke geweldplegingen plaats. Zie verder onder demonstraties. 

Bedreiging met geweld 

10 en 15 maart. Melding bij CIDI. Melders worden in brieven met de dood 
bedreigd. Zie verder onder brieven. 

5 maart en 1 mei - Melding bij CIDI. Melders worden per fax met de dood 
bedreigd. 



11 maart - Melding bij CIDI. Op de internet site van Weerwolf staat dat CIDI met 
wortel en al moet worden uitgeroeid. Zie verder onder Internet. 

22 maart - Melding bij CIDI. Melder wordt op zijn mobile telefoon met de dood 
bedreigd. Zie verder onder Telefoon. 

21 april - Melding bij CIDI. Na afloop van de pro-Israel demonstratie worden 
demonstranten met een stok en stenen bedreigd. Zie verder onder 
demonstraties. 

23 april - Melding bij CIDI. Tijdens een schoolreisje van de Joodse basisschool 
Rosh Pina worden stenen naar de leerlingen gegooid. Zie verder onder 
Onderwijs. 

24 april - Melding bij CIDI. Joodse marktkoopman wordt op een markt in het 
centrum van Amsterdam door een allochtone man met een pistool bedreigd. De 
man vraagt hem: "Heb jij zondag gedemonstreerd". De marktkoopman bevestigt 
de vraag. De dader zegt: "Je bent een moordenaar en je hele familie ook. Ik kom 
je doodschieten". Daarna bedreigt hij hem met een pistool. Publiek en collega 
marktkooplieden schieten te hulp. Melder doet aangifte bij de politie. De politie 
neemt het serieus op, maar zegt tegelijkertijd dat ze weinig kunnen doen. 

Schelden 

januari-april - Melding bij CIDI. In tegenstelling tot vorig jaar worden 
synagogebezoekers in deze periode bij de synagogen in de Lekstraat en 
Amsterdam-West niet meer lastig gevallen. Vermoedelijk door de toegenomen 
veiligheidsmaatregelen, omdat wel wordt gemeld dat Joden er op weg naar toe 
worden uitgescholden. 

januari-april - Melding bij CIDI. Bezoekers, ook kinderen die naar Joodse les 
gaan, van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam worden regelmatig 
geconfronteerd met een eenzelfde groepje jongeren van Arabische afkomst, die 
bezoekers van het gebouw uitschelden en leuzen toeroepen, zoals 
"Kankerjoden" en "Hamas, hamas, Joden aan het gas". 

januari-april - Herkenbare Joodse man in Amsterdam meldt zeer regelmatig te 
worden uitgescholden in Amsterdam-Zuid. Ook zijn kinderen. In maart gebeurt 
dat bv. in tram 24. De tramconducteur zet daarop de tram stil en verzoekt om 
assistentie. Die komt er ook. Hem wordt in maart ook de Hitlergroet gebracht. 
Hiervan doet hij geen aangifte. 
Het gezin bericht ook over andere confrontaties. De zoon vertelt bv. in 
Amsterdam-West, waar hij met een keppel over straat liep te zijn uitgescholden 
voor "kankerjood" en dat hem de Hitlergroet werd gebracht. Het gezin maakte 
eens een strandwandeling. Toen zij langs een plek met prikkeldraad liepen riep 
iemand: "Alle Joden horen achter prikkeldraad thuis". De kinderen vertellen dat 



het regelmatig voorkomt dat auto's die hen passeren langzaam gaan rijden, het 
raampje naar beneden doen en roepen: "Hamas, hamas, Joden aan het gas". 

januari-april - Een als Jood herkenbare man, die niet in Amsterdam woont, zegt 
regelmatig, doch niet dagelijks te worden uitgescholden voor "Jehoed", 
"Kankerjood". Dat komt veel voor op stations. Toen hij recent werd uitgescholden 
door kinderen van een kleuterschool, is hij de school binnengegaan. Na een 
gesprek met de kleuterleidster was er ook begrip. De scheldpartijen, zegt hij, 
ondervindt hij vrijwel altijd van jongeren van Arabische afkomst. Hij voegt 
daaraan toe dat in vergelijking met twee jaar geleden er sprake is van een 
behoorlijke stijging. 

20 januari - Melding bij ADB Amsterdam. Een man die zijn hond uitlaat wordt 
uitgescholden voor "rotjood" en "vuile nicht". De politie (bureau Prinsengracht) wil 
geen aangifte opnemen. 

maart-april - Melding bij CIDI. Een als Jood herkenbare man uit Amsterdam zegt 
anders gekleed naar de synagoge te gaan, omdat hij zich onveilig voelt. Zijn 
gezin gaat om die reden ook veel minder naar de synagoge. Vorig jaar meldde 
hij regelmatig op weg naar de synagoge te worden uitgescholden. 

1 maart - Melding ADB Amsterdam. De zoon van de vorige bewoonster van een 
serviceflat begint een hele tirade tegen de nieuwe bewoonster. Uiteindelijk roept 
hij "Ze hebben vergeten je te vergassen". Niet bekend is of slachtoffer Joods is. 

14 maart - Melding bij ADB Amsterdam. Melder wordt door een vriend 
uitgescholden voor "vuile Jood". Hij doet aangifte. 

april - Melding bij CIDI. Twee Marokkanen van rond de 30 spugen naar een als 
Jood herkenbare man in de buurt van het Frederik Hendrikplantsoen. 

april - Melding bij CIDI-hotline. Een jonge vrouw meldt dat sinds zij een groepje 
Marokkaanse jongeren heeft gezegd niet meer met hen te willen omgaan, wordt 
uitgescholden voor "kankerjood". 

3 april - Melding bij CIDI. Een als Jood herkenbare man loopt in Buitenveldert 
van de synagoge naar huis. Twee Marokkaanse jongens op één scooter rijden 
langs en roepen "Hamas, hamas, Joden aan het gas".  

5 april - Melding bij CIDI. Een als Jood herkenbare man wordt 's middags in 
Amstelveen bij het winkelcentrum in zijn auto uitgescholden door Arabische 
jongeren. Zij roepen: "We doden jullie allemaal". Zij roepen dat drie maal. Melder 
voegt daaraan toe dat hij het afgelopen jaar zo'n viermaal in de buurt van de RAI 
is uitgescholden. Daar waren getuigen bij. 



10 april - Melding bij CIDI. Een Joodse vrouw in Arnhem wordt uitgescholden 
voor "vuile Jood". Zij wenst hiervan alleen bij CIDI melding te maken. Wel met de 
mededeling, dat zij dit sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer had 
meegemaakt. 

12 april - Melding bij CIDI. Een 9-jarige als Jood herkenbare jongen stapt na 
school in Buitenveldert in de bus. Hij vraagt de buschauffeur of deze even op zijn 
zusje wil wachten, die wat achter hem loopt met een vriendinnetje. De chauffeur 
zegt: "nee, ik wacht niet". Op dat moment stappen zijn zusje en het vriendinnetje 
in. De chauffeur merkt de keppel op van de jongen en zegt terwijl hij de kaart van 
de jongen stempelt: "jij hebt een keppel op, hè, klootzak". De jongen gaat nu 
meestal zonder keppel over straat. De chauffeur is Nederlander. De ouders 
lichten de GVB-klachtendienst in. Deze neemt de zaak serieus en zal een 
onderzoek instellen. De zaak loopt nog. 

12 april - Melding bij CIDI. Een Joodse vrouw meldt het volgende voorval. Haar 
dochter van 14 en zoontje van 7 (jongen is als Joods herkenbaar) worden in Dirk 
van de Broek op het Victorieplein toegezongen met: "Joden moeten dood" door 
een klein Marokkaans meisje. Het meisje rent daarna snel naar haar moeder, 
deze doet of ze niets gehoord heeft. Meldster voegt er aan toe de afgelopen 
maanden regelmatig vanuit auto's in de Lekstraat-buurt in het Arabisch te worden 
aangeroepen. Zij kan het niet verstaan; het klinkt vijandig. Dat gebeurt de 
afgelopen periode zo'n tweemaal per maand. Voorheen gebeurde dat niet. Al 
jaren, zegt zij, gaat zij niet meer naar de speeltuin in deze buurt. 

15 april - Melding bij CIDI. Tijdens een begrafenis op de Joodse begraafplaats in 
Utrecht - er zijn veel mensen bij aanwezig - wordt aan de overkant van de 
begraafplaats door Marokkaanse jongeren geroepen: "Joden, Joden". 

