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INLEIDING 

Voor u ligt het CIDI-jaaroverzicht van antisemitische incidenten in Nederland over 
het jaar 2003 en het voorlopig overzicht over de periode 1 januari - 5 mei 2004. 
Die laatste periode is, zoals altijd, slechts een indicatie omdat deze alleen de 
gebeurtenissen bevat die bij CIDI zelf zijn gemeld. 

Ons Antisemitisme Rapport verschijnt sinds 1983 en heeft sindsdien 
internationaal de reputatie opgebouwd de belangrijkste graadmeter te zijn voor 
het niveau van antisemitische uitingen in ons land. Het vormt de basis voor 
diverse vergelijkende onderzoeken over dit verschijnsel in de wereld. Vanaf 1996 
zijn onze jaaroverzichten ook opgenomen op de website van CIDI (www.cidi.nl), 
waardoor een maximale openheid wordt betracht. 

1
In 2002 kon nog geen duidelijk beeld worden 

verkregen van het aantal bekladdingen dat tegen 
Joden gericht was. CIDI wilde vermijden dat 

hakenkruizen en ss-tekens die algemeen racistisch 

bedoeld waren, in het jaaroverzicht over 

antisemitisme meegeteld zouden worden. Daarom 



Het jaaroverzicht over 2003 laat een wat 
positiever beeld zien dan over 2002, toen het 
aantal incidenten een scherpe stijging van 140% 
vertoonde. Vanaf 2000 nam het aantal 
antisemitische voorvallen toe en werd ook de 
aard ernstiger, concludeerde CIDI in het vorige 
rapport. Die trend lijkt dit jaar te zijn doorbroken.  

Niet alleen nam het aantal anti-Joodse incidenten 
af met 7,5%, maar was ook het aantal ernstige 
incidenten (fysiek geweld, bedreiging met geweld en schending van 
monumenten/synagogen) en de aard ervan aanzienlijk geringer. De voorlopige 
cijfers over de eerste vier maanden van 2004 bevestigen dit beeld. In het totaal 
registreerde CIDI 334 antisemitische voorvallen in 2003. Het jaar daarvoor waren 
dit er 359. Dit is een met de categorie ‘overige bekladdingen’ gecorrigeerd cijfer1. 
Het aantal ernstige antisemitische voorvallen daalde met 40%. Tot die ernstige 
voorvallen behoort bijvoorbeeld het op 17 juni met stenen bekogelen en 
uitschelden van een als Jood herkenbare man2) in de buurt van de synagoge in 
Amsterdam West. Hoewel dit soort aanvallen volstrekt onacceptabel zijn, 
verbleken ze tegenover de situatie waarin de Joodse gemeenschappen in 
Frankrijk, Engeland en België verkeren. Met name in Antwerpen en Parijs doen 
zich al langere tijd levensbedreigende incidenten voor. De angst van vooral 
orthodoxe Joden is in die landen zeer toegenomen. 

 

Antisemitische incidenten in Nederland 1999-2003 

Bij bovenstaande gegevens over antisemitische uitingen en gedragingen in ons 
land moet worden aangetekend, dat regelmatige scheldpartijen jegens één 
persoon of instantie door één dader als één incident worden geteld. Dit geldt 
eveneens voor meerdere telefoontjes naar één en dezelfde persoon of instantie. 
Jodenhaat op het internet hebben we niet meegeteld, omdat sinds jaar en dag 
het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) dit op een betrouwbare wijze in kaart 
brengt. Het Meldpunt bespeurt in zijn jaarverslag over 2003 eveneens een 

werden de bekladdingen niet berekend in het totaal 

overzicht en kwamen we op 337 incidenten. Door 

een grotere perfectie van de registraties van de 

diverse stedelijke meldpunten zijn we dit jaar wel in 
staat de specifiek tegen Joden gerichte bekladdingen 

te tellen. Dat zijn er 27. Het aantal van vorig jaar 

hebben we op 22 kunnen stellen. Hierdoor dient het 

aantal door CIDI geregistreerde antisemitische 

incidenten over 2002 verhoogd te worden naar 359..  

 
2
Met een als Jood herkenbaar persoon worden in de 

rapportages personen bedoeld die een keppel dragen 

of anderszins door hun kleding als Jood opvallen. 



geringe afname van antisemitische uitlatingen. De organisatie registreerde in 
2003 514 gevallen van antisemitisme op internetsites en chatboxen. In 2002 
waren dat er nog 584. CIDI vermeldt overigens wel de aan Joodse adressen 
verstuurde e-mails met een anti-Joods karakter. 

Vorig jaar vroegen we aandacht voor een trendmatige verandering in de anti-
Joodse gedragingen en uitingen. We constateerden dat veel antisemitische 
incidenten plaatsvinden als gevolg van berichten over het geweld in het Midden-
Oosten. Het optreden van Israel tegen de Palestijnen wordt daarbij in woord en 
geschrift als argument gebruikt om alle Joden in van de ergste misdrijven te 
beschuldigen. (“Jullie zijn erger dan Nazi’s”, “jullie zouden beter moeten weten” 
en “de regering Bush is in de macht van de Joodse lobby”). Deze lijn zet zich ook 
in 2003 en 2004 door. Deze uitingen sluiten aan bij oude van oorsprong 
Europese theorieën over een wereldsamenzwering die de Joden zouden smeden 
en zijn lastig voor buitenstaanders te herkennen. Arabische satellietzenders, die 
ook in Europa te ontvangen zijn en internetsites zijn de belangrijkste verspreiders 
van deze complottheorieën. Ze worden gemakkelijk door Arabisch sprekende tv-
kijkers en computergebruikers opgepikt.  

Zorgwekkend zijn ook drie andere trends, waarvan we in vorige rapporten al de 
contouren zagen: 

• Het aantal scheldpartijen tegen Joden is ook dit jaar toegenomen. Vooral 
als Jood herkenbare personen worden het slachtoffer van scheldpartijen 
en bedreigingen met geweld. 

• Een aanzienlijk deel van de daders is van Noord-Afrikaanse afkomst. Bij 
de incidenten in 2003, waarin het slachtoffer meende de dader(s) te 
herkennen, werd in 43,5% van de gevallen gezegd, dat de daders van 
oorsprong Noord-Afrikanen zijn. Daarbij moet worden aangetekend, dat 
de door CIDI ontvangen meldingen vaak de herkomst van de daders 
achterwege laten. Vorig jaar bedroeg het percentage genoemde Noord-
Afrikanen 41%. 

• Er is een voortdurende stijging van anti-Joodse incidenten op scholen. Dit 
houdt wellicht ook verband met de negatieve beïnvloeding van de tweede 
en derde generatie Noord-Afrikanen over de Midden-Oosten kwestie en 
hun grotere participatie in het onderwijs, met name in de grote steden. 
Opmerkelijk is dat er tevens een toename van antisemitische incidenten te 
bespeuren valt in de buurt van ROC scholen. Hieronder volgt een 
grafische weergave:  
 



 
 
Stijging antisemitische incidenten op scholen 1999-2003 

De discussie die vorig jaar ontstond over de problemen die docenten 
ondervinden bij het lesgeven over de Holocaust op ‘zwarte’ scholen houdt direct 
verband met het bovenstaande. Het VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali kaartte dit 
vraagstuk bij het Kabinet aan. Op 3 december zegde minister Van der Hoeven 
van Onderwijs toe de signalen serieus te nemen en een onderzoek in te stellen. 

De stichting Vredeseducatie deed in 2003 een uitgebreid onderzoek naar 
antisemitisme op scholen. Citaat: “De helft van de klas reageert op de vraag hoe 
thuis over Joden wordt gesproken in de trant van: ‘Als ze thuis over Joden praten 
zeggen ze: ‘We haten Joden. Wij zijn thuis allemaal voor de Palestijnen. Mijn 
vader zegt dat ze er om vragen’ en ‘Laatst zei een meisje van 16 dat die 6 
miljoen joden bedacht waren om Israel te stichten. Dat had ze gehoord op 
koranles’.” In het Parool van 3 oktober zegt de toenmalige Amsterdamse 
wethouder van Onderwijs Rob Oudkerk dat hij enkele maanden geleden is 
benaderd door enkele leraren die hem vertelden geen lessen meer te kunnen 
geven over de Holocaust “omdat de klas dan niet meer te houden is. Jongeren 
maken een hoop kabaal en roepen allerlei lelijke dingen. Er zou een dreigende 
sfeer ontstaan, zeiden ze. Een enkele keer zou een band van een auto zijn lek 
gestoken. Soms waren de bedreigingen heel wezenlijk. Over de telefoon. In de 
zin van: ‘Kijk uit. We weten waar je kind naar school gaat’. In die sfeer is het dus 
ook niet zo raar dat leraren soms niet vertellen dat ze zelf Joods zijn of homo of 
lesbienne”, aldus Oudkerk. In een artikel in het weekblad Vrij Nederland (29 
november) wordt uitgebreid ingegaan op antisemitisme op scholen. Citaten van 
enkele leraren: Docent Bas Meijer vertelt dat op zijn vorige school sommigen ten 
onrechte overigens dachten dat hij Joods was. ‘Ik voelde de haat als ik langs ze 
liep. Ze sisten “vuile Jood”.’ Een andere docent zegt: ‘Op mijn vorige school (…) 
zei ik om de leerlingen met antisemitisme te confronteren nog wel eens dat een 
deel van mijn familie Joods is. Nu durf ik dat niet meer zomaar. (…) Zo moet je je 
dus gevoeld hebben, eind jaren dertig.’  

Het is evident dat het antisemitisme op scholen, naast aandacht voor de uitingen 
van geweld op scholen, grote aandacht verdient. Hetzelfde geldt voor de invloed 



die haatdragende berichtgeving over het Midden-Oostenconflict heeft op de 
etnische verhoudingen in Europa. 

Dit rapport is tot stand gekomen op basis van de meldingen die zijn 
binnengekomen bij CIDI, de Antidiscriminatie Bureau’s (ADB’s), het Meldpunt 
Discriminatie Internet en de Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka. Evenals 
vorig jaar heeft ook de regiopolitie Amsterdam-Amstelland geanonimiseerde 
gegevens geleverd. Tevens is er gebruik gemaakt van de gegevens van de 
Commissie Gelijke Behandeling, de Vijfde Monitor over Racisme & 
Extreemrechts en de Monitor Racisme & Extreem Rechts Opsporing en 
Vervolging in 2002 van de Anne Frank Stichting en de Universiteit van Leiden, 
het Centraal Meldpunt Voetbalvandalisme (CIV), informatie van de Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en het Landelijk Expertise Centrum 
Discriminatiezaken (LECD). Voor wat betreft het CIV zij opgemerkt dat deze 
alleen aanhoudingen op grond van het antiracisme wetsartikel 137c-f SR 
registreert, maar deze niet specificeert. Deze gegevens laten dus niet zien om 
wat voor soort racistische uitingen het gaat.  

CIDI wint vanaf 2001 zelf informatie in bij een aantal als Joden herkenbare 
personen, omdat toen vele verhalen over regelmatige scheldpartijen de ronde 
deden. Om de periodes met elkaar te kunnen vergelijken, zijn dezelfde personen 
dit jaar weer benaderd. Dit gebeurt vooral als extra controle op de bij ons 
binnengekomen meldingen en voor de bepaling van het daaruit te concluderen 
beeld over de staat van het antisemitisme in Nederland.  

In alle in het verleden verschenen CIDI-rapportages over het antisemitisme in 
Nederland wijzen wij erop dat registreren complex is. De zwaarte van incidenten 
verschilt. Het vernielen van een bewakingscamera van een Joodse organisatie is 
van een geheel andere orde dan iemand met de dood bedreigen. Door 
onderscheid aan te brengen in ernstige en overige incidenten proberen we dit 
probleem enigszins te ondervangen. Daarnaast zijn er interpretatieverschillen 
over incidenten mogelijk. Zo is het de vraag of iemand in een ruzie werkelijk 
antisemitisch bejegend wordt, of dat het slachtoffer de ruzie als antisemitisch 
interpreteert. CIDI verkiest in geval van twijfel voor niet-opnemen, boven 
oneigenlijke discussies over het karakter van een opmerking. Dit beleid kan ertoe 
leiden dat niet alle bij andere organisaties gemelde incidenten opgenomen 
worden in de CIDI-rapportage.  

Verschil van interpretatie is met name mogelijk over anti-Israel uitspraken. Sinds 
jaren is echter onze gedragslijn, dat pure anti-Israel uitlatingen, hoe virulent ook, 
niet in de CIDI-lijst van antisemitische uitingen opgenomen worden. 
Beschuldigingen dat Israel mensenrechten schendt, de Palestijnen onderdrukt of 
oorlogsmisdaden pleegt, beschouwen wij als politieke uitingen. Concreet: een 
leus als ‘Sharon moordenaar’ is weliswaar een belediging van een staatshoofd, 
maar geen antisemitische uitlating. Dat is ‘Adolf Sharon’ wel, omdat hiermee het 



doen en laten van de Israelische premier gelijk zou staan aan hetgeen de nazi’s 
de Joden hebben aangedaan.  

Dit rapport kan uiteraard alleen iets zeggen over het aantal bekend geworden 
antisemitische voorvallen. Hoewel de Antidiscriminatie Bureau’s en CIDI grondig 
te werk gaan, moeten we ervan uitgaan dat niet alle voorvallen bekend worden. 
Soms worden slachtoffers van antisemitische incidenten zo murw dat ze deze 
niet meer melden. Antisemitische gedachten zijn al helemaal niet te meten. 
Daarom is het een goed initiatief van de Amerikaanse Anti-Defamation League 
om ook jaarlijks een opiniepeiling onder de inwoners van diverse Europese 
landen te houden over de vooroordelen die ze over Joden koesteren. In onze 
conclusies komen we hierop terug. 

De opzet van de rapportage volgt dezelfde lijn als voorgaande jaren. Ook de 
categorieën zijn dezelfde als vorig jaar. Scheiding wordt aangebracht in 
gewelddadige, mondelinge en schriftelijke uitingen. De categorieën zijn op hun 
beurt in specifieke verschijningsvormen onderverdeeld. In hoofdstuk 1 en 2 zijn 
de incidenten en verschijningsvormen over 2003 respectievelijk over januari 
2004 tot en met 5 mei 2004 opgenomen. Bij de huidige telling van de incidenten, 
en dit is anders dan in het verleden, zijn voor het eerst de bekladding van 
gebouwen opgenomen, voorzover deze bekladdingen tegen Joden gericht zijn. 
Zie voetnoot 1 hierover. De cijfers over 1999, 2000, 2001 en 2002 zijn voor deze 
toevoeging gecorrigeerd, zodat het totale beeld geen geweld aangedaan wordt. 
In hoofdstuk 3 treft u gerechtelijke uitspraken en in hoofdstuk 4 vindt u naast 
enige statistische gegevens, de conclusie en beoordeling.  

Den Haag, juli 2004 

1. ANTISEMITISCHE INCIDENTEN 2003 

1.1 Fysiek geweld 

5 mei - Melding bij CIDI: Een Joodse elektriciën met een eigen bedrijf werkt al 
jaren voor een klant, zowel thuis als in diens bedrijf. De klant belt hem tijdens de 
lunch en vraagt hem waarom hij in een bepaalde kamer van het huis het werk 
nog niet heeft afgemaakt. Het huis is een grote villa. Melder antwoordt dat hij na 
zijn lunch het werk zal voortzetten. Wanneer hij terugkomt bij de klant, begint 
deze tegen hem uit te varen. Tijdens de ruzie scheldt de klant hem uit voor 
“teringjood” en “vuile Jood”. De ruzie resulteert in een vechtpartij. Melder doet 
aangifte. 

juni - Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een Joodse inwoner van 
Amsterdam wordt op straat uitgescholden en bekogeld met stenen. 

17 juni - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man wordt in Amsterdam 
West in de buurt van synagoge West (Vasco da Gamastraat) uitgescholden en 



met stenen bekogeld. Daders zijn van Noord-Afrikaanse afkomst. Hij doet 
aangifte. De politie in deze buurt is zeer alert omdat in het verleden in deze 
omgeving ook al antisemitische incidenten hebben plaatsgehad. 

17 juli - Melding bij CIDI: Een Joodse inwoner van Amsterdam bewoont een 
grachtenpand dat verschillende appartementen herbergt. Hij heeft al enige tijd 
onenigheid met een medebewoner. Deze inspecteert op de dag van de melding 
het slot van de centrale voordeur. Melder ziet dat en vraagt: “Wat is hier aan de 
hand?”. Zijn medebewoner reageert daarop met te zeggen: “Zal ik je een klap op 
je Jodenneus geven”. Melder reageert verbaal agressief. Daarop geeft de 
medebewoner hem een vuistslag in zijn gezicht. Hij loopt behoorlijk letsel op. 
Melder doet aangifte. Hij wenst tevens schadevergoeding omdat hij - 
vermoedelijk door de klap - gebitsschade heeft opgelopen. 

9 augustus - Melding bij CIDI: Bij een Joodse jongen wordt in bus 23 vanuit 
Scheveningen zijn keppel van zijn hoofd getrokken. Melder heeft niet goed 
kunnen zien hoe de dader eruit zag. 