20 april - Melding bij CIDI. Een Joodse jongen loopt met zijn keppel op van zijn 
huis in Amsterdam-Buitenveldert naar het clubhuis van een Joodse 
jongerenorganisatie. Onderweg rijden jongeren van Arabische afkomst langs in 
een auto. Zij gaan langzamer rijden en roepen uit het raampje "Afmaken Israel" 
en iets over Joden, dat heeft hij niet meer precies gehoord. 

25 april - Melding bij CIDI. Een als Jood herkenbare man - niet uit Amsterdam - 
wordt uitgescholden door een chauffeur van een Albert Heijn-vrachtauto. Deze 
gaat langzaam rijden, doet zijn raampje naar beneden en roept "vuile, rot Jood". 
Hij meldt tevens drie antisemitische e-mails te hebben ontvangen. 

Buren 

14 mei - Melding bij CIDI. Een echtpaar in een dorp vlakbij Amsterdam, waarvan 
de vrouw Joods is, krijgt een pamflet in de bus. Het is een foto van een jongetje, 
daaraan getekend een arm, die de Hitlergroet moet uitbeelden. Tekst: 'Heil'. De 
dader is vermoedelijk een 12-jarige buurjongen, die ook andere mensen in de 



straat pest. De foto is van een medeleerling. Noch diens moeder, noch de 
medeleerling weten hier iets van. De vrouw gaat naar de politie. Deze maakt van 
het voorval een melding 

Telefoon 

januari-april - Melding bij CIDI. De Joodse Gemeente Rotterdam krijgt twee 
antisemitische telefoontjes. 

22 maart - Melding bij CIDI. Melder krijgt het volgende bericht op zijn mobile 
telefoon: "Ik schiet je dwars door die stomme rotkop van jou val toch hartstikke 
dood rottig misbaksel. Hitler heeft er één over de kop gezien, dat was jij. Douwe". 
Er wordt aangifte gedaan. 

31 maart - Melding bij CIDI. Het Joods Begrafeniswezen krijgt buiten kantooruren 
op het antwoordapparaat het volgende bericht: "Hier Karel Joosten, helaas is die 
vieze, vuile SS-schurk Sharon nog niet dood. Als hij straks dood is hoop ik dat hij 
in rook opgaat. Nu begrijp ik waarom jullie een holocaust moesten meemaken. 
Jullie vieze, vuile Joden beheersen de wereld. Door de Amerikaanse dollar, maar 
straks zal de werkelijkheid bekend worden." De beller, een man, spreekt 
accentloos Nederlands. De politie maakt van het incident een melding. 

31 maart-9 april - Melding bij CIDI. De Joodse gemeente Leiden krijgt zes 
antisemitische telefoontjes op het antwoordapparaat. In ieder geval twee 
telefoontjes van dezelfde beller. Teksten o.a.: "Vuile schoften, vuile schoften die 
jullie zijn", "Zijn jullie nog steeds hier vieze moordenaars van kinderen. 
Sodemieter godverdomme op naar dat kanker Israel, vuile rotjoden", 
"Kindermoordenaars zijn jullie nog steeds hier. Sodemieter op naar dat Israel 
godverdomme vuile kankerjoden", "Ja godverdomme zijn jullie nog steeds niet 
opgekankerd, vuile kankerjoden. Als jullie over twee dagen nog niet weg zijn dan 
zul je het vanzelf wel merken, smerige kindermoordenaar". 

april - Melding bij CIDI. Een Joods gezin, bekend vanwege hun activiteiten ter 
bestrijding van antisemitisme meldt de afgelopen weken lastig te zijn gevallen 
met telefoontjes als "Jenin, Jenin", "Fascist". 

9 april - Melding bij CIDI. Opnieuw een telefoontje bij Joods begrafeniswezen. 
Een andere beller dan 31 maart. Het bericht luidt: "Goedenavond. Het 
vredesproces is overleden. De moraal van Israel is in verre staat van ontbinding. 
Ik vind het oorlogsmisdadig wat er gebeurt. Het is heel betreurenswaardig." 
Beller, een vrouw, spreekt accentloos Nederlands. Lijkt een ouder persoon. 
Politie maakt van het incident een melding. 

Onderwijs 



medio april - Media. Een Joods meisje vertelt dat zij haar broertje van school 
gaat halen. Het is een niet-Joodse school. Zij vroeg in de klas van haar broertje 
waar hij is. Antwoord van één van de kinderen: "In de gaskamer". De directrice 
van de school zegt tegenover de moeder van de Joodse jongen het voorval 
vreselijk te vinden, doch er niets aan te kunnen doen. 

23 april - Melding bij CIDI. De Joodse basisschool Rosh Pina gaat op 
schoolreisje naar het Archéon. Eén van de begeleidsters doet daarvan het 
volgende verslag. Er wordt raar gekeken naar de keppeltjes van de kinderen. Ze 
heeft het gevoel, maar heeft het niet duidelijk gehoord, dat die dag een paar 
maal "Joden" en "gas" wordt gezegd in de buurt van de Joodse kinderen. Op een 
bepaald moment wordt er heel duidelijk door een jongen en twee meisjes 
"Hamas, hamas, Joden aan het gas" geroepen. Dit loopt uit op een ruzie tussen 
begeleidster en de leerkracht van de jongen. 
Aan het einde van de dag verzamelen alle bezoekers zich in de arena. Eén van 
de Joodse kinderen vraagt of een leerling van een andere school haar tasje wil 
weghalen, zodat zij kan zitten. Antwoord: "Niet voor zulke kankerjoden". In de 
arena wordt nagespeeld hoe de Romeinen Caesar begroetten. De spreker legt 
uit dat dat ging met "Ave". Hierop roepen de kinderen die achter de Joodse 
kinderen zitten "Ave Hitler, heil Hitler" en "kankerjoden". Terug bij de bus wordt er 
met stenen naar de kinderen en de leerkrachten gegooid. De bezoekers zijn 
vooral Nederlandse kinderen. 

26 april - Het Nieuw Israelitisch Weekblad van 26 april rapporteert over 
antisemitisme op niet-Joodse scholen. Uit interviews met Joodse leerlingen blijkt 
dat als je Joods bent de kans groot is dat je op scholen met veel Marokkaanse 
leerlingen gepest wordt. Maar zo meldt het NIW ook op 'witte' scholen gebeurt 
het. 

mei - Melding bij hotline CIDI. Een docent geschiedenis meldt dat hij regelmatig 
met opmerkingen als "Hamas, hamas Joden aan het gas" wordt geconfronteerd, 
wanneer hij les geeft over de Holocaust. Hij spreekt zijn leerlingen erop aan. 

Werksfeer 

begin februari - Melding bij CIDI. De directeur van een zwembad in Delft wordt in 
eerste instantie ontslagen naar aanleiding van een antisemitische uitlating. Het 
ontslag wordt na enige tijd weer ingetrokken. De directeur had een klant 
gevraagd of zij werkelijk van plan was "een feestje te vieren bij die Jood". Hij 
doelde daarmee op de eigenaar van het zwembadrestaurant. Voordien had hij 
haar ook al eens gevraagd of zij "in dat getto" koffie had gedronken. De Joodse 
eigenaar had in 2000 al een excuusbrief van de gemeente ontvangen, nadat 
iemand over hem had gezegd: "Het ruikt hier naar Joden". De directeur wordt 
geschorst en daarna weer in zijn functie benoemd. De gemeente Delft is van 
mening dat hij al "genoeg gestraft is". 



21 april - Melding bij CIDI. Twee Joodse zakenlieden krijgen van één en dezelfde 
zakenrelatie een drie pagina tellende e-mail met plaatjes van Sharon en Hitler en 
teksten die Israel met Hitler-Duitsland vergelijken. 

eind maart - Melding bij CIDI. In de zakelijke sfeer ontstaat tussen Joodse 
melder, eigenaar van een bedrijf en een klant onenigheid. Na anderhalf jaar 
begint de klant melder uit te schelden voor "vuile Jood", "kankerjood". Er zijn 
getuigen. Melder doet aangifte. De klant brengt de kwestie in de publiciteit. 