1.2 Bedreiging met geweld 

januari-juli - Melding bij CIDI, ADB Amsterdam: Gedurende deze maanden doet 
melder vier maal aangifte van antisemitische uitingen door zijn buurtgenoten. Hij 
woont in Amsterdam-Osdorp. Daders zijn, aldus melder, vooral van Noord-
Afrikaanse afkomst. Hij heeft veel last van antisemitische scheldpartijen zoals 
“kankerjood”, sisgeluiden, “je moet je bek houden kutjood” en “Hé Jood. Kom is 
hier, dan zal ik je even een lesje leren. Vuile kutjood” en op de deur van zijn box 
is met stift een davidster geklad met de tekst ‘dood Jood’. Melder wil verhuizen. 
CIDI heeft uitvoerig overlegd met diverse instanties om de verhuizing te 
bespoedigen.  

14 februari - Melding bij CIDI: Een vader van een 13-jarig meisje meldt dat er op 
de school van zijn dochter een antisemitische sfeer heerst. De school ligt in 
Amsterdam. Het meisje krijgt te horen: “Jodenhoer” en “Joden zijn verboden, die 
moet je doden”. Daders zijn Marokkanen. Melder denkt er over zijn dochter van 
school te halen. Hij heeft ook overleg met de schoolleiding. Deze nemen de zaak 
ter hand. Sindsdien heeft het meisje geen problemen meer gehad. 

24 februari - Melding bij CIDI: Een vrouw die het gebouw van de Liberaal Joodse 
Gemeente in Amsterdam verlaat, wordt achtervolgd door een groepje jongeren 
van Noord-Afrikaanse afkomst. Ze wordt uitgescholden. De jongeren volgen haar 
tot aan haar auto. Ze is zo ontdaan dat ze niet goed gehoord heeft wat er werd 
geroepen. Wel is duidelijk dat ze met de dood wordt bedreigd. 

11 maart - Melding bij CIDI: Een zaalvoetbalwedstrijd tussen A.M.V.J. en 
Amsterdam-4 om de tweede plaats in de competitie loopt verbaal uit de hand. 
Het team van A.M.V.J. bestaat uit Joodse spelers.Wanneer één van hun 



aanhangers met een keppeltje op de tribune verschijnt wordt de toch al 
gespannen sfeer grimmig. Een speler van Amsterdam-4 zegt tijdens de eerste 
helft over een Joodse toeschouwer: “Moet je dat keppeltje zien”. Tijdens de 
tweede helft horen de toeschouwers dat hij tegen de scheidsrechter zegt: “Hé, 
scheids heb je een keppeltje op?”. Amsterdam verliest van A.M.V.J.. Na afloop 
van de wedstrijd zegt genoemde speler hoorbaar voor melder: “Hé jongens, het 
wordt tijd dat er weer eens een bus ontploft”. Toen melder hem erop aansprak 
nam hij een agressieve houding aan. Die houding heeft hij ook later in de bar 
wanneer melder nogmaals probeert met hem in gesprek te komen. Dader zegt 
dan: “Kom dan nu naar buiten en dan vechten jij en ik het uit”. De andere spelers 
van het team Amsterdam-4 houden de jongen tegen. Terwijl melder wegloopt, 
zegt de Amsterdam-4 speler: “Kijk goed uit als je de bus in stapt”. Melder voelt 
zich zeer bedreigd. Hij doet aangifte. Hij meldt het ook bij de KNVB en het 
bestuur van Amsterdam-4. Het bestuur maakt excuses, maar wil niet zeggen om 
welke speler het gaat; men wil de zaak intern oplossen. 

15 mei - Melding bij CIDI: Een Joodse inwoner van een stad in Gelderland meldt 
een antisemitische uitlating van een buurman in hetzelfde flatgebouw. Na enkele 
malen al onenigheid met hem te hebben gehad, zegt hij bij het vierde incident dat 
“jullie soort mensen” moeten “opsodemieteren” en moeten “verdwijnen naar 
Jeruzalem” om daar bij de “Klaagmuur te gaan zeiken”. Hij heeft nu vier keer een 
conflict met hen gehad nu wil hij niets meer van hen horen anders “zullen we wel 
eens zien wat er gebeurt” en is hij “alles behalve een aardige buurman”. Melder 
wil geen verdere actie.  

17 juni - Melding bij ADB Amsterdam: In de Baarsjes in Amsterdam wordt Joodse 
melder door jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst bekogeld. 

juli - Melding bij ADB-Amsterdam-Amstelland: Joodse melder wordt bedreigd met 
de woorden: “Heeeeeeeeee, Jood. Kom is hier, dan zal ik je even een lesje 
leren. Vuile kutjood”. 

5 augustus - Melding bij RADAR: Een groep jongeren van Noord-Afrikaanse 
afkomst roept “Hamas, hamas alle Joden aan het gas”. Ze maken ook een 
gebaar met hun hand langs hun keel. Melder is niet Joods. 

oktober-december - Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een Joodse 
man krijgt in een ontmoetingscentrum te horen van een bezoekster: “Ik krijg je 
nog wel vuile teringjood”. Er worden ook moppen verteld met betrekking tot WOII 
die kwetsend zijn voor Joden. 

18 oktober - Melding bij CIDI: Het CIDI krijgt bericht over antisemitisme op een 
school in Nieuwegein. Een jongen met een Israelische vader wordt in de 
brugklas uitgescholden omdat hij Joods is. Na verloop van tijd durft de jongen 
niet meer naar school te gaan omdat op het schoolplein tegen hem gezegd 



wordt: “Van Allah moeten wij jou doodmaken”. De school grijpt niet in. De jongen 
gaat naar een andere school en heeft psychologische hulp. 

15 november - Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland, ADB Amsterdam: 
Een Joodse vrouw ontvangt een brief met een afbeelding van een Joodse man 
en o.a. de volgende tekst: ‘Jodin, ik zou als ik jou was maar eens een beetje in 
gaan binden, anders zou je elke dag om moeten kijken en dat zou erg vervelend 
kunnen zijn voor jou. Vriendelijke GASJES, A.H. 

1.3 Schelden 

januari-juli - Melding bij CIDI, ADB Amsterdam: Gedurende deze maanden doet 
melder vier maal aangifte van antisemitische uitingen door zijn buurtgenoten. Zij 
zeggen o.a.: “Hé Jood. Kom is hier, dan zal ik je even een lesje leren.”. (Zie 
verder onder Bedreiging met geweld). 

januari - Melding bij CIDI: Een Joodse vrouw uit Amersfoort meldt dat haar gezin 
regelmatig op shabbat wordt lastig gevallen. Het gezin krijgt bijvoorbeeld te 
horen: “Wat jammer dat de nazi’s jullie niet hebben afgemaakt. Wij zullen dat wel 
even afmaken”. 

januari - Melding via Kafka: Een Joodse instelling krijgt bezoek van een groepje 
Noord-Afrikaanse jongeren. Zij brengen de Hitlergroet en schrijven in het 
gastenboek ‘lang leve Hitler!’ met een hakenkruis. 

10 januari - Melding bij ADB Amsterdam: Een Joodse man meldt dat hij de 
afgelopen drie jaar viermaal is bespuugd en uitgescholden voor vieze homo en 
Jood. 

13 januari - Melding bij ADB Alkmaar: Melder (gehandicapt) wordt op straat 
beledigd door een buurtbewoner. Deze zegt: “vuile kankerjood”.  

hele jaar - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man meldt dat hij, net als 
vorig jaar, ongeveer tweemaal per week wordt uitgescholden. De teksten van de 
verwensingen veranderen wel. In plaats van: “Hamas, hamas Joden aan het gas” 
hoort melder steeds vaker: “Rotjoden”, “Vuile Joden” en “Joden dood”. 

hele jaar - Melding bij CIDI: Melder wordt regelmatig uitgescholden. Hij ervaart 
dat de bejegeningen steeds agressiever worden, met name daar waar het gaat 
om jongeren van rond de twintig jaar oud. Melder wordt ook steeds vaker vanuit 
auto’s uitgescholden. Steeds vaker klinkt het volgens melder: “Joduh, joduh” in 
plaats van “Hamas, hamas”. Melder zegt tevens vorig jaar regelmatig te zijn 
uitgescholden. 

februari - Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Na een aanrijding in 
Amsterdam wordt Joodse melder door de andere partij uitgescholden: “Vuile 



klerejood, ze hebben je vergeten te vergassen, Hitler heeft blijkbaar iets 
vergeten”.  

25 februari - Melding bij CIDI: Twee vrouwen verlaten het gebouw van de 
Liberaal Joodse gemeente in Amsterdam en lopen naar hun auto´s om van 
parkeerkaart te wisselen. Ze worden uitgescholden door jongeren van Noord-
Afrikaanse afkomst. Zij roepen: “kankerjoden, kankerjoden, kankerhoeren, Israel 
kanker”. De scheldpartij duurt zo’n acht minuten. 

28 februari - De Stem en Brabants Dagblad: In de Nieuwe Revue zeggen twee 
geïnterviewde jongens (18 en 15 jaar) onder meer dat met de buitenlanders 
hetzelfde moet gebeuren wat Hitler destijds met de Joden heeft gedaan. De twee 
worden opgepakt. De jongste komt na een dag vrij. De ander zit twee weken in 
voorarrest. Zijn werkgever ontslaat hem. Op zijn kamer worden, naast nazi-
tekens en afbeeldingen, wapens aangetroffen. Vermoedelijk moeten beiden 
voorkomen. 

maart - Melding bij CIDI en ADB Amsterdam: Een als Jood herkenbare man en 
zijn zoontje van negen fietsen in de buurt van de Liberaal Joodse gemeente. Zij 
worden bij het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) uitgescholden door een 
groepje jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst: “Hamas, hamas Joden aan het 
gas” en “Joden dood”. Het ROC nodigt melder uit tijdens hun culturele dag te 
komen spreken. Uiteindelijk gebeurt dat toch niet. Dat is de enige keer dat 
melder de afgelopen anderhalf jaar is uitgescholden. 

19 maart - Melding bij ADB Amsterdam: Een als Jood herkenbare man zegt in de 
omgeving Lekstraat regelmatig te worden uitgescholden door jongeren van 
Noord-Afrikaanse afkomst met leuzen als “Hamas, hamas Joden aan het gas”en 
“kutjoden”. Het ADB heeft een gesprek met het ROC dat in die buurt is 
gevestigd. 

20 maart - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man wordt bij de 
gebouwen van een ROC in Utrecht uitgescholden. Er wordt geroepen: “Vuile 
Joden, Jood, Joduh”. De daders zijn van Noord-Afrikaanse afkomst. 

23 maart - Melding bij ADB Amsterdam: De dochter van Joodse meldster wordt 
door haar vriend uitgescholden voor “kutjood, je moeder is een kutjood’. 

24 april - Melding bij CIDI: Op weg naar de synagoge in de Gerard Doustraat te 
Amsterdam, wordt een als Jood herkenbare man uitgescholden door een 6/7-
jarig kind. Het kind roept: “Joduh”. 

24 april - Melding bij CIDI: Een groepje Joden worden bij het verlaten van de 
synagoge in de Gerrit van de Veenstraat te Amsterdam uitgescholden voor 
“Joden, Joduh, vuile Joduh”. De niet-Joodse omstanders laten duidelijk hun 
afkeuring blijken. 



28 april - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man uit Almere wordt bij de 
Obrechtsynagoge in Amsterdam door jongeren op brommers toegeroepen: 
“Hamas, hamas Joden aan het gas”. Een vrouw die het hoort, spreekt hierover 
haar ergernis uit. 

1 mei - Melding bij ADB Den Haag: Niet-Joodse melder hoort in tram drie 
jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst zeggen “ze moeten alle kankerjoden 
uitmoorden”. 

3 mei - Melding bij CIDI: Een CIDI-medewerker loopt met zijn gastheer naar de 
synagoge in Amersfoort. De gastheer draagt een keppel. In het stadspark 
worden ze uitgescholden voor “rotjoden”. 

4 mei - Media: De dodenherdenking in Amsterdam wordt ten minste op vijf 
plaatsen verstoord. In de Baarsjes te Amsterdam schreeuwt een groep jongeren 
van Noord-Afrikaanse afkomst zo’n twintig maal tijdens de twee minuten stilte: 
“Joden moeten we doden”. Op het Sierplein in Slotervaart/Overtoomse Veld 
voetballen jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst met de kransen. Bij het 
homomonument wordt geclaxonneerd. In Zeeburg gooit een negenjarige jongen 
eieren naar de Marokkaans-Nederlandse rapper Raymzter, die door het 4-5 Mei 
Comité was uitgenodigd om de allochtone jeugd bij de herdenking te betrekken. 
De Marokkaanse Raad deelt er pamfletten uit over Palestina. Een allochtone 
buurtbewoner neemt de Palestijnse vlag mee, als statement tegen Israel. 
In Osdorp wordt de Nederlandse vlag weggerukt die halfstok hangt bij het 
plaatselijk oorlogsmonument. De vlag wordt in stukken gescheurd 
teruggevonden. Er was een poging gedaan de vlag te verbranden. Er worden bij 
het begin van de herdenking ook leuzen geschreeuwd. In de Baarsjes doet D66-
fractievoorzitter Michel Rog in de Baarsjes aangifte. In Slotervaart zal overleg 
gevoerd worden met de buurtvaders. Tegen het in stukken scheuren van de 
Nederlandse vlag is aangifte gedaan. Burgemeester Cohen van Amsterdam 
spreekt zijn afschuw uit en zegt dat er meer dialoog moet komen. Het Centraal 
Joods Overleg stuurt brieven aan onder meer de minister-president, de 
burgemeester en het 4 en 5 Mei Comité waarin de organisatie haar boosheid 
over de verstoringen uit. 

11 mei - Melding bij CIDI: Een inwoner van Hilversum zit in tram 9 in Amsterdam. 
In de tram zit een man van Noord-Afrikaanse afkomst. Deze legt aan een 
medereiziger uit dat de Koran een verachtelijk slag mensen kent, die lager staan 
dan de honden. Hij geeft aan dat dat “de Joden” zijn. Zijn betoog sluit hij af met 
de opmerking “Hitler was goed, maakte Joden dood”.  

21 mei - Melding bij ADB Amsterdam: Joodse melder wordt in Amsterdam Oud 
Zuid door vier jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst uitgescholden voor 
“homo” en “vuile Jood”. Uit angst voor escalatie reageert hij niet. Het incident 
vond drie weken eerder plaats. 



28 mei - Melding bij ADB Amsterdam: Een vrachtwagenchauffeur snijdt Joodse 
melder af. Als melder daar iets van zegt, scheldt de vrachtwagenchauffeur 
melder uit voor “kankerjood”. 

juni - Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Er worden twee mannen op 
straat aangehouden wegens het zingen van “Hamas, hamas alle Joden aan het 
gas”. 

12 juni - Melding bij ADB Amsterdam: In de Jodenbreestraat wil niet-Joodse 
melder zijn fiets voor het raam van een café zetten. Een man komt uit het café en 
zegt dat melder zijn fiets elders moet zetten en voegt daaraan toe dat melder wel 
Joods moest zijn aan “die Jodenkop, krullen en neus” te zien. Het ADB neemt 
contact op met het café. 

13 juni - Melding bij RADAR: Voor de deur van een Joodse vrouw roept een 
groep jongeren “Hamas, hamas Joden aan het gas, alle Joden moeten dood”. De 
jongeren zijn volgens meldster van Noord-Afrikaanse afkomst. 

19 juni - Melding bij CIDI: Een moeder meldt dat haar zoon wordt uitgescholden 
voor “kankerjood”. Hij had eerder aan een jongen in de buurt verteld dat hij Joods 
is. Is daarna driemaal uitgescholden door een jongen van Noord-Afrikaanse 
afkomst. De moeder neemt contact op met de moeder van de dader. Daarna is 
het schelden opgehouden. Ook een andere jongen van Noord-Afrikaanse 
afkomst scheldt de jongen uit. Daarvan is een melding gedaan bij de politie. De 
politie zegt dat het “kattekwaad” is. Melder wil verder geen actie. 

30 juni - Melding bij ADB Amsterdam: Een niet-Joodse vrouw terroriseert haar 
buurt. Tegen een Joodse vrouw roept zij: “Jullie moeten maar vergast worden”. 

juli - Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: In deze maand krijgt de 
politie een melding van een scheldpartijen tegen Joodse melder. Er worden 
tegen hem vooroordelen geroepen ten aanzien van Joden en geld.  

27 juli - Melding bij CIDI: Melder moet enige tijd zijn leven delen met anderen. Hij 
zegt één van zijn huisgenoten toe te zullen helpen met zijn huiswerk. Dat kan 
niet meteen op het tijdstip waarop zijn huisgenoot dat wil, maar wel later op de 
dag. Als melder hem ‘s middags tegenkomt zegt de huisgenoot niets maar sist 
“Jehoedi” en hij maakt melder - die moeilijk loopt - belachelijk. Melder kaart het 
voorval bij het afdelingshoofd aan. Er volgt een gesprek met de dader. Omdat hij 
het niet wil laten escaleren reikt melder aan het einde van het gesprek de dader 
de hand. 

8 augustus - Melding bij CIDI: Een niet-Joodse inwoner van Pijnacker fietst met 
een vriend langs een terras op weg naar een discotheek. Hij draagt een T-shirt 
met daarop ‘Israel’ gedrukt. Vanuit een groepje mannen op het terras roept 
iemand: “Hé, jij met je Israel-shirt. Vuile kankerislamiet.” Zijn metgezellen 



corrigeren hem en zeggen dat Israel met Joden te maken heeft. Nadat zij uit de 
discotheek komen en weer langs het terras fietsen beginnen eerdergenoemde 
schelders opnieuw naar hem te roepen. Dit keer roepen ze: “Joden, Joden, 
Joden.” De man, die zelf niet Joods is, is erg geschrokken door het voorval en 
maakt zich zorgen over de stemming die in Nederland heerst. 

11 augustus - Melding bij CIDI: Bij het binnengaan van de Liberaal Joods 
Gemeente Amsterdam wordt een groepje bezoekers door voorbijgaande 
jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst uitgescholden: “Joden, ga maar lekker 
de gaskamers in”.  

september - Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een Joodse man 
wordt op straat achtervolgd en uitgescholden voor “Jood” en “vuile rotjood”. 

5 september - Melding bij CIDI: Twee Joodse jongens worden in Nieuwegein 
uitgescholden terwijl zij bij McDonalds zitten te eten. De jongens kennen de 
dader. Dader zegt o.a.: “Kankerjood, Heil Hitler, Mein Kampf, Joden zijn de 
duivel, Joden zouden hun moeder verkopen”. Na zo’n tien minuten de 
scheldpartij te hebben aangehoord, vertrekken de twee Joodse jongens. Dader 
roept hen na: “Joden, Joden”. Hij doet dat zo hard dat iedereen het kan horen. Er 
wordt aangifte gedaan.  

11 september - Melding bij ADB Amsterdam: Melder wordt door een bekende 
uitgescholden voor “kutkankerjood”. Incident speelt zich af op straat. 

medio september - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare jongen (13 jaar) 
wordt op weg naar de synagoge Lekstraat in Amsterdam door een groep 
jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst van rond de 20 jaar in de Lekstraat 
uitgescholden voor “rotjood”. De jongens achtervolgen hem. De jongen is zeer 
bang en durft vanaf dat moment niet meer alleen naar de synagoge te lopen. 

15 september - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man, van rond de 30 
stapt op in lijn 5, halte Museumplein, Amsterdam. Er zitten op de voorste banken 
drie jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst. Melder koopt bij de bestuurder een 
kaartje. Eén van de drie jongens maakt een geluid als van een mitrailleur en zegt 
“Allah Akhbar”. Melder draait zich om en zegt: “wil je iets tegen me zeggen”. De 
jongen zegt: “kijk voor je, kijk voor je. Ga je kaartje betalen”. Melder doet dat en 
staat daarbij met zijn rug naar de jongen toe. Deze zegt zachtjes: “Jood, Jood”.  

18 september - Melding bij CIDI: Een Joodse inwoner in een dorp in Noord-
Holland wordt lastig gevallen door zijn ex-echtgenote. Zij belt hem regelmatig en 
scheldt hem o.a. uit voor “oude Jood”. Ook anderen bellen melder met 
antisemitische uitlatingen, zoals: “Ze hadden je moeten vergassen”. Er is één 
keer aangifte gedaan.  



20 september - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man en zijn zoontje 
van 5 staan in Amserdam-Buitenveldert voor een stoplicht te wachten. Vanuit 
een voorbijrijdende auto wordt geroepen: “Joden, vuile Joden”. De van Noord-
Afrikaanse afkomst inzittenden van de auto maken aanstalten om te stoppen, 
maar trekken toch weer op.  

27 september - Melding bij CIDI: Niet-Joodse melder loopt in de Jan Lievenstraat 
in Amsterdam. Er zit een klein jongetje van Noord-Afrikaanse afkomst op een 
parkeerblok. Hij roept voor zich uit: “Joden zijn verboden, Joden zijn verboden”. 

oktober - Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: In een nabij Amsterdam 
gelegen plaats worden twee mannen, waarvan één Joods lastig gevallen en 
achtervolgd door een groepje jongeren. Zij worden uitgescholden voor 
“kankerjoden”. 

oktober - Melding bij CIDI: Een Joodse moeder met haar twee zoontjes, als 
Joods herkenbaar, worden voor de deur bij de HEMA in Amsterdam-
Buitenveldert uitgescholden. Twee jongens zingen “Joduh, joduh, joduh”.  

3 oktober - Melding bij ADB Alkmaar: Bij het passeren van het Anne Frankhuis 
door een rondvaartboot zegt de gids: “Dit is een plek van Joden, als u naar 
binnen wilt kost dat dus veel geld”. Melder die passagier is op de rondvaartboot 
spreekt de gids erop aan. Deze maakt excuus en zegt dat het een grapje was. 
Toch werd nog door de gids gezegd, dat Joden alleen maar in geld 
geïnteresseerd zijn en de gehele financiële markt beheersen. Melder geeft het 
voorval ook door aan de rederij. Deze biedt ook zijn excuses aan en zegt dat de 
gids een aantekening krijgt in zijn personeelsdossier. 

5 oktober - Melding bij CIDI: Melder is beheerder van een wijkhuis in 
Roosendaal. De bewoners in de wijk brengen vernielingen aan uit frustratie over 
het intrekken van subsidie door de gemeente Roosendaal. Op het whiteboard 
treft de wijkbeheerder de woorden ‘Kankerjood’ aan en een davidster met een 
kruis er door. Hij zegt tijdens bijeenkomsten regelmatig opmerkingen te horen als 
“Joden moeten dood”. Op vragen van hem naar het waarom, wordt gezegd dat 
dit een normale uitdrukking is, die ook bij voetbalwedstrijden wordt geroepen. 
Bezoekers van het wijkcentrum zijn veelal jongeren tussen 10 en 18 jaar van 
Noord-Afrikaanse afkomst.  

6 oktober - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man wordt in de trein 
tussen Den Haag en Schiphol uitgescholden voor “Jood”. 

6 oktober - Melding bij CIDI: In het Radio 1 Journaal wordt ’s morgens een 
reportage uitgezonden over wat ‘de man in de straat’ vindt van het Nederlandse 
integratiebeleid. Tijdens één van de interviews roept een kleuter door de ether: 
“Dood aan de Joden”. Op een vraag van de interviewer waar hij dat heeft 



gehoord zegt hij dat hij dat van de juffrouw op school heeft gehoord. Een andere 
omstander merkt op dat er nog veel werk te doen is.  

8 oktober - Melding bij ADB Zaanstreek/Waterland: Het gehandicapte zoontje 
van melder wordt door de buurman uitgescholden voor “spast”. Hij voegt daar 
aan toe: “In de Tweede Wereldoorlog zou je zijn vergast”. De vrouw van melder 
scheldt hij uit voor “Joodse kankerhoer”. Ook hier wordt gerefereerd aan de 
Tweede Wereldoorlog. Melder schakelt de wijkagent in. Deze spreekt de 
buurman aan op zijn gedrag. De politie houdt hem in de gaten. Melder kiest 
ervoor om te verhuizen. 

14 oktober - Melding bij RADAR: Melder leest in de metro in Rotterdam het 
Joods Journaal. Een vrouw van vermoedelijke Noord-Afrikaanse zegt tegen hem 
terwijl ze uitstapt: “Vuile Jood”. Melder heeft een Joodse vader. 

16 oktober - Melding bij ADB Alkmaar: Door één van de jongeren uit een groepje 
jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst wordt tegen een voorbijganger op de 
Gedempte Nieuwesloot gezegd: “Hamas, hamas, Joden aan het gas”. Melder 
kijkt de jongen kwaad aan. Deze zegt: “Ja, jij ook” en maakt daarbij obscene 
gebaren met zijn tong. 

oktober-november - Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een 
homosexueel echtpaar wordt in Amsterdam lastig gevallen door een groepje 
jeugd. Zij roepen o.a.: “vieze vuile homo” en “vuile Jood”. 

1 november - Melding bij CIDI: Een Joodse student wordt op straat in Amsterdam 
regelmatig uitgescholden. Begin november loopt hij door Amsterdam-
Buitenveldert, wanneer een groep van ongeveer 20 jongeren (zowel 
Nederlandse als jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst) hem kreten begint toe 
te roepen als “kankerjoden” en “Joden moeten dood”. In het afgelopen jaar is 
hem dit vier keer eerder overkomen. 

3 november - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare student loopt met zijn 
broer in het centrum van Den Haag. Als zij uit de tram stappen, stappen twee 
jongens van Noord-Afrikaanse met hen de tram uit en beginnen te schelden: 
“kankerjood” en daarna erg luid over straat “hij is een Jood. Hij is een Jood. Hij is 
een kanker-, kanker-, kankerjood”. Als zij politie zien die de broers te hulp 
schieten, gaan ze er van door. De politie gaat de daders achterna, maar haalt 
hen niet in. Er wordt aangifte gedaan. 

6 november - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man wordt in de buurt 
van het metrostation Sneevlietweg (Amsterdam) uitgescholden door een groep 
jongeren. 

10 november - Melding bij RADAR: Een collega van melder - beiden zijn 
vrijwilliger - maakt vaak opmerkingen over Joden. Iedereen lacht daarom. 



Onlangs zei deze collega “Hamas, hamas, alle Joden aan het gas”. Niemand 
zegt er iets van. Melder zelf ook niet, maar wilde het toch melden. Zijn collega is 
gemeenteraadslid. 

19 november - In het weekblad Nieuwe Revue verschijnt een artikel over 
antisemitisme in Amsterdam-West onder de titel ‘Kankerjoden oprotten’. In het 
stuk doen twee journalisten zich voor als Joden en onderzoeken hoe het gesteld 
is met antisemitische vooroordelen onder Marokkaanse jongeren in Amsterdam-
West. In het stuk maken ze melding van 7 antisemitische incidenten op één dag, 
waar zij zelf het slachtoffer van zijn geworden, omdat ze met een keppeltje op 
door de wijk lopen. 

24 november - Melding bij ADB Den Haag: Dagelijks wordt melder 
(Leidschendam) geconfronteerd met jongeren die leuzen roepen als “Kutjoden 
aan het gas”. Melder is niet-Joods. 

25 november - Melding via Kafka: In de trein tussen Eindhoven en Maastricht 
maken jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst (15 tot 19-jarigen) misbruik van 
de omroepinstallatie. Ze wensen Moslims een fijn Suikerfeest. Daarna volgen 
beledigende kreten naar vrouwelijke passagiers en Joden. Zij zouden geroepen 
hebben ‘Hamas, hamas Joden aan het gas’. De spoorwegpolitie arresteert ze. 

31 december - Melding bij CIDI: Melder loopt met oud-collega door het centrum 
van Amersfoort. De oud-collega is niet Joods, maar ziet er wel Joods uit. Vanuit 
een groepje van drie mannen van Noord-Afrikaanse afkomst wordt gezegd: “Kijk 
daar loopt weer zo’n stelletje Joden”. 

1.4 Buren 

15 mei - Melding bij CIDI: Een Joodse inwoner van een stad in Gelderland meldt 
een antisemitische uitlating van een buurman in hetzelfde flatgebouw. Deze zegt 
o.a.: “jullie soort mensen” moeten opsodemieteren”. (Zie verder onder Bedreiging 
met geweld). 

30 mei - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man in Amsterdam leeft al 
jarenlang in onmin met zijn buurman. Deze zegt lid te zijn van een extreem-
rechtse partij. Hij scheldt dat alle “vreemdelingen moeten oprotten” en Joden 
“dood moeten”. Begin mei is een hakenkruis van zo’n 40 cm geklad bij de 
mezoeza van melder. Eind mei is er opnieuw ruzie. Uiteindelijk wordt de 
wijkagent erbij gehaald. Melder beklaagt zich over het hakenkruis. De wijkagent 
raadt hem aan het zelf schoon te maken. Melder is hierover zeer verbolgen en 
informeert CIDI, alsmede een andere buurvrouw. Zowel CIDI als de buurvrouw 
informeren het politiebureau Leyenberglaan. Deze neemt de zaak hoog op. Op 3 
juni spreken de wijkagent en melder opnieuw met elkaar. Melder besluit de zaak 
te laten rusten. 



9 juli - Melding bij CIDI: Melder wordt door zijn overbuurman terwijl hij in een 
ijssalon in Den Haag zit uitgescholden voor “vuile kankerjood”. De mannen 
hebben al enige tijd onenigheid. 

6 november - Melding bij ADB Zaanstreek/Waterland: Een Joodse inwoner van 
Zaandam wil zijn slaapkamerraam sluiten om geen last te hebben van de ruzie 
van de overburen. De overbuurman ziet dat en roept “heb je nou je zin”. Melder 
roept terug: “man, je bent niet goed bij je hoofd, kinderbeul”. Daarop roept de 
overbuurman: “Ze hebben je vergeten te vergassen”. Melder beseft dat hij zelf 
ook onbehoorlijk is geweest. Hij voelt zich desondanks gekwetst. Hij heeft in de 
WOII zijn halve familie verloren. De zaak komt terecht bij de politie. Deze 
bemiddelt. 

25 november - Melding bij RADAR: Melder heeft al enige tijd een zeer 
gespannen relatie met zijn buurman. Deze heeft een aantal oldtimers in zijn 
voortuin staan, die hij opknapt. De buurtbewoners klagen bij de gemeente over 
de overlast van de werkzaamheden aan de auto’s en het plaatsen van auto’s in 
de voortuin, hetgeen in strijd is met het bestemmingsplan. De buurman ziet 
melder als de aanstichter van de hetze tegen hem. De buurman belt regelmatig 
’s nachts op en scheldt hem uit voor “klotejood”. En verder roept hij hem leuzen 
toe als “het stinkt hier naar Joden”en “vergassen”. Als de dochter tegen haar 
vader zegt dat hij de deur op slot moet doen zegt de buurman: “Ja, natuurlijk er 
lopen hier Joden rond”. Melder is niet Joods. 

18 december - Melding bij CIDI: Melder wordt al drie jaar lastig gevallen door zijn 
antisemitische buurman, die psychiatrisch patiënt is. De buurman zegt o.a. tegen 
melder dat men hem “vergeten is te vergassen”. Hij trekt planten uit diens tuin en 
komt soms ongevraagd het huis van melder binnen. Melder heeft al vaker 
aangifte gedaan, maar de politie kan weinig uitvoeren tegen een psychiatrisch 
patiënt. Melder belt nu pas met CIDI, omdat hij vindt dat met het bekladden van 
zijn huis met teksten als ‘NSB’er’ en ‘smerig varken’ de maat vol is. Hij heeft ook 
hier weer aangifte van gedaan. 

1.5 Telefoon 

10 april - CIDI krijgt twee telefoontjes van dezelfde man. Hij zegt: “Alle Joden zijn 
criminelen”.  

3 juni - Anonieme beller belt het CIDI op en zegt: “Vuile kutjoden”. 

22 juli - Melding bij ADB Amsterdam: Een ARBO-medewerker belt een zieke 
werknemer van een bedrijf. Op diens voicemail staat een soort toespraak over 
Hitler en Heil Hitler. ADB heeft overleg met de ARBO-dienst en adviseert de 
werkgever te informeren. 



22 oktober - Melding bij CIDI, ADB Amsterdam: Op het antwoordapparaat van 
een Joodse medewerkster van een Israelische instelling in Amsterdam staat: 
“fucking Jews”. Uit de nummerweergave blijkt dat beller uit Rotterdam belt. Het 
incident wordt besproken met de politie. De belediging is niet concreet genoeg 
om iets te doen. 

7 november - Melding bij CIDI en MDI: Voorafgaand aan de demonstratie tegen 
antisemitisme op 9 november, georganiseerd door diverse Joodse en niet-
Joodse organisaties, krijgt het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap een 
antisemitisch telefoontje van een man met een Engels accent. Na een kort 
inleidend gesprek zegt de man dat “antisemitisme in Nederland moet kunnen”. 
Op de website van Indymedia verschijnt later een verslag van dit gesprek. Daarin 
wordt gemeld dat het Centraal Joods Overleg pleit voor een immigrantenstop ‘als 
dat nodig is om het antisemitisme in de Nederlandse samenleving te bannen” en 
“Het CJO is volgens hem (de woordvoerder van het CJO, red.) niet bereid om te 
demonstreren tegen andere vormen van discriminatie of racisme op 9 november. 
Ook zijn ze niet bereid om het ‘anti-Marokkanisme’ te veroordelen’. 

10 november - CIDI krijgt drie telefoontjes van dezelfde persoon. Hij noemt zich 
Kees Flipse. Het gesprek begint over de steun aan Israel. Na een paar minuten 
begint hij te schelden. De CIDI-medewerker zegt op deze wijze het gesprek niet 
te willen voortzetten. Daarna scheldt hij ‘Jodenvolk’. Hij belt dan nog tweemaal 
met dezelfde scheldpartij. 

2 december - Anonieme beller belt het CIDI naar aanleiding van de documentaire 
‘Checkpoint’ en zegt dat de Joden erger zijn dan de nazi’s. 

1.6 Onderwijs 

februari - Melding bij CIDI: Een 16-jarige leerlinge van een VMBO-opleiding in 
een kleine plaats bij Amsterdam meldt antisemitische opmerkingen bij haar op 
school. Het gaat daarbij om schelden met de leus “Hamas, hamas Joden aan het 
gas”. Een vriendin wordt gevraagd of zij bevriend is met een Jodin. De daders 
zijn van Noord-Afrikaanse afkomst. Meldster heeft overleg gehad met de leiding 
van de school. De school spreekt de betreffende leerlingen op hun gedrag aan, 
hetgeen ook werkelijk heeft geholpen. 