Sport 

februari - Media. Het jeugdvoetbalteam SC Oriënt uit Amsterdam-Noord belaagt 
een orthodox Joods jeugdteam zodanig dat eerstgenoemd team uit de competitie 
wordt gehaald. Het Joodse team werd uit de wedstrijd getrapt, daarna belaagde 
SC Oriënt het team ook in de kleedkamers. Na de wedstrijd brengen jongeren de 
Hitlergroet, zodanig dat dit ook door het Joodse team wordt gezien. De 
Hitlergroet zou volgens de vice-voorzitter van SC Oriënt niet door de spelers zijn 
gebracht. Een Joodse speler loopt een hersenschudding op, een ander 
gescheurde enkelbanden. 

21 april - Media. Zo'n 700 voetbalsupporters van FC Utrecht worden voor het 
begin van de wedstrijd Ajax-FC Utrecht per trein teruggestuurd. Na aankomst bij 
het stadion werd er geroepen: "Hamas, hamas Joden aan het gas" en "het kamp 
in". Naar aanleiding hiervan kondigen ook andere burgemeesters van grote 
steden aan dergelijke spreekkoren niet meer te dulden. 

12 mei - Media. Tijdens een interview op het Radio-1 Journaal na de wedstrijd 
Ajax-FC Utrecht van 11 mei zegt een jonge FC-Utrecht supporter: "De Joden 
gaan er aan". De interviewer zegt "Weet je dat sommige mensen dat niet leuk 
vinden om te horen". 

Vernieling 

10 maart - Melding bij CIDI. Melder die aanwezig was in één van de zalen van de 
Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam hoort een harde klap tegen het raam. 
Toen hij ging kijken zag hij buiten een groep van 15 vermoedelijk Marokkaanse 
jongens van 14 en 16 jaar. Zij bleven hem aankijken in afwachting van zijn 
reactie. Hij reageert niet. Doet wel aangifte. Niet duidelijk is of dit hetzelfde 
groepje is, dat vaker bezoekers van de LJG uitscheldt. 

4 april - Melding bij CIDI. Het achterraam van de Lekstraatsynagoge in 
Amsterdam wordt tussen 12 en 5 uur zwaar beschadigd. Vermoedelijk met een 
aluminium knuppel. De politie neemt het incident op als een melding. 

Brieven, pamfletten 



januari-april - Melding bij CIDI. De Joodse gemeente Amsterdam ontvangt per 
post drie onduidelijke antisemitische brieven van verschillende personen. Geen 
antisemitische telefoontjes. 

januari-april - Melding bij CIDI. De Joodse Gemeente Rotterdam ontvangt twee 
antisemitische brieven. 

13 januari - Brief en antisemitische cartoon per post aan CIDI. 'Bij mijn ouders 
thuis hebben ze in de oorlog 40-45 een Joodse vrouw onder laten duiken met 
drijging van hun jonge leven. Het was in Amsterdam-Zuid. Nu zegt mijn oude 
moeder hadden ze alle joden maar vergast'. 

30 en 31 januari - Twee brieven per post aan CIDI. Tekst o.a. 'Vuile kankerjood'. 

23 februari - Condoléance-kaart aan CIDI: 'Het ontkennen van de Holocaust in 
de Bijlmermeer is even wreed als de ontkenning van de holocaust in Hitler 
Duitsland!'. 

21 februari - Brief van A.L.E. Hamers aan CIDI. Hamers schreef vorig jaar aan 
diverse Joodse instellingen ook antisemitische brieven. Vorig jaar werd aangifte 
gedaan. 

24 februari - Melding bij CIDI. Brief aan Joodse instelling in Amsterdam. Tekst 
o.a. 'Israeliers: het volk van de Satan.' 

maart-april - Melding bij CIDI. Het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap 
ontvangt drie aan de intifada gerelateerde brieven. 

maart/mei - Vier brieven aan CIDI van vaste antisemitische pornograaf. Het 
Joods Historisch Museum ontvangt er één; het NIW vier. 

maart - Brief aan CIDI. Tekst: 'We begrijpen nu dat er een Hitler is geweest. 
Helaas heeft hij zijn werk niet afgemaakt.' 

5 maart - Brief aan CIDI per post. Tekst o.a. 'De Jodenhaat wordt steeds groter: 
logisch!!! De Israeliers: het Satansvolk'. Zelfde schrijver als brief aan Joodse 
instelling op 24.2. 

7 maart - Melding bij ADB Amsterdam en CIDI. Brief aan Joodse instelling in 
Amsterdam. Het betreft dezelfde vragenlijst als die in december 2001 aan CIDI 
werd verzonden. Tekst o.a.'Heeft u wel eens gehoord van een land dat zich 
schuldig maakt aan de volgende afschrikwekkende zaken...1. Mensen afvoeren 
uit hun huis en van hun land....of afvoeren naar de 
concentratie/vernietigingskampen...'. Er komen daarna nog 9 van dergelijke 
opsommingen.' Daarbij ook gevoegd krantenknipsels met bijgeschreven teksten. 



10 maart - Brief aan CIDI. Tekst: 'Wij gaan jou vergassen smerige kankerjood. 
The Bijlmerrats.' 

15 maart - Brief aan CIDI. Tekst: 'Sharon, de jood moet dood. Maar eerst pakken 
we rabbijn Evers.' 

2 april - Melding bij ADB Haarlem en CIDI. Een aantal rabbijnen in Nederland 
ontvangen de volgende brief. "Kankerjoden!!!! Anders doen wij een Hitlergroet. 
Help Arafat uit de shit. We kladden de boel met hakenkruisen. Kankerjoden!!!! 
Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever verboden voor Joden! 
Stop met geweld tegen de Palestijnen. Redt Arafat. Help Arafat te ondersteunen. 
Hou op met die Jodenstreken. Het is wel genoeg geweest. Anders vliegen wij 
met Bin Airlines. Die stort op Sharon neer!!!! Heerlijk weer die nieuwe aanslagen. 
Wij vliegen met Bin Airlines en geven ook Bush van katoen en het loopt bloederig 
uit!!!!!!!! Bovenaan de brief een Davidster met een vredesduifje en een cirkel met 
een vraagteken." 

3 april - Melding bij CIDI. Een Joodse instelling in Amsterdam ontvangt een 
pamflet met een 'oproep' deel te nemen op zaterdag 13 april aan de 
demonstratie tegen Israel. Tekst o.a.: 'het volk van Palestina wordt vermalen en 
vermorzeld door 3 KWADEN, samen de "AS VAN HET KWAAD" vormend t.w.: 1. 
Het Zionisme 2. De US-oligarchie 3. De joodse opvoeding. 

10 april - Melding bij CIDI. Een bekende Joodse man ontvangt het volgende 
briefje: '...Israel heeft het voor elkaar. Steekt Nazi-Duitsland naar de kroon...Maar 
het antisemitisme broeit en bloeit. Helaas: terecht.' 

18 april - Melding bij CIDI. Het Nieuw Israelitisch Weekblad, het CIDI en de 
voorzitter van een niet-Joodse pro-Israel organisatie ontvangen per post 
hetzelfde pamflet. Het betreft de 'cartoon' van moeder en kind met Davidster 
onder vuur gehouden door arm met hakenkruis en daaronder Mohammed Dura 
met zijn vader onder vuur gehouden door arm met Davidster. Tevens het pamflet 
ISREALI Just a New Version of NAZI. Beide pamfletten hebben de zinsnede 'Its 
all just history repeating itself'. History geschreven in gotisch aandoende letters. 

24-25 april - Melding bij ADB Amsterdam. Een niet-Joods instituut dat niets met 
Joden of het Midden-Oosten te maken heeft ontvangt twee antisemitische 
brieven van dezelfde afzender, maar verschillende inhoud. Tekst o.a. dat de 
macht van de Joden te groot is. 

7 mei - Melding bij CIDI. De Joodse gemeente Zaanstreek-Waterland ontvangt 
een brief met koranteksten en verwijzingen naar teksten uit Genesis. Er wordt 
ook een tekst aangehaald: "Exodus 20, verse 13. You shall not murder". 

Faxen 



januari/april - CIDI ontvangt zes faxen van de vaste fax-verstuurder. Het Centraal 
Meldpunt Joodse Oorlogsclaims ontvangt één fax van de vaste fax-verstuurder. 
Het Joods Historisch Museum ontvangt er twee. CIDI ontvangt nu ook per fax de 
al eerder opgedoken fax met de 'cartoon' van Mohammed Dura. 