14 februari - Melding bij CIDI: Een vader van een 13-jarig meisje meldt dat zijn 
dochter op school o.a. te horen krijgt: “Joden zijn verboden, die moet je doden”. 
Zie verder onder bedreiging met geweld. 

maart - Melding bij CIDI: Een Joodse studente hoort op haar werk het volgende 
verhaal van een collega. Twee vriendjes van de zoon van bedoelde collega 
vragen hem of hij Joden kent. De jongens zijn van Noord-Afrikaanse afkomst. De 
jongen antwoordt ontkennend. Hij durfde niet te zeggen, dat hij een Joods 



vriendje heeft. Daarop zeggen zijn vriendjes “Wij haten Joden en alle Joden 
moeten dood”. 

11 maart - Melding bij CIDI: Een 11-jarige jongen uit De Pijp in Amsterdam, meldt 
bij zijn moeder dat hij uitgescholden is voor “kankerjood” door een medeleerling 
uit een parallelklas. Die leerling is van Noord-Afrikaanse afkomst. Hij zegt dat dit 
regelmatig gebeurt. 

12 maart - Melding bij CIDI: De ouders van een 14-jarige jongen melden dat er 
op een school in Amstelveen smakeloze grappen over Joden in 
concentratiekampen worden gemaakt. 

19 maart - Trouw: Een scholier van het ROC ASA in Amsterdam zegt tegenover 
een journalist van Trouw het volgende over Joden: “Alles draait hier om relaties. 
De jongens hier denken alleen maar aan seks. Dat de joden in Amerika de macht 
hebben interesseert ze niet. De joden mogen van hun geloof alles doen om aan 
de macht te komen, dat staat in de Thora. Daar staat ook in dat niet-joden ezels 
zijn. En het kapitalisme komt ook van de joden: vandaar dat de Amerikanen 
oorlog om olie willen voeren.’’ 

27 maart - Melding bij ADB Amsterdam: Zoon van Joodse melder komt huilend 
thuis. Op school mocht hij niet meedoen met tafeltennissen. Medeleerlingen 
hadden gezegd dat het “voor Joden verboden” was. 

april - Melding bij CIDI: Een Israelisch gezin uit Nieuwegein meldt dat hun zoon 
van veertien al meer dan een jaar door een groep medeleerlingen wordt 
uitgescholden. De jongen is leerling van een scholengemeenschap in 
Nieuwegein. Aanvankelijk betreft het voornamelijk antisemitische uitingen. De 
jongen krijgt te horen: “Ga jij maar aan het gas”, “Pauw, pauw ik schiet je 
jodenster er af” en “neus”. Op het moment dat het slachtoffer zijn hand uitsteekt 
om vrede te sluiten, trekken de daders - zowel Nederlandse leerlingen als 
leerlingen van Noord-Afrikaanse afkomst - hun hand terug en zeggen “Joden zijn 
vies”. Op het schoolbord treft de jongen een tekening aan die hem moet 
verbeelden met een lange neus en daaronder het woord ‘Jood’. Er vindt 
weliswaar overleg plaats tussen de school en de ouders, maar deze gesprekken 
leiden niet tot een resultaat. Pas nadat de school na een jaar de initiatiefnemer, 
een leerling van Marokkaanse achtergrond, aanspreekt, houden de 
antisemitische scheldpartijen op. Na het schooljaar verandert het karakter van de 
opmerkingen van antisemitisch naar virulent anti-Israel. Ouders willen op dit 
moment alleen melding doen. De jongen is inmiddels van school gegaan. 

gehele jaar - Melding bij CIDI: Op 17 maart 2004 wordt CIDI door een mbo-
scholier uit Dordrecht geïnformeerd over antisemitisme op zijn school. Hij meldt 
drie voorvallen: twee in 2003 en één uit 2004. De incidenten hebben de volgende 
inhoud. (Zie voor melding in februari onder Onderwijs 2004) 
Twee meisjes rond de 18 jaar van Noord-Afrikaanse afkomst zeggen tegen hem: 



“Joden zijn gevaarlijk, want dat staat in de Koran” en “Amerika is een heel 
gevaarlijk land want daar wonen heel veel Joden en de Amerikaanse regering 
bestaat uit alleen Joden”. 
Het tweede voorval betreft een opmerking van een Tsjetsjeense vluchtelinge. Zij 
zegt: “Wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, is door de Joden zelf na de 
oorlog volkomen uit zijn verband getrokken. Er zijn toen misschien 10.000 Joden 
vermoord maar lang geen 6 miljoen”. 

13 mei - Melding bij CIDI: Een Joodse docente van een middelbare school in 
Noord-Holland krijgt - vermoedelijk van een leerling - het volgende formulier in 
haar bus: ‘No. 4. De burgemeester der gemeente_.verklaart ontvangen te 
hebben van_de som van_wegens leges verschuldigd voor de uitreiking 
van_aanmeldingsbewij(zen) ingevolge de verordening 5/2003 betreffende den 
aanmeldingsplicht van personen van geheel of gedeeltelijk joodschen bloede. 
Zegge € 1. Plaats_datum 2003. De burgemeester voornoemd_.’ 
CIDI heeft contact met de school. De schoolleiding heeft getracht de dader op te 
sporen. Dat is niet gelukt.  

15 mei - Melding bij CIDI: Kunstweb organiseert een dag in Paradiso te 
Amsterdam, waaraan de Joodse basisschool Rosj Pina ook meedoet. Tijdens 
een uitvoering door leerlingen van deze school, maken twee jongetjes van een 
andere basisschool de Hitlergroet. Ze worden hierop aangesproken door een 
leerkracht van Rosj Pina, die ook de leerkracht van de andere basisschool op de 
hoogte stelt. Deze zegt gepaste actie te zullen ondernemen. 

13 juni - Melding bij CIDI: .Op het schoolplein van een middelbare school in 
Utrecht wordt een meisje met haar vader door een zusje van een Marokkaanse 
klasgenoot toegeroepen: “Hé, Joden, kankerjoden”. De vader van het meisje 
loopt op de dader af en zegt: “er zijn hier geen kankerjoden, noch 
kankerarabieren. Alleen stomme meisjes die stomme dingen roepen.” 
De vader meldt het voorval aan de schoolleiding. Dader wordt door de 
schoolleiding te verstaan gegeven dat wanneer zoiets nogmaals plaatsvindt, zij 
geschorst wordt. 

11 september - Melding bij CIDI: Een 10-jarige leerling van een school in Den 
Haag met een Joodse achtergrond vindt op zijn tafel in de klas een briefje met de 
volgende tekst: ‘Joden moeten dood, dood ze moeten....kankerjoden, Joden, 
Joden, Joden’.  

18 oktober - Melding bij CIDI: Het CIDI krijgt bericht over antisemitisme op een 
school in Nieuwegein. Tegen een leerling met een Joodse vader wordt gezegd: 
“Van Allah moeten wij jou doodmaken”. (Zie verder onder bedreiging met 
geweld). 

15 november - Trouw: Op deze dag schrijft Trouw-columnist Sylvain Ephimenco 
een e-mail te hebben ontvangen, van een docente op een middelbare school die 



hem informeert over het zingen van NAG-teksten (Nieuwe Allochtone Generatie) 
in haar klas. Het betreft het nummer ‘Kankerjoden’. Hierin wordt gerapt dat Joden 
dood moeten. (Zie verder onder Muziek).  

29 november - Media: Het weekblad Vrij Nederland wijdt deze week een artikel 
aan antisemitisme. Een geschiedenisdocente zegt daarin: “Net schold een 
jongen zijn klasgenoot uit voor kankerjood”. Toen zij een davidster op het bord 
tekende, eiste één van de leerlingen dat het weg zou worden geveegd. ‘Ik haat 
joden’ was zijn simpele verklaring. Als leerlingen hun lesopdracht bij Van Aken 
inleveren - het onderwerp was de Tweede Wereldoorlog - staat er in twee 
gevallen een hakenkruis achter op het werkblad. ‘Joden moeten we doden’, zingt 
een Marokkaanse jongen als Van Aken bij een ander groepje staat. Tien minuten 
later begint zijn Turkse overbuurman in de klas met een variatie op hetzelfde 
thema: ‘Joden, doden’.  

9 december - Melding bij CIDI: Op een middelbare school in Den Haag hangt 
een poster met de tekst ‘Achelen kankerjood’ met een hakenkruis. De 
schoolleiding wil hier niets tegen ondernemen.  

9 december - Melding bij het CIDI: Een zoon van een CIDI-mederwerker wordt 
op zijn middelbare school in Den Haag door een medeleerling gevraagd te 
luisteren naar het nummer ‘Kankerjoden’ van de rapformatie NAG. Ook een dag 
na dit voorval wordt de zoon dringend gevraagd naar het nummer te luisteren. 
De melder vermoedt dat de dader, die bekend is met de achtergrond van de 
leerling, dit doet om de leerling te kwetsen. School is op de hoogte gesteld van 
de gang van zaken. In een brief aan de vader schrijft de leraar van de jongen dat 
hij eveneens zeer geschrokken is van de tekst en zijn best zal doen om dit soort 
uitingen in de toekomst te vermijden. (Zie verder onder Muziek). 

1.7 Werksfeer 

15 mei - Melding bij CIDI: Melder wordt op 15 mei op staande voet ontslagen na 
een reeks antisemitische incidenten. Dit begint na het uitbreken van de tweede 
intifada (september 2000). Melder komt uit Israel en werkt al drie jaar bij het 
bedrijf in Zeist. Haar nieuwe baas noemt haar “fucking Jew” in relatie met geld. 
Hij wil ook haar contract veranderen, waarin staat dat zij vrij heeft op grote 
Verzoendag en Israelitisch Pasen. De ochtend van het ontslag (15 mei) vraagt hij 
haar wat ze vindt van de politieke situatie rondom Israel. Melder zegt zich daar 
niet mee te bemoeien. Daarop zegt haar chef “Joden zitten alleen op geld te 
wachten en als dat komt dan is het allemaal goed”. Als melder zegt dat ze deze 
opmerking niet zo leuk vindt, zegt haar chef dat ze dan maar naar de directeur 
moet gaan. Dat doet ze. Deze zegt dat het humor is en vervolgens dat “we er 
geen drama” van gaan maken. Als melder zegt dat het al eerder is gebeurd, is 
zijn antwoord dat ze twee dingen kan doen: of haar mond houden of haar spullen 
pakken en naar huis gaan. Zij doet het laatste. Wel neemt ze een advocaat in de 
arm. Zij wil geen verdere actie. Wil het alleen bij het CIDI melden. 



29 oktober - Melding bij CIDI: Niet-Joodse melder raakt op zijn werk in gesprek 
met een vrouwelijke collega. Zij spraken over zijn reis naar Oost-Europa. Polen 
kwam daarin ter sprake. Melder spreekt over het antisemitische sentiment in 
Polen. Als voorbeeld noemt hij Auschwitz. In Polen wordt zegt melder nauwelijks 
aandacht besteed aan de Jodenvervolging. De betreffende collega ontkent 
vervolgens dat er Joden in de concentratiekampen zijn vermoord en bovendien 
ontkent zij dat er Joden zijn vervolgd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij wil 
geen verdere actie. Hij wil alleen melden. 

1.8 Vernieling 

26 februari - Melding bij CIDI: ‘s Nachts wordt er een steen gegooid door de ruit 
van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. Er wordt aangifte gedaan. De 
politie start een onderzoek. 

4 augustus - Melding bij CIDI: Het glas van één van de veiligheidscamera’s van 
de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam is ingeslagen. De camera werkt nog 
wel. 

24-25 september - Melding bij CIDI: ‘s Nachts worden de ruiten ingegooid van de 
juist gerestaureerde synagoge in Delft. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. 
Er wordt aangifte gedaan. (Zie ook onder Bekladdingen). 

9 november - Melding bij CIDI: Opnieuw worden er ruiten van de Delftse 
synagoge vernield. De politie gaat het gebouw extra bewaken. (Zie ook onder 
Bekladdingen). 

1.9 Bekladdingen begraafplaatsen, monumenten, synagogen 

8 augustus - Melding bij CIDI: Op 14 grafzerken van de Joodse begraafplaats in 
Venlo zijn stickers geplakt met de tekst ‘Vermoord! Rudolf Hess. Op 10.Mei 1941 
vloog hij naar Engeland om de wereldoorlog te verhinderen. Daar werd hij 
onwettig gevangen genomen en in 1946 door het IMT tot levenslange 
gevangenisstraf, wegen samenzwering en misdaden tegen de vrede, 
veroordeeld. (...) Maar wij vergeten niets! Autonome Nationaalsocialisten, PB44, 
9930AB, Delfzijl. De toezichthouder van de begraafplaats doet aangifte. 
CIDI heeft al twee keer aangifte gedaan tegen de eigenaar van Postbus 44. In 
oktober 2002 en augustus 2003. Eigenaar van de postbus is de neo-nazi Eite 
Homan. (Zie verder onder Rechtspraak). 

11 augustus - Media: ‘s Nachts worden in Zierikzee pamfletten met racistische 
leuzen en de foto van Rudolf Hess opgehangen op o.a. het stadhuis en het 
politiebureau. Hakenkruisen zijn geschilderd op het Nederlandse oorlogsgraf in 
Zierikzee. De pamfletten zijn in het Nederlands en het Duits. Tekst op de 
pamfletten is: ‘Wij zullen u niet vergeten, wij zullen u volgen in de strijd, gegroet 



uw trouwe kameraden’. Ondertekening is ‘88’, dat staat voor Heil Hitler. Op 21 
augustus houdt de politie drie jongeren aan.  

1 september - Melding bij CIDI: Tussen 17.30 en 18.30 uur wordt op het gebouw 
van het Joods Cultureel Centrum in Amsterdam een in zwarte tape uitgevoerde 
davidster aangetroffen. 

28 oktober - Melding bij CIDI: Na afloop van een cursus in de synagoge van Delft 
bemerken de cursisten als zij na afloop van de cursus naar buiten gaan dat de 
synagoge is beklad met vier hakenkruizen. Een hakenkruis met witte verf op de 
deur en drie hakenkruizen met bruine beits op de muur. Er wordt aangifte 
gedaan. De politie gaat extra surveilleren. 

6 november - Melding bij CIDI: De synagoge in Hilversum is beklad met 
hakenkruisen en de tekst “Weg met de Joden”.  

11 november - Melding Kafka: Het Joods monument in Wageningen wordt 
beklad. Met rode letters staat geschreven: ‘Weg met de Joden’. 

1.10 Overige bekladdingen 

januari - Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Bij Joodse melder staat 
op de deur van zijn box ‘dood Jood’. 

februari - Melding bij ADB Amsterdam: Melder informeert het ADB over de leus 
‘Hamas, hamas, fuck de Joden’ in treinstel 9407, tweede klas. Het ADB belt met 
de NS om het schoon te maken. 

datum onbekend - Melding bij ADB Flevoland: Op het raam van een school is 
geklad "Hitler is goed _ Joden". Ook zijn er davidsterren getekend. De gemeente 
Lelystad verwijdert de teksten meteen na melding. 

18 maart - Melding bij ADB Amsterdam: Melder informeert het ADB over de leus 
‘Mister Adolf Hitler was super for Holland’ in station Lelylaan, Amsterdam. Het 
ADB belt met NS. De leus wordt dezelfde dag verwijderd. 

19 maart - Melding Fabel van de Illegaal: De muur op het Stadhuisplein in Leiden 
wordt in gebruik genomen bij de start van de Antiracismeweek als ‘Wensmuur 
tegen Racisme’. Burgemeester Lemstra plaatst er als eerste een tekst. De 
volgende dag is de muur beklad met racistische en antisemitische leuzen, zoals 
‘Hamas, Joden aan het gas’ . 

23 maart - Melding bij CIDI: In de lift van de metro Waterlooplein te Amsterdam 
staat de leus ‘Hitler heeft goed werk gedaan’. 



23 april - Melding bij ADB Zaanstreek/Waterlanden: Op een viaduct in Zaandam 
staat de leus: ‘Jood next time you burn’. 

3 mei - Melding bij CIDI: Voor het huis van Joodse melder zijn zo’n zes 
hakenkruisen geklad. Melder is lid van Pronvinciale Staten Zuid-Holland en 
zodanig in zijn buurt bekend.  

7 mei - Melding bij RADAR: Op de hoek van de Hoofdstraat en Minkelerspad in 
Schiedam staat op de muren van de poort: ‘dood Joden’ met hakenkruisen en 
davidsterren. 

24 mei - Melding bij ADB Amsterdam: In Geuzenveld worden leuzen 
aangetroffen: ‘Hamas, hamas Joden aan het gas’. 

25 mei - Melding bij ADB Amsterdam: Op de gevel van het huis van niet-Joodse 
melder wordt een hakenkruis van zwart plakband aangebracht. Een maand 
eerder was de gevel beklad met ‘Jodenkoeken’. Het gezin heeft een als Joods te 
typeren achternaam. 

25 juni - Melding bij CIDI: Op het Wellant College te Amersfoort wordt een 
hakenkruis met de tekst ‘I love Hitler’ aangetroffen. De school verwijdert het. 

30 juni - Melding bij ADB Regio Haarlem: Op de ruit van het huis van een Joodse 
bewoonster in Haarlem is een hakenkruis geklad. 

3 juli - Melding bij ADB Amsterdam: In Amsterdam Geuzenveld/Slotermeer de 
bekladding ‘Hamas, hamas alle Joden aan het gas’ op pilaren van het 
metrostation. ADB heeft contact met het GVB. Leuzen worden daarna 
weggehaald. 

15 juli - Melding Kafka: De buitenmuur van een autowasstraat in Haarlem is 
beklad met hakenkruisen en de tekst ‘K-Joden’. Na aandringen bij de gemeente 
Haarlem door het ADB-Haarlem wordt de graffiti uiteindelijk verwijderd. 

31 juli - Melding bij ADB Amsterdam: Op woningen in Amsterdam worden leuzen 
aangetroffen. Tekst: ‘Rot op Joden’. Er staan ook hakenkruisen bij. 

augustus - Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Bij een Joodse man is 
op de voordeur het woord ‘Yood’ gekrast. 

21 augustus - Melding bij ADB Amsterdam: Een bordje in het Beatrixpark is 
beklad met de leus ‘dood aan alle Joden’. De bekladding wordt verwijderd. 

28 september - Melding bij CIDI: Op de tramhalte Plesmanlaan in Den Haag 
staat gekalkt: ‘Kankerjoden. Wij gaan je pakken Joden’. Na enkele telefoontjes 
door melder aan de HTM worden de teksten verwijderd. 



oktober - Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Op een garagebox en 
nabije woningen staan leuzen als ‘Joden moet je doden’, ‘Fuck Bush’ en 
‘Saddam rulez’. 

14 oktober - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man uit Utrecht meldt dat 
de deur van zijn woonhuis is beklad met tien hakenkruisen. Hij doet daarvan 
aangifte. Ook vindt hij antisemitische strookjes in zijn brievenbus met de tekst 
Stop de Joodse bezetting. (Zie ook onder Pamfletten). 

23 oktober - Melding bij RADAR: In Zuidwijk in Rotterdam op een bankje voor het 
wijkcentrum de leus ‘Hamas, hamas, Joden aan het gas’ geklad. 

29 oktober - Melding bij RADAR: Op een gereformeerde basisschool in Krimpen 
aan de IJssel is de leus ‘Dood met Joden’ geklad. De gemeente verwijdert de 
leus. 

17 november - Melding bij ADB Amsterdam: Op het rolluik van een tabakszaak 
staat: ‘Joden, kankerjoden, Joden weg’ en een gele davidster. 

24 november - Melding bij CIDI: Een Joodse inwoner van Boskoop meldt dat er 
overal hakenkruisen en davidsterren – ook op zijn huis – zijn geklad. Melder 
heeft hierover uitvoerig contact met de gemeente. Wie de bekladdingen 
aanbrengt is niet bekend. Hij wil verder geen actie, voorlopig alleen melden.  

24 november - Melding bij CIDI: Een inwoner van Wassenaar meldt de 
bekladding van de begraafplaats (niet een Joodse begraafplaats) met 
‘GLEB=Jood’, een hakenkruis en het woord ‘rabbijn’. Zij neemt contact op met de 
politie van Wassenaar.  

9 december - Melding bij CIDI: Melder heeft een huis in Nijverdal. Tijdens zijn 
afwezigheid wordt er ingebroken. Er worden naast zaken als een stereotoren ook 
Joodse voorwerpen meegenomen. De leren leunstoelen en leren 
eetkamerstoelen zijn ingekerfd met hakenkruisen. Er wordt aangifte gedaan. De 
politie neemt de zaak hoog op. Melder is niet-Joods maar leeft wel volgens de 
Joodse traditie. In juni 2004 wordt de dader gearresteerd. 

1.11 Sport 

Het Centraal Meldpunt Voetbalvandalisme registreert niet apart discriminerende 
spreekkoren. Wel registreert de organisatie het aantal aanhoudingen op grond 
van art. 137 WvSr. De cijfers over seizoen 2002-2003 zien er als volgt uit. Er zijn 
25 personen aangehouden op grond van artikel 137c WvSr (opzettelijke 
belediging op grond van ras), 2 personen op grond van artikel 137d WvSr 
(aanzetten tot haat), 1 persoon op grond van artikel 137f WvSr (deelnemen aan 
discriminatoire activiteiten) en 10 personen op grond van artikel 137g WvSr 
(discriminatie). Het CIV heeft geen inzage in de processen-verbaal en kan dus 



evenmin evenals voorgaande jaren expliciet worden aangeven om wat voor 
uitingen het gaat.  

In tegenstelling tot vorig jaar heeft de KNVB niet geregistreerd welke leuzen 
spreekkoren roepen tijdens voetbalwedstrijd. De KNVB informeert CIDI wel over 
twee zaken die door de aanklager betaald voetbal in behandeling zijn genomen. 
Het betreft de meldingen van 4 oktober en 16 december. 

20 januari - Melding bij CIDI: Een inwoner van Rotterdam meldt bij CIDI dat hij 
een interview op Radio Rijnmond heeft gehoord. Tijdens dit interview wordt met 
een aantal Feyenoord-supporters het nieuws besproken. Aan de orde komt de 
vraag wie de mogelijke premierkandidaat zal worden. Eén van de supporters 
zegt: “Alleen die naam ... Cohen”. Hij maakt tevens een variant op het liedje “Wie 
niet springt is een Jood” namelijk “Wie niet springt is een...Cohen”. 

28 januari - Melding via Kafka, Metro: AZ-voetbalfans terroriseren winkeliers in 
Alkmaar die in hun ogen de bouw van een nieuw stadion van hun voetbalclub 
tegenhouden Diverse winkeliers worden met de dood bedreigd. Op de fansite 
van AZ doen supporters antisemitische uitlatingen en een oproep om een 
Kristallnacht te organiseren. 

31 januari - Melding bij CIDI: Een Joodse bondsarbiter basketball fluit een 
wedstrijd. Tijdens de wedstrijd wordt hij door spelers uitgescholden. Een speler 
roept “Héééé Jooood” en “Héééé rabbijn, je kan niks van fluiten”. Melder maakt 
er, mede op advies van CIDI, werk van en legt het voor aan de Tucht - en 
Geschillen Commissie van de Nederlandse basketball Bond te Bunnik. Melder 
wordt gesteund door het Rayonbestuur te Beverwijk. De betreffende speler wordt 
in maart voor acht wedstrijden geschorst. 

11 maart - Media: Tijdens de voetbalwedstrijd Ajax-Valencia, die plaatsvindt in 
het kader van de Champions League, wordt een enorme Israelische vlag door de 
Ajax-supporters uitgerold. Dit lokt spreekkoren uit: “Joduh, Joduh”. In een daarop 
volgende wedstrijd reageren de Feyenoordsupporters met het zwaaien van 
Palestijnse vlaggen. Voor de wedstrijd Ajax-Feyenoord van 19 april, in het kader 
van de halve finale van de Amstelcup, wordt een verbod op het vertoon van 
Israelische en Palestijnse vlaggen uitgevaardigd. Feyenoord-supporters 
omzeilen het verbod door met vlaggen van de Arabisch Europese Liga die van 
kleiner formaat zijn, naar het stadion te komen. CIDI-directeur Naftaniel zegt in 
Vrij Nederland dat wat hem betreft “er een algemeen vlaggenverbod voor 
stadions” wordt ingesteld. “De Joodse gemeenschap wil niet dat over haar rug 
een voetbalwedstrijd wordt uitgevochten”. De woordvoerder van de Ajax-
supporters zegt geen medewerking te zullen verlenen: “Joden is een 
geuzennaam. Daar moet je niets politieks achter zoeken”. Feyenoord is enkele 
maanden geleden begonnen met een actie tegen kwetsende spreekkoren door 
voetbalsupporters, waaronder die tegen Joden. 



11 maart - Melding bij CIDI. Een zaalvoetbalwedstrijd tussen A.M.V.J.-7 en 
Amsterdam-4 om de tweede plaats in de competitie loopt uit de hand. (Zie verder 
onder Bedreiging met geweld.) 

30 mei - Melding bij CIDI: Een politieagent houdt ‘s nachts na het 
landskampioen-feest van PSV een in PSV-shirt geklede jongen aan, nadat deze 
tot tweemaal toe “kutjood” had geroepen. De uitlating werd niet tegen een 
persoon of groep gedaan. Tegen de jongen wordt een proces-verbaal 
opgemaakt. In het persbericht van de politie over het incident wordt alleen 
gezegd dat het om een aanhouding gaat wegens het uiten van een 
discriminerende tekst, niet welke tekst. 

30 juli - Bij de presentatie van de Feijenoordselectie voor het seizoen 2003/ 2004 
schreeuwen duizenden Feijenoord-fans “Wie niet springt, die is een Jood”. De 
clubleiding van Feijenoord grijpt niet in. 

10 augustus - Media - FC Utrecht speelt tegen Ajax in Amsterdam. De Utrecht-
supporters weigeren naar de ArenA te gaan en blijven in het centrum van 
Amsterdam. Wanneer ze beginnen met het scanderen van de leuze “Hamas, 
Hamas, Joden aan het gas”, grijpt de ME in. Een groot gedeelte van hen wordt 
uiteindelijk aangehouden; 68 supporters worden de stad uitgezet. 

1 oktober - Melding via Kafka: Voetbalsupporters van Club Brugge uit België 
roepen in Amsterdam dat ze op “Jodenjacht” gaan. Ze zeggen daarbij hulp te 
krijgen van supporters van ADO Den Haag. Er zijn meer dan 100 arrestaties 
rondom het Leidsche Plein en de ArenA wanneer zij slaags raken met supporters 
van Ajax.  

4 oktober - Melding Kafka, KNVB: Tijdens de wedstrijd ADO Den Haag-PSV 
wordt de scheidsrechter vanuit het vak met PSV-supporters onder meer voor 
‘kankerjood’ uitgemaakt. De zaak wordt door de aanklager betaald voetbal 
geseponeerd. 

31 oktober - Melding bij CIDI: Melder stuurt CIDI in een e-mail zijn brief aan het 
bestuur van de KNVB, waarin hij rapporteert over voor Joden kwetsende 
spreekkoren bij de wedstrijd Den Bosch tegen Jong Ajax. Hij vraagt de KNVB 
waarom dergelijke spreekkoren getolereerd worden. Ook vraagt hij zich af 
waarom de scheidsrechter niet ingrijpt.  

9 november - Media: Ajax speelt in Den Haag tegen ADO Den Haag. Haagse 
supporters roepen kreten als ‘kankerjoden’, ‘Wij gaan op Jodenjacht’ en ‘Hamas, 
Hamas, alle Joden aan het gas’.  
Na afloop van de wedstrijd constateert Ajaxtrainer Ronald Koeman “dat we die 
spreekkoren blijkbaar normaal moeten vinden”. De Haagse trainer zegt, wanneer 
hij naar zijn mening gevraagd wordt over deze kreten: “Dat gebeurt toch niet 
alleen hier?” 



16 december - Melding via Kafka, KNVB: In Enschede legt de scheidsrechter de 
voetbalwedstrijd FC Twente-Jong Ajax stil. Fans van Twente scandeerden een 
lied over Hamas en gas. De aanklager betaald voetbal stelt een schikking voor 
van € 3000 door FC Twente te betalen. Dit wordt geaccepteerd.  

1.12 Boeken 

gehele jaar - Melding bij ADB Den Haag: Het ADB in Den Haag krijgt gedurende 
2003 vijf meldingen over de verkoop van boeken van Jozef Rulof. Ook vorig jaar 
kreeg CIDI hierover meldingen. In België verbood de rechter in Antwerpen op 15 
mei een 15-tal boeken van Rulof op een beurs te Berchem te verkopen wegens 
de racistische, antisemitische en anderszins bedenkelijke inhoud. De uitgeverij - 
Wayti - ging daartegen in beroep. De zaak ligt nu bij het arrondissement 
Dendermonde. Rulofs ideologie is racistisch en antisemitisch. Een belangrijk 
thema, doch zeker niet het enige, is Hitler en de Joden. Joden mogen volgens 
Rulof Hitler wel dankbaar zijn voor de Holocaust. Hij verloste hen immers in één 
klap van een ellendig karma.  

oktober - In deze maand verschijnt het boek van Dyab Abou Jahjah, de 
Belgische leider van de Arabisch Europese Liga. De AEL (zie ook de rapportage 
over 2002/2003) is een Arabisch-Islamitische organisatie, die in zijn 
grondbeginselen ondermeer pleit voor de ontmanteling van de staat Israel en 
zich keert tegen integratie. 
In zijn boek uit Abou Jahjah zich ook antisemitisch. Op blz. 280 valt te lezen: ‘We 
werden dus van alle kanten aangevallen en ook begon de burgemeester van 
Antwerpen nog eens druk uit te oefenen op allerlei organisaties om niet alleen de 
rellen te veroordelen, iets wat wij ook deden, maar ook ons. Een keur aan 
organisaties verzamelde zich op het stadhuis om een charter tegen geweld en 
voor vrede en begrip tussen de gemeenschappen te tekenen en om te beloven 
‘het Midden-Oosten niet naar Antwerpen te importeren’. Helemaal vooraan zat 
de voorzitter van het Forum van Joodse Organisaties van Antwerpen, een 
openlijke zionistische organisatie, hand in hand met de voorzitter van de Unie 
van Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Antwerpen (UMIVA), Said 
Mdawchi, met burgemeester Leona Dertiègege tussen hen in. Hier hadden we 
onze eigen versie van Oslo. Chakkar was gelukkig verstandiger, want hij en de 
Federatie waren niet naar de bijeenkomst gekomen. Hij weigerde samen met 
zionisten aan te schuiven. Wij waren niet eens uitgenodigd, maar we zouden 
geweigerd hebben te komen. Mdawchi van de UMIVA zag echter zijn kans 
schoon om zijn langdurige rivaliteit met Chakkar en de Federatie te beslechten 
en het favoriete schoothondje van de burgemeester te worden. Hij nodigde het 
joodse forum daarom uit om met zijn organisatie gezamenlijke picknicks te 
organiseren. Dat was niet alleen opportunistisch, het was ook walgelijk en 
getuigde van gebrek aan respect voor het bloed van ons volk dat de zionisten 
dagelijks in Palestina vergoten. We waren woedend. We hielden daarom een 
persconferentie om ons standpunt uiteen te zetten en te vertellen wat er op 3 
april was gebeurd. (...).De alliantie tussen het Vlaams Blok en de zionistische 



lobby werd steeds hechter, iets wat ons logisch leek; fascisten en racisten vinden 
elkaar gemakkelijk en kunnen goed samenwerken’. (einde citaat). 

1.13 Muziek 

februari - Melding via Alert: Het muzieklabel Satans Millenium Records (SMR) uit 
Hengelo richt zich op de productie van Black Metal muziek, waaronder Nationaal 
Socialistische Black Metal. Het label wordt gevoerd door Olaf Rubingh uit 
Hengelo. De verkoop van de cd’s verloopt via de e-mail. De hoezen van de CD’s 
zijn bedrukt met afbeeldingen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, zoals 
hakenkruisen, Hitler en concentratiekampen. De tekst op de hoes van de CD van 
de band Kristallnacht luidt o.a.: ‘Jews have perverted our bodies and spirits’ en 
op de hoes van een tape met de titel Der Sturmer staat onder andere: ‘The 
enemy of our race, the eternal Jew, cannot deceive our hearts (...)’. De tekst van 
één van de songs luidt onder meer: ‘Europa erwache. Rise with aryan hate! The 
sword of God is ready, To smash the Zionist faces...’. De slotzin luidt: ‘This demo 
is dedicated tot the memory of Julius Streicher. A man loyal to National Socialism 
and anti-semitic propaganda’. Na een publicatie in Alert over SMR, valt op de 
website van SMR te lezen dat zij afstand nemen van fascistische blackmetal, 
partijpolitiek en contacten. 

6 juni - Melding bij ADB Utrecht en CIDI: CIDI doet aangifte tegen de leden van 
de uit Amsterdam afkomstige muziekgroep NAG (Nieuwe Allochtone Generatie). 
Deze groep heeft het nummer Kankerjoden op zijn repertoire staan en Neppe 
Playaz. Het wordt in rap-stijl ten gehore gebracht en valt te beluisteren op 
internet.Via het internet wordt het ook actief verspreid middels het muziek-
download programma KAZAA. In de tekst worden Joden met de dood bedreigd 
en beledigd: “Fuck die Joden, die vieze Joden, de allochtonen zullen jullie komen 
doden”. Deze regel wordt viermaal herhaald. En verder “Joden moeten dood, 
Hamas, Hamas Joden aan het gas” en “Moslims weten dat de wereld binnenkort 
vergaat, jullie Joden moeten weten dat ik jullie haat. Binnenkort kom ik met 
kalashnikov, jullie moeten weten dat ik jullie pof”. Tekst in Neppe Playaz 
(tweemaal): ‘’Maar je bent dood, want je bent een Jood en die moeten we doden. 
Ja die zijn verboden”. Op 20 december 2002 trad de groep op in het bekende 
muziekcafé Tagrijn in Hilversum. 

Rechtsgang: 

Op 24 juni bevestigt de Officier van Justitie de ontvangst van de aangifte. Op 11 
november deelt hij mee dat het onderzoek – dat hij in handen had gegeven van 
de politie en het Meldpunt Discriminatie Internet - geen resultaten heeft 
opgeleverd. Op 23 december dient CIDI een klaagschrift in ex art. 12Sv. Op 10 
maart 2004 krijgt de advocaat van CIDI bericht dat er vertraging is in het 
onderzoek. Maar ‘Dit betekent niet dat het Hof de zaak uit het oog heeft verloren. 
Zodra het verslag van de advocaat-generaal is ontvangen zal het Hof zo spoedig 



mogelijk tot een inhoudelijke beoordeling overgaan’, aldus de waarnemend 
griffier van het gerechtshof Amsterdam. 