5 maart - Melding bij CIDI. Een Joodse instelling die geld inzamelt voor Israel 
ontvangt het volgende e-mail bericht gestuurd per gratis Internet faxservice. 
Bovenaan de fax staat: 'Facsimile transmission. Please deliver this facsimile to: 
REVANCE.'. Als afzender is ingevuld: KILL@JEW.COM. Na een blanco gedeelte 
de tekst van Demon Internet: 'Bijgaande fax is niet afkomstig van Demon 
Internet, maar verzonden via de gratis Internet faxservice die Demon ter 
beschikking stelt. Demon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze fax. 
Voor informatie over de inhoud van deze fax dient u dan ook contact op te 
nemen met de afzender' Na weer een stuk blanco volgt de eigenlijke tekst: 
'SMERIGE MOORDENAARS...NOG HEEL EVENTJES'. 

6 maart - Melding bij ADB. Het Joods Historisch Museum ontvangt een fax: 
'Verrot volk, moet verdreven worden naar de Polen'. Fax is niet van vaste fax-
verstuurder. 

29 maart - Melding bij CIDI. E-mail bericht over fax aan Joodse instelling. 
Afzender: killforfun@jew. com Tekst: 'Het is tijd om de onderdrukten te steunen. 
De aanslagen op de smerige zionisten moeten worden uitgebreid. Gebruik het 
internet om adressen te verzamelen en trakteer de bezetters op een 
fragmentatieverrassing. Dit smerige volk moet maar eens duidelijk gemaakt 
worden dat hun hebberigheid zal leiden tot een stroom van bloed....' 

1 mei - Melding bij CIDI. Een familie met een Joodse achternaam buiten 
Amsterdam krijgt over de fax dezelfde fax die op 5 maart werd gefaxt naar een 
Joodse instelling. De familie doet aangifte en informeert ook de 
gemeenteraadssecretaris. 

E-mails 

Een aantal e-mails zijn van dezelfde auteur. Indien dat grote aantallen betreft 
worden ze hieronder apart genoemd. 

E-mails aan CIDI 

januari-mei - CIDI ontvangt 67 antisemitische e-mails. Hierin zijn niet de virulent 
anti-Israel begrepen. 

januari - Twee. Tekst: 'Joodse Hitler' en 'Idioten'. 



februari - Drie. Tekst o.a.: 'Zoals ook de joodse lobby in de Amerikaanse politiek 
een groot voorstander is van schaamteloos geweld en uitbuiting' en 'Heeft het 
hakenkruis ook iets te maken met het joodse geloof'. 

maart - Acht. Tekst o.a.: 'Hitler is 99% van de joden vergeten' en 'Zes miljoen 
was bij lange na niet genoeg'. 

april - Drieënvijftig, waarvan 11 van Mar Molenaar, 4 van Quarles van Ufford, 2 
van Murat, 6 van dominee beerput, 3 van T.J.C. Leenheer, 3 van H.J. de Jonge 
en 2 van Bert van den Blink. Tekst o.a. 'Gek dat we u haten', 'Fuck you allemaal 
kutjoden. Jullie zijn de p est die de mensheid zal uitroeien. Ik vervloek jullie en 
hoop dat jullie voor eeuwig in de hel zullen branden.', ' Deliver the world from the 
Jewish plague once and for all', 'Men noemt u de nazi's van het Midden-Oosten, 
een kwalificatie waar ik me in kan vinden', 

mei - Een. Tekst: 'Als ik deze dagen naar het journaal kijk en de kranten lees 
weet ik niet meer wat ik erger moet vinden: Het feit dat in de tweede 
wereldoorlog 6 miljoen Joden door de Nazi's zijn vermoord of het gegeven dat ze 
ueberhaupt Joden in leven gelaten hebben.' 

E-mails aan andere instellingen, Joods en niet-Joods en personen 

CIDI ontvangt gedurende de periode januari-april meldingen van 43 
antisemitische e-mails. 

januari-april - Melding bij CIDI. Een bekende instelling die antisemitisme bestrijdt 
meldt de afgelopen maanden via hun gastenboek zo'n vijftien e-mails te hebben 
ontvangen. Veel verwensingen dat 'Joden aan het gas moeten' en 'kankerjoden'. 

januari-april - Melding bij CIDI. Het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap 
ontvangt twee antisemitische e-mails. 

5 januari - Melding bij CIDI. E-mail aan Joods echtpaar: 'Weg met alle kut joden'. 
De schrijver is bekend. 

februari-maart - Melding bij CIDI. Een niet-Joodse organisatie die zich voor Israel 
inzet ontvangt vier e-mails. Twee van de afzender Geertje. Tekst o.a.: 'Het is 
allemaal gebakken lucht, het jodendom doet nu het zelfde bij het palestijnse volk, 
wat destijds Hitler de joen heeft aangedaan'. 

3 februari - Melding bij CIDI. E-mail aan Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. 
Tekst: 'Hamas, hamas, alle joden aan het gas'. 

maart-april - Melding bij CIDI. Een Joods internetbedrijf ontvangt 8 gerichte 
antisemitische e-mails. Tekst o.a.: 'Hoe durven jullie je nog te profileren, 
moordenaars en fasisten zijn jullie die andere volkeren uitmoorden...Hitler had 



gelijk...' en 'Ik haat alle tiring Joden, moordenaars. Maar de dag des oordeels 
komt er aan. Dan zullen jullie verbranden in de hell, geloof me niemand kan jullie 
helpen dan. Ook U.S.A. niet'. 

12 maart - E-mail aan de bij CIDI gevestigde organisatie OPTIN. Tekst: 'Lets kill 
those israeli nazi people'. 

29 maart - Melding bij CIDI. E-mail aan Joods bedrijf: 'Jammer dat Hitler zijn werk 
niet heeft kunnen afmaken'. 

2 april - Melding bij CIDI. De navolgende e-mail is verzonden aan een aantal 
rabbijnen en Joden in Nederland: 'Namens de al-mujahidin over de hele wereld 
en misschien wel in uw straat wil ik u persoonlijk waarschuwen om weerstand te 
leveren aan de regering in Israel, die palestina bezet onmiddellijk moet verlaten 
nu het nog kan!!!! Want binnen 72 uur zal er oorlog zijn en verklaard worden aan 
alle joodse doelstellingen over de hele wereld en Israel. En dit betekent niet 
alleen armzalige bomaanslagen maar totale vernietiging van het Joodse volk....'. 

13 april - Melding bij CIDI. E-mail aan Joodse organisatie. Tekst o.a.: 'Wat 
moorden jullie joden toch weer lekker, he...Maar een Buchenwald kan zo weer 
open hoor voor jullie'. 

14 april - Melding bij CIDI. E-mail aan Joodse jeugdorganisatie. Tekst: 'Bravo. 
Jammer dat jullie nog geen crematoria hebben in Jenin. Jullie hadden een goede 
leermeester in Adolf'. 

3-18 april - Melding bij CIDI. Het Nieuw Israelitisch Weekblad ontvangt vier 
antisemitische e-mails. 

Bekladdingen 

Bekladdingen begraafplaatsen, monumenten, synagogen 

10 maart - Media. Onbekenden bekladden het Joods monument in Wageningen 
met gele verf. 

3 april - Media. Onbekenden bekladden het Joods monument in Meppel met 
witte verf. Het monument herinnert aan de 226 uit Meppel weggevoerde Joden. 

3 mei - Melding bij CIDI. Op de stoep bij de Portugees Israelitische Synagoge en 
tussen de Portugese Synagoge en het Joods Historisch Museum worden leuzen 
geklad. Tekst: 'Israel fascistenstaat' (driemaal), 'God is gek op oorlog', 'God rooft 
land'. 

4 mei - Media. In de nacht van 4 op 5 mei wordt het verzetsmonument in 
Zevenhuizen Spiegel naar de toekomst beklad met poep. 



Overige bekladdingen 

januari-april - Melding bij RADAR. Bekladding van een hangplek voor jongeren. 
O.a. 'Joden aan het gas'. 

1 april - Melding bij CIDI. In de directe omgeving van de Liberaal Joodse 
Gemeente Amsterdam worden meerdere hakenkruisen op meerdere muren 
aangetroffen. 

april - Melding bij CIDI. Bekladding in Westerpark in Amsterdam: 'Kankerjoden'. 

26 april - Melding bij CIDI. Bekladding bij de Ceintuurbaan in Amsterdam. 
Hakenkruis en Davidster met de tekst 'Alle Joden dood'. 

Internet 

januari- april - Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) meldt de afgelopen 
maanden 87 antisemitische meldingen te hebben ontvangen. Over het gehele 
jaar 2001 waren dat er 197. Veel meldingen betreffen antisemitische uitingen in 
nieuwsgroepen, maar ook neo-nazi sites. 