Media: 

Op 15 november schrijft Trouw-columnist Sylvain Ephimenco eerder die week 
een e-mail te hebben ontvangen van een docente over NAG. Zij schrijft hem, dat 
leerlingen van haar de NAG-teksten nazeggen in de klas en vertellen dat de 
groep populair is onder allochtone jongeren. Naar aanleiding van deze columns 
worden Kamervragen gesteld. Op 8 januari 2004 bericht dagblad Trouw weer 
over de zaak. Citaat: ‘Uit rondbellen in de Hilversumse bandjesscene blijkt dat de 
NAG-leden er bekend zijn. Twee concerten zijn volgens een betrokkene uit de 
hand gelopen, omdat zij agressief waren. Als de politie in Hilversum wat zou 
rondvragen zou zij ze vinden, denkt deze bekende van hen, die uit vrees voor 
represailles niet met zijn naam in de krant wil. Wie de naam van de groep intoetst 
bij Google vindt meteen een website met daarop foto’s, voornamen, 
woonplaatsen, biografieën, geboorteplaatsen en geboortedata van de NAG-
leden. 

Op 9 januari 2004 besteedt Netwerk aandacht aan NAG en vindt de schrijver van 
het lied. Het is de 19-jarige Nederlander van Turkse afkomst. Hij schreef het 
liedje twee jaar geleden, onder invloed van zijn omgeving. Onder andere in een 
gesprek met CIDI-directeur Naftaniel zegt hij spijt te hebben: “Ik schreef het 
onbewust. Ik kwam op school in Amsterdam en daar zaten echte jodenhaters. Ik 
wilde indruk op die jongens maken en schreef een zo hard mogelijk tekst. Het is 
absoluut niet hoe ik zelf over Joden denk”.  

Kamervragen: 

Op 18 november stelt de ChristenUnie vragen aan de minister van Justitie. Deze 
antwoordt dat het onderzoek nog loopt. Op 20 november stelt het CDA vragen en 
op 27 januari 2004 worden er opnieuw vragen gesteld door de ChristenUnie en 
door het CDA. Op 29 januari stelt de PvdA vragen. De Kamerleden vragen onder 
meer hoe het mogelijk is dat journalisten de rapper snel vinden en het Openbaar 
Ministerie niet en of het klopt ‘dat de schrijver van de tekst zich bij de politie in 
Hilversum heeft gemeld, maar dat hem te verstaan is gegeven te wachten op 
een bericht van de politie’. Op 23 februari antwoordt de minister van Justitie dat 
een van de verdachten inmiddels door de politie is gehoord. Wat er met de 
andere verdachte is gebeurd is onbekend. 

8 november - Melding bij CIDI via AFA: In de Constant Rebecque Kazerne wordt 
een dag voor de Kristallnachtherdenking in Amsterdam onder het motto Rock 
Gegen Zog (Zionist Occupation Government) een extreem-rechts concert 
gegeven door de bands Oidoxie, Rassenhass en Kommando Freisler. Oidoxie 
heeft o.a. het hiernavolgende lied in zijn repertoire: ‘Juda verrecke und 
Deutschland erwache.. Ihr tut unsere Ehre weh, unser Antwort Zyklon B.’ In 



Duitsland is deze band één van de meest populaire fascistische skinhead bands. 
De Constant Rebecque Kazerne is in december 2000 gekraakt door een 
extreem-rechtse groep. Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd met 
een neo-nazistisch karakter.  
Het CIDI, AFA en de Eindhovense PvdA dringen er bij burgemeester Sakkens 
van Eindhoven op aan dit antisemitisch rechts-extremistische concert te 
verbieden. Sakkens zegt dat er juridische gronden ontbreken om het concert te 
verbieden. CIDI en een aantal bezorgde gemeenteraadsleden van de PvdA en 
VVD zijn derhalve zelf naar de kazerne gegaan. De politie die toevallig langs 
reed was niet op de hoogte van het concert noch van noodverordeningen die 
klaar zouden liggen. Het concert trok zo’n 150 bezoekers en vond plaats nadat 
de meeste raadsleden en CIDI vertrokken waren.  

De fractievoorzitters van het CDA, VVD en D66, alsmede de SGP stellen 
schriftelijke Kamervragen aan minister Remkes van Binnenlandse Zaken. Op 
maandag 16 november vindt na de Eindhovense raadsvergadering op initiatief 
van de PvdA, GroenLinks, SP, D66, Stadspartij, Vluchtelingenwerk Eindhoven, 
de Jongerenbond en CIDI een stille tocht plaats naar het Hornemann-monument. 
Het monument is ter nagedachtenis aan de tijdens de Nazi-tijd vervolgde en 
omgebrachte Joodse kinderen. Op 17 november vertrekken de krakers.  

22 november - Op 22 november gelast de verhuurder (Kinetisch Centrum Noord) 
van de Amsterdamse Docklandshal het concert dat de Kroatsche band 
Thompson daar had willen geven af. Dit nadat CIDI de verhuurder had uitgelegd 
dat de zanger van de band, Marko Perkovic, nazi-sympathieën heeft en daaraan 
ook uiting geeft door bv. het brengen van de Hitlergroet tijdens optredens. De 
nazistische beweging Ustasha beschouwt Thompson als zijn belangrijkste 
propagandist. De volgende dag probeert de band alsnog in Rotterdam op te 
treden. RADAR en CIDI protesteren. Er wordt afgesproken dat de band kan 
spelen doch zonder Perkovic. Perkovic betreedt echter toch het podium om uit te 
leggen waarom hij niet mocht optreden. De politie en de adviseur van 
burgemeester Opstelten zijn van mening dat Perkovic hiermee de afspraak heeft 
geschonden en eisen dat hij de zaal verlaat. Perkovic geeft hieraan gehoor. 
Perkovic heeft in Kroatië sterrenstatus. Er komen altijd honderden mensen op 
zijn concerten af. In Amsterdam had de organisatie gerekend op 3700 mensen. 
In de voorverkoop waren al 500 kaarten verkocht.  

Naar aanleiding van deze kwestie ontvangt CIDI drie antisemitische e-mails (zie 
verder onder e-mails).  

1.14 Brieven, pamfletten 

februari - Melding bij CIDI. Een bejaarde Joodse vrouw ontvangt per post een in 
Duits geschreven brief. Tekst: ‘Iedere Jood zijn eigen gas op naar de 12.000.000 
voor iedere gedode palestijn 7 geelgekleurde Joden. Hartelijke groeten uit 



Buchenwald’. Ondertekend door ‘Dolf en ali’. De ontvangster wil geen aangifte 
doen.  

februari - Melding via Kafka: Een links actiecentrum in Leiden ontvangt een 
pamflet met de tekst ‘Israel just a new version of Nazi’. 

8 maart - Melding bij CIDI: Op het Centraal Station in Utrecht wordt een pamflet 
uitgedeeld met als tekst ‘Joodse bezetting is terrorisme’. Het is niet duidelijk door 
wie dit is gedaan en om hoeveel pamfletten het gaat. 

29 maart - Een CIDI-medewerker krijgt op zijn privé-adres het volgende met de 
hand in potlood geschreven briefje in de bus. Tekst: ‘Fucking dirty Jew. Get the 
hell out of Amsterdam, you scum, go and serve in the Israeli army. Aboe Yaya’. 
De medewerker woont pas sinds twee maanden op dit adres. 

10 april - Melding via Kafka: Een Joodse organisatie in Amsterdam ontvangt een 
pamflet waarin betoogd wordt dat Joden achter de oorlog in Irak zitten. Het is 
ondertekend door ‘Loesje’. 

11 april - Melding bij CIDI: Een inwoonster van Hilversum meldt een poster te 
hebben aangetroffen op een privé-woning met de tekst: ‘USSRAEL’, waarvan de 
twee ‘ss-en’ zijn geschreven als de ‘s’ uit een SS-teken. Tevens treft zij een 
poster met een hakenkruis aan. Zij spreekt de bewoner aan op de posters. Deze 
zegt dat het gaat om vrijheid van meningsuiting en laat de posters hangen. Op 
advies van CIDI doet ze aangifte. De eigenaar van de posters verwijdert deze 
nadat hij hier op aangesproken is door de politie. 

22 april en 9 oktober - Op 22 april doet CIDI aangifte van een pamflet dat is 
uitgedeeld of achtergelaten in een aantal eersteklascoupés in de trein van 
Utrecht naar Rotterdam. Het pamflet is getiteld ‘Stop de Joodse dictatuur’ en 
bevat een aanklacht tegen de Joodse wereldoverheersing. 

Op 9 oktober doet CIDI in een brief aan de Officier van Justitie 
Discriminatiezaken Den Haag opnieuw aangifte tegen de opsteller(s) en 
verspreider(s) van dit pamflet. De pamfletten in de aangifte van 9 oktober zijn in 
ieder geval aangetroffen op vier plaatsen in Den Haag, in de trein van Utrecht 
naar Rotterdam, in de trein van Utrecht naar Amsterdam, eenmaal in Arnhem en 
viermaal in Amsterdam. De regiopolitie Amsterdam-Amstelland heeft in augustus 
een melding ontvangen van dit pamflet. Het was voor een raam aangetroffen.  
Op 13 januari 2004 herinnert CIDI de Officier van Justitie eraan dat nog geen 
antwoord is ontvangen. Op 16 maart is er telefonisch contact met de Officier van 
Justitie. Deze zegt geen onderzoek in te stellen. Zij zal CIDI daarover schriftelijk 
informeren. Bij het ter perse gaan van dit overzicht is nog geen schriftelijke 
reactie ontvangen.  
Enkele zinsneden van het pamflet, dat als titel heeft ‘Stop de Joodse dictatuur’: 
‘Er dient een einde te komen aan de onderdrukking en stelselmatige uitsluiting 



van velen veroorzaakt door Joods bestuurlijk Nederland en zijn handlangers. Alle 
belangrijke maatschappelijke functies zijn al onderling verdeeld. De meeste 
vacatures zijn pure propaganda’. De laatste alinea luidt: ‘De gevestigde partijen 
maken van een politieke kwestie een opvoedkundige zaak bij de onderdrukten. 
De duivelse invloed van Joodse leiders is daarin zeer aanzienlijk groot met hun 
geniepige, gemene toneelstukjes. Ze zijn meesters in het verdraaien van de 
werkelijke feiten. In de media stikt het van de Joodse onderdrukkers die de 
Nederlandse maatschappij systematisch kapot maken’. De ondertekening luidt 
‘Stop de Joodse dictatuur’. Een andere pamflet met dezelfde inhoud heeft de 
ondertekening: Speel het slim. 

22 mei - Brief met krantenknipsels aan CIDI van D. de Wit. Tekst o.a.: ‘Ik ben 
geen Turk of marokaan, maar een geboren en getogen amsterdammer, maar ik 
wens dat jullie alllemaal de pleures krijgen de kleine joodtjes hebben ze vergast 
in de oorlog maar de rijke stinkers en de joodse raad hebben ze vergeten hoe 
hebben jullie de moet om het palestijnse volk zo afteslachten...Ik moet kotsen 
van jullie en heb er spijt van dat ik jaar in jaar uit bij de dokwerker heb gestaan 
op 25 februari. Daar stonden jullie ook niet te dringen...Zionist is besmet door 
racisme, moordenaars.’ 

20 augustus - CIDI doet aangifte tegen de opsteller(s) en verspreider(s) van twee 
tegen Joden ophitsende pamfletten. De pamfletten zijn aangetroffen op 
Hoogfrankrijk in Maastricht. Tekst: ‘Creëer zionistenvrije zones! Valt de zionisten 
en hun handlangers direkt aan!’. Ondertekend door ‘Anti-Zionistische Aktie 
Postbus 44 9930 AB Delfzijl met daarbij een zwarte davidster met een streep 
erdoor. Het tweede pamflet werd aangetroffen onder ruitenwissers van diverse 
auto’s in dezelfde straat. Tekst: ‘Vernietig de Joodse staat en de zionistische 
kruisvaarders!’. Ondertekend door Anti-Zionistsiche beweging met daarbij een in 
vlammen opgaande davidster en een strijder met een explosief in zijn hand. De 
eigenaar van Postbus 44 in Delfzijl is de neo-nazi Eite Homan. 

18 oktober - Het CIDI krijgt drie anonieme briefjes van dezelfde afzender. 
Brieven zijn gepost in Rotterdam. Adressering: ‘Constante Intimidatie Dan 
Inquisitie’, ‘Criminele Intimidatie Daarna Inquisitie’ en ‘Club Intimidatie Dan 
Insinuatie’. Tekst eerste brief o.a.: ‘De holocaust duurde 3,5 jaar...Jullie zijn erger 
dan Nazi’s”. Tekst tweede brief. o.a.: ‘Intimidatie, vernedering, onderdrukking, 
landroof, niets blijft Palestijnen bespaard. En maar zielig doen met bv. de Anne 
Frank Stichting (de kip met de gouden eieren). Hoofdkantoor Zwitserland, super-
vermogend. Gek toch dat Pa Otto zaken deed met de Wehrmacht, overleefde en 
nu Duizenden vroeg voor een origineel dagboek blaadje. Typisch Jiddisch. 
Palestina telt duizenden Anne Franks’. Tekst derde brief o.a.: ‘R. NAFTANIEL! 
De levensgevaarlijke Joodse sluwheid ten voeten uit! Een van de figuren die 
ANTISEMITISME in de hand werken. Glad, Glibberig, Geniaal in Provoceren’. 

20 oktober - CIDI doet in een brief aan de Officier van Justitie Utrecht aangifte 
tegen de opsteller(s) en verspreider(s) van strookjes met voor Joden 



beledigende en ophitsende teksten. Teksten zijn: ‘Joodse bezetting is 
terrorisme’, ‘Stop de Joodse bezetting (in 2003), ‘Vernietig de Joodse bezetters’, 
‘Joodse bezetting is terrorisme’. De strookjes zijn grote hoeveelheden verspreid 
over de stad Utrecht op diverse data aangetroffen. Bij één bewoonster zijn ze in 
de tuin aangetroffen, bij een als Joodse herkenbare man zijn ze eenmaal in de 
brievenbus aangetroffen. CIDI ontvangt vanaf oktober 2003 zes meldingen van 
de strookjes en drie meldingen in 2004. De aangifte wordt gedaan bij zowel de 
Officier van Justitie als bij het Landelijk Expertise Centrum Discriminatiezaken. 
Op 23 maart 2004 krijgt CIDI de ontvangstbevestiging van de aangifte. De zaak 
is in behandeling bij de politie Regio Utrecht. 

8 november - Melding bij CIDI: Een columnist van een dagblad ontvangt naar 
aanleiding van zijn column op 8 november over Mein Kampf een antisemitische 
brief. Tekst onder andere: ‘NN (naam columnist) neemt de kans waar ons 
nogmaals aan de holocaust te herinneren, maar zwijgt over hetgeen de Joden nu 
reeds tientallen jaren het Palestijnse volk aandoen. (...) En dat noemt zich het 
“uitverkoren volk”. Uitverkoren door wie?”. In december 2002 had dezelfde 
columnist ook een antisemitische brief ontvangen (van een andere 
brievenschrijver). Dit naar aanleiding van zijn column over Gretta Duisenberg op 
28 december 2002. In een begeleidende brief schrijft de columnist aan CIDI dat 
hij vaker dergelijke brieven krijgt. 

10 november - Het CIDI ontvangt een brief met krantenknipsels van Joke van 
den Heuvel uit Amsterdam. Brief vertoont grote gelijkenis met de brief van 22 
mei. Ze schrijft de brief na het zien van een VPRO-documentaire over het 
veiligheidshek van Israel. Inhoud:  
Een foto van Ariel Sharon is voorzien van een Hitlersnor en een Hitlerkapsel. De 
naam Sharon in het onderschrift bij de foto heeft zij vervangen door de naam 
Hitler. Bijgevoegd is ook een krantenkop: ‘Israels armen hebben genoeg van 
Likud’. De briefschrijfster schrijft hierachter ‘Hitler II’. Tekst van de brief o.a.: ‘ 
Hierbij stuur ik jullie “Cidi” de foto van jullie vriend zijn naam Hitler no. 2 kunnen 
jullie hem inlijsten. Ik ben geen randjongeren (marrekaan of turk) maar en 
amsterdamse vrouw van 60 jaar. Bij het zien van de documenteren van de v.p.r.o 
De muur liepen over mijn wangen jullie joden (uitzondering anders joods geluid) 
hebben niets geleerd van vijf jaar bezetting erger nog jullie zijn erger als de 
moffen jullie zetten een heel volk (palestijnen), in een gaskamer bij elkaar het is 
onbegrijpelijk dat jullie de (Saron) schurk steunen hij heeft in het verleden al 
emmers bloed aan zijn vingers...neem van mijn aan jullie dagen zijn getelt de 
geschiedenis zal het aangeven. De arme joodse mensen zijn weg gehaalt en de 
rijke stinkerts zitten in de regering en Amerika en beethovenstraat in A.dam (...).’ 

1.15 Faxen 

juni-november - CIDI ontvangt twee faxen (4 juni en 3 november) van de vaste 
faxenverstuurder. Tekst onder andere: ‘In plaats van gas hadden ze kokend 



water moeten gebruiken’ en ‘Aan Nova...6 miljoen Joden in Amerika...Had Hitler 
die maar kunnen vatten (!)...’. 

1.16 E-mails 

E-mails aan CIDI 

CIDI ontvangt in totaal 89 e-mails. Auteurs die vaker dan eenmaal een e-mail 
sturen worden genoemd. NIET opgenomen zijn de anti-Israelische e-mails.  

januari - CIDI ontvangt 19 e-mails, waarvan vijf van Fred van Leeuwen. De tekst 
o.a.: “We all know what happened between 39 and 45. Palestine/Israel 2003: 
“We have to defend Israel”. Ssharon, IDF flatten Palestine... systematically 
SSharon/Likud copy the German Nazi methods.” Patrick Hess schrijft: “Flikker 
godverdomme toch op, stelletje zelfingenomen klote volk met jullie klote geloof.. 
Zalig zijn zij die door de eeuwen door Joden worden benadeeld”. Firma 
Schauerman meldt: “Aangezien het de heer A. Hitler helaas niet gegund is 
geworden zijn loffelijke streven ten uitvoer te brengen om een bepaalde 
ondergroep geheel uit de wereld te helpen juich ik elke actie die de ware aard 
van bedoelde ondergroep in beeld brengt van harte toe”.  

februari - CIDI ontvangt 7 e-mails. Eén van de e-mails heeft als afzender Low. 
Deze schrijft: “Geld en zeuren dat is het enigste wat jullie kunnen, ik heb net een 
interview met de directeur gelezen en wat loopt die man af te geven op 
nederland, niks is hier goed, rot dan op naar israel, lekker in het leger 
palestijntjes afschieten. De likud heeft gewonnen dus ik weet wel hoe de meeste 
joden denken, ze moedigen allemaal die oorlogszuchtige extreem-rechtse 
nationalist alla hitler ariel sharon (de grootste kolerelijer die er is) aan, die 
amerikaans-joodse lobby staat me totaal niet aan en zeker de meest satanische 
combinatie sharon-bush is levensgevaarlijk!!!” 

maart - CIDI ontvangt 7 e-mails, waarvan één van H.J. de Jonge en één van P. 
vd Akker. De tekst die afzender Hamas.gas stuurt, luidt: “You are the cause of 
the HOLOCAUST”. 

april - CIDI ontvangt 8 e-mails, waarvan één van H.J. de Jonge, die schrijft: “Het 
is te hopen dat in Nederland binnen afzienbare termijn jullie met zijn allen 
gedeporteerd zullen worden naar Israel. Daar horen jullie als joodse varkens 
thuis. Bah, wat een volk” en “Jullie zijn net zo gek als die Moslimwaanzinnigen”. 

mei - CIDI ontvangt 2 e-mails, waarvan één van Ismael onb. Deze schrijft o.a.: 
‘…tegenwoordig zijn de palestijnen de joden van deze tijd, ze worden uitgemoord 
in kampen gestopt, geliquideerd, ik zie grote overeenkomsten met het 
nazieregime en de huidige behandeling van palestijnen.’ 



juni - CIDI ontvangt 7 e-mails: één van rkpap, één van ad, twee van 
estherroeleveldt, één van sjors van veen, één van gee.ger en één van H.J. de 
Jonge. De Jonge schrijft o.a.: ‘(…) DE OORLOGSMISDADIGER SHARON 
SLAAT NU IN PANIEK OMZICH HEEN ALS EEN VOLSTREKTE 
WAANZINNIGE! DEZE UITSPRAKEN ZIJN NIET NIEUW HET Z.N.G. 
UITVERKOREN VOLK HEEFT NOG NOOIT ANDERS GEDAAN LEES HUN 
EIGEN CHRONIKEN. ALS JE ZELF TOT UITVERKOREN VERKLAART EN ER 
TROTS OP BENT DAT REEDS VAN HET BEGIN VAN DEZE 
UITVERKORENVERKLARING JE ROOFT MOORD EN STEELT VAN JE 
BUREN IS ER NIET VEEL HOOP OP EEN AKSEPTABEL GEDRAG VAN DEZE 
Z.N.G. UITVERKORENEN. En afzender ‘ad’ schrijft o.a.: ‘je zal het maar zijn 
jood je zou je toch dood schamen’ en ‘estherroeleveld’ schrijft: ‘...alle marrokkane 
gaan door met jihad een hezboallah een martelaar insaallah een damrak 
opblazen met die joden’ en ‘(....)Joden gekuip hoor, want die hadden door het in 
de kolonieen verdiende geld, en de industriele revolutie, gebruikt om nog meer 
macht en geld te krijgen. Ze draaiden het verdrag van Versailles in elkaar, die 
Joodse internationale.’ 

juli - CIDI ontvangt één e-mail van Ismael onb. Hij schrijft o.a.: ‘beste 
Joden,...jullie proberen de AEL altijd in een kwaad daglicht te brengen en dat 
deden de nazies ook met julie en het resultaat daarvan hebben julie aan den lijfe 
ondevonden, ik zou zeggen jullie hebben erom gevraagd,meer verdienen julie 
niet , julie wijzen altijd anderen aan , maar julie zijn de grootste rasisten en 
criminelen op de aardbol, knoop dat goed in je oren’ 

augustus - CIDI ontvangt 3 e-mails: twee van h. ten hagen en één van ad.visser. 
Ten Hagen schrijft ‘De IDF kan het nog beter dan de moffen in 40-45!!!’ 

september - CIDI ontvangt 10 e-mails, waarvan één van H. ten Hagen, één van 
Democrates, twee van Bert van den Blink, één van geeger, één van Jan 
Duckers, één van De Jonge, één van gercek neler en één van Gert Wilts. Van 
den Blink schrijft veertien maal de regel ‘Adolf Sharon is een moordenaar’ en 
gercek neler schrijft o.a.:‘...Wat een bloeddorstyg volk zyjn de Jooden zeg. 
Waarom heb yk dan nyet het recht om te geloven dat er geen 6.000.000 Joden 
zyjn omgebracht. Jullye zyjn de meest puure vorm van slecht wat God heeft 
geschapen.’ Een andere mail criminaliseert de Talmoed. 

oktober - CIDI ontvangt 11 e-mails: één van Bert van den Blink, één van Jeroen 
van Grol, één van H. Wijngaard, drie van Jan Duckers en één van Foppe Dijkstra 
(deze stuurt in november en december ook andere instellingen een 
antisemitsiche email). Hij schrijft o.a.: ‘De mythe van de ‘arme holocaust Joden 
belaagd door bloeddorsstige Arabieren’ bestaat kennelijk nog wel, maar staat 
anderzijds behoorlijk onder druk’. Richard Martens schrijft: ‘Voorwaar, ik zeg u: u 
kweekt antisemieten!! U bedrijft fascisme en dat terwijl u beter zou moeten 
weten. Schande!’ . Tekst van Magda Gaiser luidt o.a.: ‘wens van jullie troep 
verschoond te blijven. (…)wat jully moeten doen is het smerige werk waar we 



eens de buitenlanders voor hier gehaald hebben en wat jully te min vonden om 
te doen . in plaats van lopen kletsen en niets doen magda’ en H. Wijngaard 
schrijft o.a. ‘evenals de duitsers in 40-45 gaan de joden te keer in de bezette 
gebieden...Ik word zo zachtjes aan misselijk van alles wat jood is.’ 

november - CIDI ontvangt 7 e-mails: één van ‘ad’, één van rkpap en drie naar 
aanleiding van CIDI’s bemoeienis het concert van Thompson (zie onder Muziek) 
te verbieden. Tekst o.a.: ‘Het enige wat ik nog te zeggen heb is dat ik hoop dat 
de schadeclaim die is ingediend toen het concert in Amsterdam enkele uren voor 
aanvang werd afgelast de joden kaal zal plukken (zal niet helemaal lukken, 
omdat het parasieten blijven).’ En ‘rkpap’ schrijft o.a.: ‘Joden zo blijkt uit de 
geschiedenis zijn zeer onbetrouwbaar en moordzuchtig (....) Door uw houding en 
die van uw moordende broeders in Israel bent u gedeclasseerd naar het niveau 
van notoire moordenaars...ach wat zielig volkje zijn jullie toch’.  

20 november - CIDI doet in een brief aan de Officier van Justitie van het 
arrondissementsparket Den Haag aangifte tegen Bert van der Blink wegens het 
sturen van e-mails met antisemitische strekking. Tekst in email van 22 
september: ‘Joden zijn moordenaars’; in e-mail van 21 oktober 2003 : ‘Israelische 
soldaten en adolf sharon zijn pure moordenaars’ en daarna in dezelfde email 14 
maal ‘Adolf Sharon is een moordenaar’. In e-mail van 28 april 2002 spreekt hij 
over ‘Adolf Sharon’. Hij zegt in deze e-mail dat Hitler een neef van Sharon is en 
dat Hitlers moeder Joods was. Op 13 januari 2004 herinnert CIDI de Officier van 
Justitie eraan nog steeds geen antwoord te hebben ontvangen. Bij het ter perse 
gaan van dit jaaroverzicht is nog steeds geen reactie ontvangen, ook geen 
ontvangstbevestiging. 

29 november - Melding bij CIDI: Naar aanleiding van haar column op de site van 
Theo van Gogh krijgt Ebru Umar een e-mail van Jamila Boechemoui. Deze 
schrijft: ‘(…)weet je hitler had alle kaaskoppen en joden moeten laten vergassen 
en turken net als jij jullie zijn pas onmenselijk stomme kanker joden die jullie zijn 
ik ben jullie helmaal zat (…).’ Melder wil aangifte doen. CIDI informeert de politie. 
Strafrechterlijke vervolging is niet mogelijk omdat de e-mail openbaar gemaakt is 
door derden, aldus Justitie. 

december - CIDI ontvangt 7 e-mails : één van geeger, één van Jan Duckers, één 
van Dutchpal en één van Jeroen van Grol. Tekst van geeger o.a.: ‘...Een grote 
schijnheilige bende is het joodse gebeuren in Nederland. Wat zijn wij toch zielig. 
Profiteurs kan je beter zeggen’ en van . En van een onbekende afzender o.a.: 
‘Israel is DE GROOTSTE bedreiging van de wereldvrede. Aan het hoofd daarvan 
staat Adolf Sharon‘  

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

Er zijn 38 antisemitische e-mails verzonden naar andere instellingen. Dat zijn 
veelal dezelfde instellingen als vorig jaar. Zoals CIDI al in voorgaande 



rapportages schreef is het lastig om deze e-mails boven tafel te krijgen, omdat 
de e-mails meestal meteen worden verwijderd. 

januari - CIDI ontvangt 10 meldingen. Aan een privé-persoon wordt geschreven: 
“Zeker joods? Familie van Sharon? Wees er maar trots op dat jullie de grootste 
moordenaars zijn die er vandaag de dag rondlopen. Ik begin steeds meer begrip 
te krijgen voor de “endloschung”. 

februari - CIDI ontvangt 2 meldingen. Aan een privé-persoon wordt geschreven: 
“De schandalige rol van de Amsterdamse joden toen en nu”.  

maart - CIDI ontvangt 3 meldingen. Een niet-Joodse organisatie die 
antisemitisme bestrijdt krijgt een e-mail met de tekst: “Lik mijn ballen. Stelletje 
stinkjoden”. 

april - Het NIW ontvangt 2 e-mails met onder andere de tekst: ‘Wat mijn moeder 
laatst zei over de eeuwige smoezen van de joodse staat de Palestijnse gebieden 
niet te ontruimen: Sammie kan niet delen. — Afz. Otto Burger, Amsterdam.’ 

juni - Meldingen bij CIDI: 3 e-mails: één aan een Joodse geldinzamelings 
organisatie en twee aan het NIW. Afzenders zijn resp. Gert Wils, Jan Duckers en 
Geert Wilts. Tekst: ‘Wat hele continenten niet zou lukken, al protesteerden ze 
dag en nacht, lukt de joodse lobby in Amerika met een bezoekje aan het Witte 
Huis: invloed op de politieke koers van de amerikaanse president. Rijke 
amerikaanse Joden die aan lange amerikaanse draden trekken.’ 

juli - Meldingen bij CIDI: 2 e-mails: één aan een Israelische instelling in Den 
Haag en één aan het NIW (deze e-mail is ook aan CIDI en anderen verzonden). 
Afzender van beide e-mails is F. van Leeuwen. Tekst o.a.: ‘Anything and 
everything is in the Nazisrael books. If you can stand reading the whole article 
below, please react to those responsible: Ssharon/Likud and the US 
administration who support and finance the Nazisraeli war crimes.’  

augustus - Meldingen bij CIDI: 3 e-mails: twee aan een Israelische instelling in 
Den Haag en één aan het NIW. Teksten o.a.: ‘Stelletje schoften dat jullie 
zijn!(...)maar wat jullie nu gaan doen met die wet ivm de verblijfsvergunningen 
trek ik op een lijn met het regime van Nazi duitsland, ja met Hitler. Jarenlang 
beroepen jullie je daar al op als ook maar iemand kritiek op jullie heeft, ja maar in 
40-45, ja me reet (...). Ik zal het wel weer allemaal zien maar aan jullie regering 
kleeft bloed!’. En ‘Wel kenmerkend voor Joden: schermen met een gouden! 
horloge teneinde leden te verkrijgen. Eksters. Beetje door de stad paraderen 
behangen met goud (...). En zich maar als ubermensch van het nabije oosten 
betitelen. Stelselmatig de arabieren onderdrukken, vernederen, in de grond 
trappen: wat een ras (...). Beetje achter de USA aanhobbelen, die zich op haar 
beurt door het handjevol joden in de V.S. laat intimideren (...). Heil over uw volk.’ 



september - Meldingen bij CIDI: 3 e-mails: twee aan een Joods internetbedrijf, 
één aan een Israelische instelling in Den Haag en één email aan het Meldpunt 
Discriminatie Internet; deze wordt in kopie aan CIDI gezonden. Tekst aan Joods 
internetbedrijf o.a.: ‘hahahaha eindelijk, nu weten jullie hoe het voelt, 
bloedzuigers (geldzuigers=Jood)’ en ‘Wat kan me JDL schelen jullie zijn ‘Wat kan 
me JDL schelen jullie zijn één pot nat, jullie inhalige beesten. Op een dag zullen 
we Palestina bevrijden van vuile insecten, Tel Avif zal 2e Auschwitch worden.’ 

oktober - Meldingen bij CIDI: 3 e-mails: één aan een Israelische instelling in Den 
Haag, één aan een privé-persoon en één aan het NIW. Tekst aan de privé-
persoon o.a.: ‘Het is jullie waarheid waarvoor wordt gepleit. Terreur vindt zijn 
geboorteplek in het Middenoosten en het is uitgevonden door de Joden. (....) In 
de jaren 50, op Curacao, ontmoette ik een familie genaamd NN (naam van de 
familie). Deze joodse familie had een modezaak en hun personeel was 
Antilliaans. Discriminatie en onderbetaling was het lot van dit personeel. Toen de 
Antilliaanse pers over deze joden begon te publiceren vertrok men met de 
zakken gevuld naar een ander oord’. De e-mail aan het NIW, afkomstig van R. 
Martens, is ook naar het CIDI gestuurd, resp. op 3 en 2 oktober. 

november - Meldingen bij CIDI: 4 e-mails: één aan een Joods internetbedrijf, één 
aan de Volkskrant (deze is CC ook verstuurd aan o.a. CIDI, Israelische ministerie 
van Buitenlandse Zaken), één aan een Israelische instelling in Den Haag en één 
aan een bekende organisatie die antisemitisme bestrijdt. Tekst o.a.: ‘Jullie vieze 
joden moeten worden afgemaakt. De goede man (Hitler) is ermee begonnen en 
wij moslims zullen jullie afmaken wij zijn het er ook zat van jullie gedoe jullie 
moeten weg jullie zijn een gevaar voor de wereld vrede binnenkort komen hier 
aanslagen in den haag en ik meen het we zijn wat van plan!!!!’ Inhoud e-mail aan 
de Volkskrant: De schrijver is kwaad omdat Frits Bolkenstein en Job Cohen 
spraken tijdens de Kristallnacht herdenking op 9 november in Amsterdam. Hij 
vindt dat beide heren daar niet hadden mogen spreken wegens de Israelische 
politiek, die hij vergelijkt met het nazisme. 

december - Meldingen bij CIDI: 3 e-mails: één aan het NIW, één aan Israelische 
instelling in Den Haag en één aan RADAR. Tekst aan Israelische instelling o.a.: 
‘Trop long le propaganda Zioniste a dominë les media (...) Les Zionistes sont les 
racistes, l’ecriteur Juive Espagnol ibn Verga déja 1500 écrit que toutes les mals 
que arrivent a les Juives sont causés par des politiciens stupides. (...) Pour le 
monde le destruction de l’ état Israelien est aucune probleme, seulement les 
armes Israeliens WMD sont un probleme’. Tekst aan RADAR: een foto van de 
badkuip van de Kuip en een in brandstaande ArenA. Een van de plaatjes 
beweegt en dan komt de tekst: ‘Wees niet dom, gooi een bom op het Joden-
stadion. Gelukkig nieuwjaar’.  