11 maart - Het CIDI en het MDI doen aangifte tegen de organisatie Weerwolf. 
Deze organisatie heeft een internetsite members.odinsrage.com/weerwolf/. 
Onder de naam Anti-Antifa heeft de site een speciale sectie Dutch 
section/Afdeling Nederland Jews/Joden, waar de namen en adressen van enkele 
Joodse organisaties in Nederland worden genoemd, tezamen met de namen van 
hun contactpersonen. Deze opsomming is gelardeerd met portretten van de 
genoemde Joden. Bij de naam van CIDI staat in het Engels en het Nederlands: 
'Deze organisatie moet tot de wortel worden uitgeroeid'. CIDI doet aangifte op 
grond van de antidiscriminatie-wetgeving art. 137 c-f Sr. De site zet ook aan tot 
haat en geweld. Ook het MDI doet aangifte. Er is bij het ter perse gaan van dit 
verslag nog geen antwoord van de Haagse Officier van Justitie. 

8 mei - Melding bij CIDI. De website van een Joodse jongeren organisatie wordt 
gekraakt. De hacker verandert de titel in: 'GET UP and KILL ALL JEWISH'. 

Media 

8 april - Een cartoon van Fokke en Sukke in de NRC koppelt de kruisdood van 
Jezus Christus aan de belegering van de geboortekerk in Bethlehem door 
Israelische troepen. Tekst van de cartoon: 'Bellen 'm gewoon op z'n mobieltje. 
Dus kruisigen was niet voldoende meneer Sharon? ..De plek waar z'n kribbe 
stond moest ook nog aan flarden worden geschoten?' CIDI schrijft hierover een 
brief aan de NRC en zet uiteen dat dergelijke koppelingen tot en met de 
Naziperiode hebben geleid tot gruwelijke vervolgingen van Joden. De NRC biedt 
zijn excuses aan voor de cartoon. 



26 april - Media. Een groep NEC-voetbalsupporters verstoort het slot van het tv-
programma Barend en Van Dorp met het roepen van racistische leuzen, 
waaronder "kankerjoden". 

Demonstraties 

26 januari - Media. I n Rotterdam vindt een demonstratie plaats van extreem-
rechts onder aanvoering van Constant Kusters. Er zijn zo'n 80 deelnemers uit 
Groningen, Arnhem, Hamburg en Frankfurt. Leuze die werd georpen: "Roem en 
eer aan de Waffen SS". Burgemeester Opstelten had de demonstratie verboden; 
de bestuursrechter besloot in een kort geding aangespannen door de NVU 
toestemming te verlenen op grond van artikel 9 van de grondwet, waarin volgens 
de rechter het recht om te betogen is vastgelegd. Het is de tweede keer dat een 
rechter een verbod op een extreem-rechtse betoging vernietigt. Eerder gebeurde 
dat vorig jaar maart, toen de bestuursrechter van Maastricht bepaalde dat de 
burgemeester van Kerkrade ten onrechte een demonstratie van de NVU had 
verboden. 

13 april - Media, ooggetuigen verslagen. Het Platform Stop de oorlog tegen de 
Palestijnen organiseert een landelijke demonstratie. Aan de demonstratie nemen 
zo'n 20.000 deelnemers deel, waarvan 90% allochtoon. De demonstratie loopt uit 
op ernstige rellen. Amerikaanse, Israelische en Engelse vlaggen worden 
verbrand. De politie neemt slechts enkele spandoeken in beslag. 
Voorafgaand aan deze demonstratie had CIDI B&W van Amsterdam verzocht 
onmiddellijk in te grijpen indien er antisemitische slogans geroepen zouden 
worden en/of antisemitische leuzen of symbolen meegevoerd zouden worden. 

Schelden: Een Joodse inwoonster van Amsterdam krijgt te horen dat zij zich niet 
zo moet aanstellen over de antisemitische leuzen. Een man staat te roepen: "Die 
tering-Joden hadden allemaal afgemaakt moeten worden". In een gesprek met 
een omstander wordt meldster aangeraden maar naar huis te gaan, omdat de 
man die aan het schreeuwen was "het even kwijt moest". Zij zei "Ga maar fijn 
naar huis, dit is niets voor jou". 

Leuzen die worden meegevoerd zijn niet alleen anti-Israel, maar ook 
antisemitisch. Teksten: 6 miljoen was niet genoeg, Sharon is Hitler, Israel nazi 
2002, Stop new holocaust in Palastine, Adolf Sharon, Joden eruit, Wir haben das 
nicht gewusst, Sharon, Hitler is uit het graf en de wereld kijkt toe, Hitler heeft een 
zoon. 

Afbeeldingen: hakenkruisen, hakenkruisen=davidster, Sharon met een Hitlersnor, 
vlag van Israel met Nazi-tekens erin, Jodensterren met Palestijn erin gezet. 

Slogans die geroepen worden: "Hamas, hamas, Joden aan het gas","Dood aan 
de Joden", "Joden zijn honden" en "Sieg Heil". 



Fysiek geweld: een Joodse vrouw wil verhinderen dat de Israelische vlag 
verbrand wordt. Zij wordt in elkaar geslagen. Ze loopt lichte fysieke schade op. 

Een Amerikaans Joodse jongen wordt bij Krasnapolsky zijn keppel afgepakt, 
geschopt en geslagen. De man doet aangifte. 

Een Joodse jongen, die als zodanig wordt herkend van een TV-optreden een 
week daarvoor wordt uitgemaakt voor "kankerjood", "vuile kindermoordenaar"; hij 
wordt bespuugd en achterna gezeten door iemand die een hakenkruis boven 
hem houdt. 

21 april - Media, ooggetuigen. Rondom de door Joodse jongeren georganiseerde 
demonstratie Voor vrede tegen terreur verricht de politie zes arrestaties. 

Schelden: Na afloop van de demonstratie loopt een groepje Joodse jongeren met 
de Israelische vlag nog zichtbaar bij zich bij de Blauwe Brug. Vanuit een voorbij 
rijdende auto wordt geroepen: "Kankerjoden, Palestijnen, dood aan alle Joden". 
De vier inzittenden, alle van Arabische afkomst, worden klem gereden door de 
ME en gearresteerd. Bij het falaffel restaurant Maoz komt het bijna tot een 
handgemeen met Marokkaanse jongeren, die de groep met een stok en stenen 
bedreigen. Bij de politie wordt hiervan melding gemaakt. 

C. RECHTSPRAAK 

In 1998 werd het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie opgericht. Het LECD 
verzamelt o.a. uitspraken op het gebied van discriminatie, racisme en 
antisemitisme, met name uitspraken op grond van artikel 137c Sr en verder. 
Begin 2001 kwam het LECD met de volgende cijfers. 
In 1998 werden in totaal bij de parketten 216 discriminatiezaken ingeschreven, 
daarbij ging het bij 47 gevallen (22%) om antisemitisme; in 1999 werden er 193 
discriminatiefeiten ingeschreven, daarvan 34 gevallen (18%) antisemitisch en in 
2000 ging het in 48 gevallen (23%) van de 214 zaken om antisemitisme. Er 
werden over de jaren 1998-2000 25 rechterlijke uitspraken met betrekking tot 
antisemitisme gedaan. De totaalcijfers over 2001 zijn nog niet bekend. Hieronder 
- in het kort - de uitspraken uit 2001. 

Uitspraken 2001 

17 april - Het gerechtshof in Arnhem legt Theo 1610 een gevangenisstraf op van 
vier weken voorwaardelijk en een geldboete van 1500 gulden onvoorwaardelijk. 
Onder de naam Theo 1610 schreef de verdachte in de periode van 10 mei 1998 
tot en met 29 november 1999 in meerdere nieuwsgroepen van het internet 
verschillende antisemitische en racistische teksten. 

25 april - Het gerechtshof Den Haag spreekt in hoger beroep een verdachte vrij, 
die in een kraam op een antiek-curiosamarkt een aantal voorwerpen met 



hakenkuisen te koop had aangeboden. Het hof bevestigt daarmee de vrijspraak 
op 30augustus 2000 door de rechtbank in Middelburg. De argumentatie van de 
vrijspraak komt in het kort erop neer, dat "de omstandigheden waaronder 
verdachte de voorwerpen ter verspreiding in voorraad heeft....alsmede de wijze 
waarop dit gebeurde....maakt dat het nog geen voorwerpen in de zin van artikel 
137e Sr zijn. Het hof acht weliswaar aannemelijk, dat de in de tenlastelegging 
genoemde voorwerpen onder omstandigheden moeten worden beschouwd als 
voorwerpen die een uitlating als bedoeld in artikel 137e eerste lid Sr bevatten, 
doch in dit geval is het hof - gelet op de hierboven vermelde feitelijke gang van 
zaken - van oordeel, dat het gebruik dat de verdachte van de betrokken 
voorwerpen heeft gemaakt....alsmede de terughoudende wijze waarop de 
verdachte die voorwerpen ter verkoop heeft geëtaleerd, deze voorwerpen nog 
niet tot in het Wetboek van Strafrecht artikel 137e, eerste lid, bedoelde 
voorwerpen maakt." 

9 mei - De rechtbank in Zwolle oordeelt uitlatingen van twee verdachten over de 
Stichting Jeugd en Gezin Flevoland en de directeur onrechtmatig. Op diverse 
internetsites hadden zij de SJG Flevoland vergeleken met Auschwitz en het 
regime van Hitler en Milosevic. De president wijst de gevorderde rectificatie en 
schoning/verwijdering van de reeds gepubliceerde onrechtmatige uitingen op 
internet toe en verbiedt het doen van nieuwe onrechtmatige uitingen jegens SJG 
Flevoland en de directeur. 

29 mei - Uitspraken van de Hoge Raad inzake de bijeenkomsten in 1996 in 
Rotterdam en Schiedam van de Nederlandse Volks Unie. 

Het Hof had verdachte, Joop Glimmerveen, veroordeeld tot 5 maanden 
gevangenisstraf, waarvan 2 voorwaardelijk. De Hoge Raad vernietigt de 
uitspraak van het Hof en verwijst de zaak naar het Gerechtshof Amsterdam. Dit, 
omdat de "bewezenverklaring voorzover die telkens inhoudt dat de aan de 
verdachte verweten handelingen in het openbaar hebben plaatsgevonden niet 
naar de eis der wet met rechten omkleed" is. Het door de tweede verdachte M. 
ingestelde hoger beroep wordt wel door de Hoge Raad verworpen. De verklaring 
van verdachte dat bij binnenkomst van de vergadering journalisten had 
opgemerkt kan "medewerken tot het bewijs van de in de tenlastelegging 
verweten gedragingen, het opzetten en aanzetten tot [haat], waarin opzet 
besloten ligt en de omstandigheid dat deze in het openbaar zijn verricht". 

12 juli - De politierechter Roermond veroordeelt Constant Kusters, Eite Homan 
en Krommenhoek tot gevangenisstraf en geldboetes. Zij hadden tijdens een 
betoging in de gemeente Echt (augustus 2000) op spandoeken en borden met 
voor een groep mensen wegens hun ras en levensovertuiging beledigende 
tekens en teksten meegevoerd. Verder hebben ze ook een voor deze groep 
mensen beledigende leuzen geroepen, pamfletten uitgedeeld en zich tegenover 
de televisie zo uitgelaten dat daarmee tot haat en discriminatie werd aangezet 
jegens een groep mensen vanwege hun ras. Aan de onaangekondigde 



demonstratie namen 50 neo-nazi's uit Nederland, België en Nederland deel. Alle 
drie gaan in hoger beroep. 

14 september - De politierechter Breda veroordeelt drie leden van het Stormfront 
Nederland tot gevangenisstraf met aftrek en resp. 50 en 25 dagen 
voorwaardelijk, geldboetes en taakstraffen wegens het bekladden van 70 graven 
op de Joodse begraafplaats Oosterhout. Leuzen o.a. 'Jude Raus' en 'Wir sind 
zuruck' (april 2001). Twee grafzerken waren doormidden gebroken. Verdachten 
doen afstand van hoger beroep. 

9 oktober - De Hoge Raad spreekt de schrijver Pieter van der Sloot (Pieter 
Waterdrinker) vrij. 
In zijn boek Danslessen voert de auteur de figuur op van een Joodse 
burgemeester van Zandvoort. De huidige burgemeester is Joods. Een persoon 
uit de roman noemt de romanburgemeester een 'gnoomachtige gestalte' en 
verder 'Maar ja, wat wil je ook met zo'n joodje aan het hoofd'. De echte 
burgemeester van Zandvoort voelt zich beledigd. 

De Hoge Raad verwerpt het beroep tegen de vrijspraak van de schrijver van het 
Gerechtshof in Amsterdam. Evenwel op andere gronden. 

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft verdachte vrijgesproken omdat de uitlating 
was gedaan door een romanfiguur, zodat die uitlating in beginsel niet was toe te 
schrijven aan de verdachte. De Hoge Raad neemt afstand van deze redenering. 
Het enkele feit, dat een beledigende uitlating wordt gedaan door een romanfiguur 
sluit niet uit dat de auteur kan worden aanmerkt als degene die zich beledigend 
heeft uitgelaten. Voor de beoordeling van het feit of een bepaalde passage 
beledigend is, moet die passage niet op zichzelf worden gelezen maar in 
samenhang met de overige inhoud van de roman. Daarnaast moet er met name 
worden gelet op de aard en de strekking van de roman en de plaats die de 
desbetreffende passage daarin inneemt. Het enkele feit, dat bepaalde uitlatingen 
in een roman zijn gedaan door een door de verdachte als auteur, gecreëerde 
romanfiguur behoeft niet in de weg te staan aan het oordeel dat het de verdachte 
is die zich beledigend heeft uitgelaten in de zin van art. 137c Sr, dan wel de 
belediging heeft aangedaan in de zin van de art. 266 en 267 SR. Echter alle in dit 
verband relevante omstandigheden brengen met zich mee dat aan een op 
zichzelf beledigende uitlating niettemin het beledigende karakter moet worden 
ontzegd. Gelet daarop kan onbesproken blijven in hoeverre sprake zou kunnen 
zijn van identificatie van de in de roman beschreven burgemeester met de in 
tenlastelegging bedoelde persoon. De Hoge Raad verwerpt het beroep. 

Overig 

19 maart - ANP. Drie Dutchbat-soldaten kopen strafvervolging wegens extreem-
rechtse uitingen in Srebenica af met 500 gulden. De zaken tegen vijf andere 
Dutchbatters die van soortgelijke feiten werden verdacht worden geseponeerd. 



De soldaten hadden regelmatig de Hitlergroet gebracht en gebruikten over de 
radio Duitse legertermen uit de Tweede Wereldoorlog. 

28 maart - Het OM gaat een videoband onderzoeken die op de Islamitische 
basisschool Bilal in Amersfoort door een leerkracht eind vorig jaar is vertoond. 
De video vergelijkt het Israelische leger met Nazi's. De film zou verspreid zijn 
door de Nederlandse tak van de Palestijnse organisatie Al-Aqsa. Op 22 mei 
concludeert de inspectie van het Onderwijs in een onderzoek naar de 
Islamitische basisschool dat het vertonen van de film een "betreurenswaardig 
incident" is maar niet representatief voor het onderwijsklimaat op die school. 

D. BEOORDELING EN CONCLUSIE 

Inleiding 

In het jaaroverzicht 2000 concludeerde CIDI dat ten opzichte van 1999 niet 
alleen het aantal antisemitische incidenten is toegenomen, maar ook de aard 
ervan ernstiger is. De toename van antisemitisme begint echter niet in 1999. De 
stijgende lijn begint in 1997. Toen was er een duidelijke toename ten opzichte 
van 1996; 1998 geeft eenzelfde beeld als 1997. Vervolgens is in 1999 een lichte 
stijging - uitgezonderd internet - waarneembaar. Vanaf 2000 is het duidelijk dat 
deze stijgende lijn zich niet alleen doorzet, maar dat ook de incidenten ernstiger 
van aard worden. Deze tendens zet zich in de periode januari 2001-mei 2002 
door. 

Tellingen 

Cijfers van een aantal verschijningsvormen geven het volgende beeld. 

  1999 2000 2001 2002 

fysiek geweld 1 6 6 6 

bedreiging met geweld* 1 1 8 9 

schelden* 17 32 55 40 

vernieling synagogen, begraafplaatsen - - 2 2 

bekladding synagogen - 6 - 1 

bekladding Joodsebegraafplaatsen 1 2 3 - 

bekladding monumenten - - 4 3 

e-mails* - 10 31 110 

*Bij het aantal scheldpartijen zijn ook de regelmatige schelpartijen inbegrepen, 
waarvan niet nauwkeurig kan worden aangegeven hoe vaak zij voorkomen. Dat 
betreft de meldingen van Joden die regelmatig worden uitgescholden, de 
scheldpartijen bij synagogen of het regelmatig uitschelden van een Joods kind op 
een speelplaats. Deze meldingen worden elk als één incident geteld. 



*In de bedreigingen zijn ook begrepen een bedreiging met een pistool en drie 
bommeldingen 

*Van de 110 -e-mails in 2002 zijn er 67 aan CIDI gericht, waarvan 55 in de 
maand april. Hierin ook begrepen e-mails van dezelfde schrijvers. 

Zoals in de inleiding al opgemerkt geven tellingen niet het gehele plaatje. Van 
Donselaar en Rodrigues stellen zelfs in hun monitorrapport over extreem-rechts - 
verwijzend naar Engels onderzoek - dat de in hun rapport gemelde incidenten - 
gezien de mate van onderrapportage - wel eens met een factor 4 
vermenigvuldigt zou moeten worden om een reëel beeld te krijgen. 

Het wegen van incidenten 

De zwaarte van incidenten komt - en dat geldt voor alle categorieën - in tellingen 
niet tot uiting. Weegt het roepen van de leuze "Hamas, hamas Joden aan het 
gas" in het stadion of "Joden Joden" door Ajax-tegenstanders even zwaar als het 
heel gericht uitschelden van een Joodse jongen, die daarna niet meer buiten 
durft te spelen en hoe moet dan het antisemitische uitschelden door een niet-
Joods persoon van een niet-Joods persoon gewogen worden of het jarenlang 
slachtoffer zijn van antisemitische scheldpartijen. 

Ten aanzien van bekladdingen zij opgemerkt, dat in 2001 en 2002 weliswaar 
synagogen niet direct werden beklad - de bekladding uit 2002 betreft die op de 
stoep bij de Portugese Synagoge in Amsterdam- maar wel werden in 2001 drie 
Joodse begraafplaatsen beklad, waarvan één op zeer grove wijze en tot 
tweemaal toe werden ruiten ingegooid van een huisje op een Joodse 
begraafplaats. Er werden 7 monumenten beklad, waaronder hakenkruisen op 
borden van Kamp Westerbork. 

Gewelddadige antisemitische voorvallen zijn eenvoudig te tellen. Maar ook hier 
bedriegen de cijfers. Zo komt niet tot uiting dat voor het eerst na de Tweede 
Wereldoorlog - voor zover bekend - een Jood is bedreigd met een pistool. Voor 
het eerst zeggen Joodse kinderen hun lidmaatschap op van voetbalclubs 
vanwege gewelddadigheden. 

Het hoge aantal e-mails springt in het oog. Hierbij zij opgemerkt, dat veel e-mails 
aan CIDI zijn gericht, met name in april 2002 na de Israelische inval in de 
Westoever. Een aantal is van dezelfde auteurs. Zeer ernstig valt te nemen de e-
mails naar de twee Joodse zakenlieden van een hen bekende zakenrelatie. 
Ondanks de voor de hand liggende oorzaak van het grote aantal e-mails - het is 
immers een simpel en ingeburgerd communicatiemiddel geworden - is het 
zorgwekkend te moeten constateren dat de verspreiding, de eenvoud en de 
anonimiteit van het middel heeft geleid tot zo een sterke toename. Deze begint in 
december 2001. Het moment waarop het geweld tussen Israel en de Palestijnen 
toeneemt. 



Verbanden 

Om een goed beeld van het dagelijks antisemitisme in Nederland te krijgen zou 
het aantal fysieke geweldplegingen, bedreigingen met geweld en scheldpartijen 
uitsluitsel moeten geven. Dat geeft echter geen voldoende beeld en niet alleen 
omdat regelmatige scheldpartijen jegens dezelfde personen en op dezelfde 
plaatsen elk slechts als één incident geteld worden. Er is meer aan de hand. 

Op grond van de vele verhalen die in de Joodse gemeenschap de ronde doen 
over de regelmatige scheldpartijen jegens Joden - herkenbaar als zodanig omdat 
zij een keppel dragen - en het gevoel van onveiligheid dat daardoor lijkt te 
ontstaan heeft CIDI veel Joden die in het openbaar een keppel dragen 
geïnterviewd. Een aantal zaken komt uit die gesprekken naar voren. 

De meeste geïnterviewden, zijn minstens eenmaal - maar meestal vaker - 
uitgescholden of bespuugd. Zij melden deze voorvallen niet. De scheldpartijen 
vinden op een enkele uitzondering na in Amsterdam plaats. Dat gebeurt niet 
meer zoals vorig jaar nog het geval was alleen in Amsterdam-West of de 
Lekstraat-buurt, maar ook in Amsterdam-Zuid, Amsterdam-Buitenveldert en 
Amstelveen. En ook niet alleen op shabbat, wanneer veel orthodoxe Joden naar 
de synagoge wandelen. De schelders zijn veelal (jonge) Marokkanen, die vanuit 
een rijdende auto hun leuzen roepen. "Jehoed" is een veel gehoorde scheldterm. 
De schelders zijn in vrijwel alle gevallen met zijn tweeën of meer. 

Joden die een pet in plaats van een keppel dragen worden niet uitgescholden. Er 
zijn ook geïnterviewden die zich realiseren dat zij door het dragen van een 
keppel uitgescholden kunnen worden, maar om die reden toch hun keppel niet 
afzetten. Dat geldt overigens niet voor het centrum van Amsterdam. Vrijwel 
iedereen zegt in het centrum - en zeker 's avonds - geen keppel meer te dragen. 

Er zijn Joden die een hoed of een pet zijn gaan dragen om scheldpartijen te 
vermijden. Een betrouwbare bron vertelt CIDI dat bij de synagogen in de 
Lekstraat en in Amsterdam-West zich weinig of geen incidenten meer voordoen 
vanwege toegenomen veiligheidsmaatregelen, maar dat bekend is dat Joden op 
weg er naar toe wel worden uitgescholden. 

Of de scheldpartijen dagelijks plaatsvinden is niet duidelijk. Eén geïnterviewde 
geeft aan zeker om de twee dagen te worden uitgescholden. Een moeder zegt 
dat in alle keren dat haar kinderen met een keppel de straat op gaan zij worden 
uitgescholden. Een begeleidster van de schoolreisjes van de Joodse basisschool 
Rosh Pina zegt niet meer met de kinderen per tram te reizen. Toch zeggen de 
meesten dat zij niet dagelijks worden uitgescholden. 

Wat ook naar voren komt is dat er heel veel verhalen de ronde doen. Vrijwel 
allen zeggen "Ach, ik ben maar één of twee keer uitgescholden, maar ik weet 
van (NAAM) dat die altijd wordt uitgescholden". Die verhalen kloppen ook wel, 



maar het zijn meestal dezelfde verhalen over dezelfde personen die de ronde 
doen. Dat betekent dat zoals een geïnterviewde zei dat men "elkaar ook 
opstookt". 

Valt het dan allemaal wel mee? Neen. Joden konden enkele jaren geleden 
gewoon met een keppel over straat zonder uitgescholden te worden. Kinderen 
gingen niet van voetbalclubs af, Joden werden ook niet in elkaar geslagen als zij 
een sticker met een Davidsster op hun auto hadden en kinderen van de Joodse 
basisschool Rosh Pina op schoolreisje konden gewoon met de tram. 

Of er sprake is van een golf van antisemitisme is evenwel wat anders. CIDI 
signaleert een steeds antisemitischer klimaat en dat is niet alleen de toename 
fysiek geweld, bedreiging met geweld en de scheldpartijen op straat. Het zijn 
deze én de uitingen in de werksfeer, op sportclubs, het onderwijs, de e-mails die 
tezamen een antisemitisch klimaat doen ontstaan. Al deze uitingen, omdat er 
nauwelijks of niet tegen wordt opgetreden, versterken elkaar. Verslechtering van 
het antisemitisch klimaat staat niet op zich. De conclusie van de in de inleiding 
genoemde instellingen wijzen alle op een intoleranter wordende Nederlandse 
samenleving. Toch is er in Nederland in vergelijking met Frankrijk en België waar 
zich tientallen incidenten per week voordoen - waaronder het afbranden van 
synagogen en beschieten van Joodse winkels - echter geen sprake van een golf 
van antisemitisme. 

Er moet uiteraard naar verbanden en aanleidingen gekeken worden. Veel 
incidenten, maar zeker niet alle, zijn confrontaties met de Arabische - meest 
Marokkaanse - gemeenschap in ons land. 

Uit het rapport blijkt, dat er een duidelijk verband is tussen antisemitische 
uitingen en de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Het aantal scheldpartijen 
en e-mails vanaf december 2001, wanneer het geweld tussen Israel en de 
Palestijnen toeneemt, maakt dat duidelijk. Of de e-mails afkomstig zijn van leden 
van de Marokkaanse gemeenschap is uiteraard niet te bepalen, wel de 
meldingen van scheldpartijen. De meeste plegers van de antisemitische 
incidenten rondom de anti-Israel demonstratie van 13 april waren Arabische 
jongeren. Degene die de Joodse marktkoopman bedreigde geeft het verband zelf 
heel duidelijk aan door hem eerst te vragen of hij naar de pro-Israel demonstratie 
was geweest. 

Een analyse van de oorzaken werd al in de rapportage over 2000 gegeven, toen 
vanaf het begin van de tweede intifada (september 2000) een stijging van 
incidenten door Marokkanen werd geconstateerd. Gewezen werd toen mede 
naar aanleiding van een artikel uit Vrij Nederland (24 maart 2001) op de 
solidariteitsgevoelens met de Palestijnen en de invloed van Arabische zenders 
en de invloed van religieus-antisemitisme in de Arabische wereld. Dat is in 2002 
niet verandert. 



Aan deze oorzaken ligt vermoedelijk de gebrekkige integratie van tweede-
generatie Marokkaanse jongeren ten grondslag. Zij behoren vaak tot 
probleemjongeren, die ook in andere opzichten crimineel gedrag vertonen. Zij 
kijken naar en luisteren vaak naar Arabische programma's, waarin antisemitische 
en haat-taal tegen Israel voorkomt. Zij kennen niet voldoende de Nederlandse 
cultuur om zich door de Nederlandse media te laten informeren. Vaak noemen zij 
die "eenzijdig pro-Israel". 

Voor de goede orde. Er zijn ook pogingen tot dialoog. In april organiseerde een 
Islamitische jongeren organisatie een bijeenkomst met Joden en Moslims en 
vanuit een gezamenlijk Joods-Islamitisch initiatief startte in Nederland de coalitie 
voor vrede in het Midden-Oosten. Ook vonden er tussen het CIDI en de 
Islamitische Scholen Besturen Organisatie (ISBO), de koepelorganisatie van 
Moslimscholen contacten plaats. 

Het zou absoluut verkeerd zijn om generaliserend de gehele Arabische 
gemeenschap in Nederland van antisemitisme te betichten. Nog steeds betreft 
het een gering aantal meest Marokkaanse jongeren in vooral Amsterdam. 
Daarbij dient in aanmerking te worden genomen, dat in Amsterdam en 
Amstelveen de grootste Joodse gemeenschap woont. De aanzienlijke toename 
van de e-mails, de verhalen van Joodse leerlingen op niet-Joodse scholen en de 
overige incidenten geven aan dat het toegenomen antisemitisme evenwel niet 
gereduceerd mag worden tot een grote stadsprobleem, dat zich in Amsterdam 
voltrekt. 

Wij zouden de ogen sluiten voor de realiteit wanneer alleen naar de tweede-
generatie Arabische jongeren wordt gekeken. De Hitlergroet wordt veelal door 
autochtone Nederlanders gebracht; in antisemitische bejegeningen tussen buren 
betreft het evenmin Marokkanen. De bekladdingen van de Joodse 
begraafplaatsen in Oosterhout en Zaltbommel zijn ook niet door Marokkanen 
gedaan. 

Conclusie 

Uit de geringe maatschappelijke reactie op de uitingen van antisemitisme moet 
geconcludeerd worden, dat er binnen de samenleving een gewenningsproces is 
opgetreden. Een parallel dringt zich op met andere vormen van criminaliteit, die 
wel in toenemende mate geregistreerd worden, maar minder dan ooit voor de 
rechter komen. Dreigementen met geweld en fysieke geweldplegingen worden, 
ook als het niet om antisemitisme gaat, onvoldoende vervolgd. Voor Joden met 
hun beladen verleden roepen deze verschijnselen gevoelens van onveiligheid en 
soms angst op. Enkele jaren geleden zou het ondenkbaar zijn geweest, dat 
honderden demonstranten in Amsterdam "dood aan de Joden" en "Sieg Heil" 
zouden roepen, zonder ingrijpen van de politie. Het voortdurend tijdens 
voetbalwedstrijden kunnen roepen "Hamas, hamas Joden aan het gas" werkt 
grensverlagend. De term is nu ook buiten de sfeer van het voetbalveld in zwang. 



Het gemak waarmee antisemitisme geuit wordt, de bedreigingen tegen Joden en 
de onvoldoende reactie van regering, justitie en politie hebben wellicht ook te 
maken met het groter worden van de afstand tot de Tweede Wereldoorlog. Het 
afschrikkend effect ervan ebt weg. Het hakenkruis wordt door sommigen niet 
meer gezien als symbool van de vernietiging van 6 miljoen Joden door de Nazi's, 
maar als het symbool van het ultieme kwaad. De geringe kennis over de Tweede 
Wereldoorlog leidt ertoe dat sommigen kennelijk niet meer in staat zijn om 
verschil te maken tussen het ene en het andere kwaad. Zo valt Israels optreden 
in de Westoever - hoe men daarover ook moge denken - niet op één lijn te 
stellen met de systematische uitroeiing van een volk. 

De gewenning lijkt overigens ook aan de kant van de slachtoffers plaats te 
vinden. Scheld-incidenten worden nauwelijks bij de politie of justitie gemeld, 
sterker ze worden vaak door het slachtoffer verdrongen. Dat gebeurt zowel op 
privé- als op instellingsniveau. Joodse instellingen houden antisemitische 
telefoontjes lang niet altijd bij, evenmin als e-mails of brieven. Individuele scheld-
incidenten worden afgedaan met de opmerking: "Ach, het is niet zo erg". De 
berusting lijkt in belangrijke mate veroorzaakt te worden door de ervaring van de 
slachtoffers, dat het doen van aangiften, als ze al serieus worden genomen door 
de politie, zeer tijdrovend is, terwijl er vrijwel nooit vervolging wordt ingesteld. 
Een aantal aangiften die CIDI de afgelopen jaren bij Offficieren van Justitie heeft 
gedaan is zonder opgaaf van redenen geseponeerd. Op andere kwam geen 
enkele reactie terug. 

In dit klimaat van berusting en te grote tolerantie worden we thans 
geconfronteerd met een serieus te nemen ontwikkeling, waarbij meer individuele 
Joden het slachtoffer worden van scheldpartijen en geweld, zoals het Joodse 
jongetje dat door een buschauffeur wordt uitgescholden en de bedreiging van 
een Joodse marktkoopman met een pistool. 

In de meeste CIDI-rapportages over antisemitisme hebben wij aanbevelingen 
gedaan dat politie en justitie strenger dienen op te treden tegen antisemitisme. 
Deze zijn vrijwel nooit op een consistente wijze opgevolgd. Het is nu hoog tijd, 
dat de politiek zich intensiever met dit verschijnsel gaat bezighouden. In het 
buitenland hebben zich tal van zware incidenten tegen Joodse voormannen, 
gebouwen en instellingen voorgedaan en in eigen land heeft ook op ander vlak 
verruwing van de samenleving plaats. Daarom is het hoog tijd dat politie en 
justitie, aangezet door de overheid, een actiever beleid gaan volgen. Ook 
directies van scholen dienen elk incident serieus te nemen en maatregelen tegen 
de daders te nemen, trainers van voetbalclubs dienen hun leden duidelijk te 
maken dat leuzen als "Hamas, hamas, Joden aan het gas" niet kunnen, evenmin 
als het brengen van de Hitlergroet. 

Het antisemitisme onder Marokkaanse jongeren verdient daarbij extra aandacht. 
Hierboven is al het één en ander gezegd over de achtergronden ervan. Het is 
zeer noodzakelijk hun integratie te bevorderen. Hun kennis van het Nederlands 



en de Nederlandse cultuur en democratische waarden dient te worden verbeterd 
en tot slot dient ook aan hen duidelijk te worden gemaakt waar onze 
tolerantiegrenzen liggen. 

 