1.17 Internet 



Zolang er met name in het buitenland geen krachtige wetgeving is om 
racistische, discriminerende en antisemitische uitingen te vervolgen zal internet 
een vrijplaats blijven voor dergelijke uitingen. Het Meldpunt Discriminatie Internet 
is de organisatie die discriminatie op internet bestrijdt. Het Meldpunt concludeert 
over 2003 ten aanzien van het aantal antisemitische uitingen dat die ten opzichte 
van 2002 licht zijn gedaald: van 584 naar 514. Meldingen over antisemitisme 
schrijft het MDI in haar jaarverslag is ‘de grootste categorie gemelde uitingen met 
Islamofobie - 231 uitingen - op de tweede plaats. Over de eerste 70 dagen van 
2004 ‘werden er bij het MDI alweer 187 uitingen als zijnde antisemitisch gemeld’. 
De uitingen worden vooral gedaan op webfora en op websites, aldus het MDI. 
‘Terwijl in 2002 het grootste aantal uitingen op webfora afkomstig was van 
Maroc.nl en andere Maghreb-fora was de koploper over het afgelopen jaar het 
Nederlandstalige webforum van de neo-nazi site Stormfront.’ Ook CIDI ontving 
veel meldingen over deze site. Het is lastig deze site aan te pakken omdat 
Stormfront werkt met een Amerikaanse provider. Extreemrechtse sites, schrijft 
het MDI, winnen aan populariteit, zoals Holland Hardcore, Blood & Honour 
Nederland, Weerwolf, Democrates, NNP, NNJ, NVU, Nieuwrechts en 
Graverdammer: ‘Ondanks de organisatorische versplintering en verdeeldheid 
binnen extreemrechts neemt haar invloed op internet toe, in de vorm van 
jongeren die in een hoog tempo bij gratis providers kleine websites opzetten, 
waarop zij racistisch en nazistisch materiaal plaatsen’. Extreemrechts is op 
internet zeker niet marginaal aanwezig. 

Klachten over internetsites die bij CIDI binnenkomen worden over het algemeen 
afgestemd met het MDI. CIDI heeft het afgelopen jaar aandacht gevraagd voor 
enkele Jihad-sites. Het MDI kreeg over dit soort sites in 2003 vijf meldingen. In 
tientallen uitingen wordt opgeroepen tot geweld tegen ‘witte Nederlanders’, ‘witte 
westerlingen’, Joden of de Verenigde Staten. Een Jihad-site is ook Sluitjeaan (zie 
hieronder). 
CIDI deed in 2003 twee aangiften tegen antisemitisme op internet. 
Het is ondoenlijk alle uitingen die op internet worden gedaan weer te geven. 
Vandaar dat hieronder wordt volstaan met enkele voorbeelden.. 

Internetsites 

Polinco - Diverse instanties zoals CIDI, MDI en de Anne Frank Stichting volgen 
Polinco. Hieronder slechts één voorbeeld van de vele antisemitische uitingen die 
op deze site worden gedaan.  

“Joden zijn niet intelligenter. Ook niet slimmer, mooier, knapper of sympathieker. 
Maar het zijn wel meesters in het manipuleren. Geen volk ter wereld heeft het 
vak van manipuleren, intrigeren, kuipen, konkelen of stoken zo onder de knie als 
de joden (ZIONISTEN dus). Daarin zijn ze iedereen absoluut de baas! Helaas, 
per definitie houdt dat dus oneerlijkheid, chantage en afpersing in en om hun zo 
verworven elitaire, machtsbepalende posities te behouden maken ze gebruik van 
een ander welbekend begrip, namelijk: de kruiwagen... Juist, nepotisme. 



Vriendjespolitiek en het door overerving in de familie houden van de beste 
posities. Specifiek in de media industrie, de wetsuitvoerende macht, banken en 
de politiek...” 

Na een servercrash in oktober gaat de site niet meer van start: “We hebben ons 
doel bereikt, we zijn niet langer de enige dissident” zegt de maakster van de site, 
Jennifer Logan. 

Stormfront - Op de website van het Stormfront verschijnt in januari een lijst met 
namen van Joodse Nederlanders. Daarbij worden onder andere de volgende 
opmerkingen gegeven: “Ja ik ben ook blij met de lijst, ik dacht precies hetzelfde 
als Finis Germania, dat er mensen op staan waar ik van dacht dat het 
nederlanders waren. Die gasten zitten ECHT overal” en ‘Zeer interessant om al 
die namen te zien, waarvan ik nooit had gedacht dat ze joods waren. Nu zou ik 
graag wat meer info willen zien van de joden die de macht hebben in het 
bedrijfsleven in Nederland’ en ‘Ja B. (NAAM VAN BEKENDE NEDERLANDER) 
is jood. Hij ook atheist, zoals vele joden maar staat steeds 100% achter zijn 
joodse wortels en cultuur, de joodse lobby, enz. ...Trouwens, het heeft me 
geergerd te zien, tijdens de begrafenis van Prins Bernard, hoeveel joden 
uitgenodigd waren: B, R, M, C” (namen van bekende Nederlanders). De provider 
is gevestigd in Amerika hetgeen tot gevolg heeft dat met de huidige wetgeving 
hier niet tegen kan worden opgetreden. 
Op het forum Zandbak op deze site uitspraken als ‘Holland is controled by the 
jews. The jews want to poison the Dutch people. By eliminating the Jewry health 
can come again to all the White European Aryan nations’ en ‘Joden zijn een 
vervloekt ras, (vanuit religieus standpunt) en dus inferieur.’ 

Sluit je aan - Deze site roept op tot aansluiting bij de Jihad ‘Moedig je broeder en 
zuster aan om zich aan te sluiten’ en ‘Plan een reis naar een van de 
trainingskampen van het Islamitische Leger’. De site maakt zich verder schuldig 
aan antisemitisme. Zo is er een vraag of iemand de ‘Protocollen van [de Wijzen 
van] Zion naar het Nederlands kan vertalen, want ‘De Protocollen van Zion zijn 
de richtlijnen van het internationaal Zionisme. Hierin zijn alle duivelse plannen die 
de joden voor de wereldbevolking hebben voorbereid verwoord’. In o.a. de Israel 
Nieuwsbrief van CIDI wordt de aandacht op deze site gevestigd. In een interview 
met het Algemeen Dagblad zegt CIDI-directeur Naftaniel dat er sprake is “van 
een buitengewoon gevaarlijke situatie”. Hij vindt dat de site moet worden 
verboden, want “hier is sprake van pure ontwrichting van de samenleving”. Door 
interventie van zowel CIDI als het MDI wordt deze site en de mirror-site 
geocities.com/sluitjeaan gesloten. 

Fok - Op het forum van Fok vindt een discussie plaats over het teruggeven door 
Duitsland van Joodse bezittingen. Er valt onder meer te lezen: ‘Het wordt 
eindelijk eens tijd dat we WO-II hoe erg het ook was, eens naast ons neer leggen 
en verdergaan met ons leven. De Joden laten dat eigenlijk niet toe, waardoor we 
in het verleden blijven leven. Daarbij komt dat de Joden het doen voorkomen dat 



zij de enigste slachtoffers van WO-II waren. Daarbij komt dat de Joden in Israel 
nu in het Midden Oosten in de bezetten gebieden hetzelfde doen wat de Nazi’s in 
WO-II deden’ en ‘Zo langzamerhand vindt ik het uitmelken van die oorlog door 
een groep Joden onsmakelijk worden’. 

Extreem Rechts Jongeren Forum - Op het forum van erjf.tk valt over de 
Holocaust onder meer te lezen: ‘Hoe denken jullie over de holocaust? Is dit echt 
gebeurd of geloof je dr niet in? Ik zelf geloof er niet in, het is alleen gezegd door 
de joden zodat ze zieliger lijken en weer meer kunnen krijgen en regelen. Zo 
worden de Joden ook met rust gelaten met alles wat ze doen want Joden zijn 
zielig en hebben van alles meegemaakt! Een jood zo zoiets doen!!!! Neenee, 
iedereen is er in getrapt. Oké dr zijn dr misschien een paar gestorven maar 6 
miljoen, nee dat niet. De kampen waren er voor om de joden te scheiden van de 
arische bevolking! En verder ‘(…)zelfs die krotten mogen geen bewijs genoemd 
worden, in het Leuchter rapport is wel “onomstotelijk” vastgesteld dat het 
onmogelijk was/is om de vermeende gaskamers ooit als gaskamers te 
gebruiken. Daar tegenover staat dat als men inderdaad executies uitvoerde het 
veel doeltreffender was om de vermeende 600 personen in de “gaskamer” te 
stoppen en het gebrek aan zuurstof zijn werk te laten doen.’ 
De site werd eind september door tussenkomst van het MDI verwijderd. 

Dutchpal - Op 18 december doet CIDI in een brief aan de Officier van Justitie 
Den Bosch aangifte tegen Ivo Jansen, de maker van de site www.dutchpal.com. 
Uit onderzoek van CIDI zelf wordt de postmaster van deze site opgespoord. Op 
zijn site heeft de maker onder de link ‘holocaust’ een stuk geplaatst met de titel 
De holocaust die er nooit is geweest. Voorts wordt de site gekenmerkt door anti-
Joodse stemmingmakerij. Op de site is het Engelse boek Stierven er werkelijk 
zes miljoen in Nederlandse vertaling te lezen. De Holocaust wordt in dit boek ‘de 
meest succesvolle bedriegerij’ genoemd. De maker van de site schrijft als 
inleiding tot dit boek het volgende: ‘We kunnen in het geval van de Holocaust 
duidelijk de effecten van de media zien in het scheppen van gebeurtenissen die 
nooit hebben plaatsgevonden, en in het omzetten van goed in fout en 
omgekeerd. De “Holocaust” kan perfect de leugen van de eeuw genoemd 
worden, en door de hele geschiedenis van de mens heen was er nog nooit zo’n 
gewaagde leugen als de Holocaust. In dit gedeelte zullen we de feiten bespreken 
om te bewijzen dat alle verhalen over de Holocaust werden verzonnen terwille 
van het eigen voordeel van de zionistische joden’. 
De site stopt zijn activiteiten naar aanleiding van de strafklacht. 

Extreemrechts.nl/extreemrechts.com - Achter deze sites zitten de NVU-leden 
Patrick de Bruin en Michiel Bos. Patrick de Bruin verstuurde een spam-mail over 
deze twee sites met de tekst “Eigen Volk Eerst!”. De spam leidt ook naar de 
website van CIDI en wel als volgt: de originele e-mail is afkomstig van 
extreemrechts@freeler.nl. Deze linkt naar extreemrechts.com. Deze site laat een 
banner zien van de NVU. Indien men op deze banner klikt komt men op nvu.info. 



Op deze site staat een foto van een Rudolf Hess-mars met de tekst: indien u het 
niet met ons eens bent, klik hier. Deze link leidt naar CIDI. 

Verder ontving CIDI meldingen van antisemitische uitingen op diverse andere 
sites, zoals Azfan-page, saddam.com., abbc.com/talmud en 
extreemrechts.nl/extreemrecht.com. 

Overige uitingen 

januari - Op de site www.allaahuakbar.net/jew/ is een aanprijzing van een boek 
geplaatst. De hoofdstukken van dit boek hebben titels als ‘Angles of Jewish 
influence’, ‘An introduction to the Jewish Protocols’, ‘How the Jews Use Power’. 

9 januari - In het gastenboek van Joods.nl worden twee beledigingen 
aangetroffen. Eén bericht staat vol met moppen over Joden en vergassen. Als 
tekst is onder andere bijgevoegd: “Persoonlijk vind ik dat alle joden eens hard 
aangepakt moeten worden en dan bedoel ik het dus niet racistisch maar dan 
bedoel ik het op een manier waar ze van leren dat ze verdomme niet alles zijn 
met hun keppeltjes en zo…” 

9 februari - Melding via Kafka: In Rijen verschijnen racistische posters met o.a. 
hakenkruisen. De posters komen van de site van de American Nazi Party. (Zie 
ook onder Pamfletten). 

4 maart - Op het MOOS-forum (MOOS is een Joodse jongerenorganisatie) 
worden een aantal postings aangetroffen met de teksten: ‘JE MOEDER door 
adolf Hitler.’ ‘ik ben adolf en wil gas aan jullie verkopen’ en ‘ik haat jullie door 
lotte haarhuis. ik ben zelf lelijk maar jullie stinkjoden zijn nog lelijker als je in een 
gaskamer gaat staan wordt je misschien wel knapper en kan hitler je arsfikken’. 

april - MDI meldt dat de site van Weerwolf inmiddels geheel is vernieuwd. Nu zijn 
ook de Protocollen van de Wijzen van Zion opgenomen. Het MDI doet hierover 
aangifte. (Zie verder onder Rechtspraak 2004).  

13 en 15 mei en 25 november - Drie antisemitische bekladdingen in het 
gastenboek van een organisatie die antisemitisme bestrijdt.  

18 juni - Melding via Kafka: Er is commotie over de radio-uitzending over de 
internetsite van de disco E-Xlipse in Landgraaf met party-foto’s waarop de 
Hitlergroet wordt gebracht. Justitie en de burgemeester van Landgraaf 
ondernemen geen actie. 

13 augustus - Media, Kafka: Op de site van Blood & Honour staan ruim 20 foto’s 
van in het Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon tentoongestelde nazi- en 
NSB-propaganda. Na dreiging met gerechtelijke procedure haalt B&H de foto’s 
van de website. Op de foto’s brachten leden van B&H-NL de Hitlergroet. Leden 



van de groep hadden nl. deze tentoonstelling bezocht en foto’s van henzelf 
gemaakt waarop zij de Hitlergroet brachten temidden van de tentoongestelde 
nazi-propaganda. 

19 augustus - Melding bij CIDI: Op het forum van Joods.nl plaats iemand een 
afbeelding van Hitler met teksten van Hitler. 

september - Melding bij CIDI: Het gastenboek van een bekende organisatie die 
antisemitisme bestrijdt wordt eenmaal beklad. 

26 november - Melding bij CIDI: Naar aanleiding van het afgelasten van het 
concert van Kroatsche band Thompson door tussenkomst van CIDI en RADAR 
(zie onder Muziek) valt op het Nederlands-Kroatisch forum Kroatie-Hrvatska te 
lezen: ‘Het enige wat ik nog te zeggen heb is dat ik hoop dat de schadeclaim die 
is ingediend (…) de joden kaal zal plukken (zal niet helemaal lukken, omdat het 
parasieten blijven).’ 

1.18 Media 

15 januari - In De Gelderlander plaatst de Openbare Bibliotheek Nijmegen een 
advertentie waarin getracht wordt publiek naar de bibliotheek te trekken door 
erop te wijzen dat de kampen ‘Auswitz en Gaza’ beide op de boekenplanken 
aanwezig zijn. In een brief wijst CIDI op het feit dat het niet aangaat Gaza en 
Auschwitz met elkaar te vergelijken. ‘Hoe u ook over het afschuwelijke conflict 
tussen Israel en de Palestijnen moge denken, waarbij twee volkeren niet in staat 
zijn uit een spiraal van geweld te komen, de vergelijking tussen Gaza en 
Auschwitz gaat volledig mank en is zeer kwetsend. Alsof Israeli’s dezelfde 
praktijken erop nahouden als de nazi’s, alsof Gaza - nogmaals een stad en geen 
kamp - een vernietigingskamp is waar een miljoen Palestijnen naar de 
gaskamers zijn gestuurd....’ In een reactie op de brief liet de directie van de 
bibliotheek weten ‘Op geen enkele wijze’ mensen te hebben ‘willen kwetsen of 
beledigen’ en evenmin te provoceren.  

24 maart - Tijdens een interview door Henk van Hoorn in het radioprogramma 
Met het oog op morgen met Adam Curry zegt laatstgenoemde naar aanleiding 
van de berichtgeving over Irak in de VS: “Eén punt is wel nog aan de orde, een 
heel gevoelig punt wat in Amerika nooit besproken kan worden om logische 
redenen en ik zeg het alleen maar uit analyse. Maat het grootste deel van de 
Amerikaanse media is in handen van Amerikaanse Joden. En daar moet je dan 
inderdaad heel erg je vraagtekens bijzetten van wat zien we nou en waar komt 
het vandaan...”. CIDI vraagt in een brief aan Van Hoorn waarom hij niet op deze 
uitspraak reageerde. In een brief aan Curry wijst CIDI hem op het antisemitische 
vooroordeel dat hij hier neerzet. Curry biedt onmiddellijk zijn excuus aan en zegt 
dat het nimmer zijn bedoeling is geweest Joden te beledigen. Enige tijd later 
vindt er een gesprek plaats, waarin misverstanden worden weggenomen. 



9 april - Metro plaatst een column van Justus van Oel. Van Oel probeert met de 
Bijbel in de hand aan te tonen dat Joden een heerszuchtig volkje vormen. Hij 
noemt zichzelf een ‘gevoelige antisemiet’. Enkele citaten: ‘Wie zijn er nu 
begonnen, de joden of de Palestijnen? Volgens de Bijbel zijn het de joden. We 
spreken dan van ruim voor de jaartelling, maar tot op de dag van vandaag valt na 
te lezen hoe onder leiding van Here buurvolken werd opgeruimd. Zo ook de 
Filistijnen, de huidige Palestijnen (...). De harde kern van Sharon’s politiek is 
waarvan het hele oude testament bol staat: eigen volk eerst....(...) Here 
daarentegen heeft altijd de zuiverheid van zijn joodse volk bevorderd. En met 
succes: nooit zijn de joden definitief verdwenen in de massa. Dat wilden ze liever 
niet, en dat mag. Dat is zelfs mooi. Eigen cultuur en eigen geloof, dat maakt een 
mens een mens. Ja ik besef dat ik hier emotioneel terrein betreed, dus eerst 
verzeker ik u dat ik Presser heb gelezen en daar jaren van overstuur ben 
geweest. Toen ik met mijn dochter door grootmoeders buurt reed, de 
Wibautstraat in Amsterdam en haar vertelde over oma’s talloze joodse vriendjes 
van ooit en waar ze gebleven waren, huilde ik. Dus ik ben op zijn minst een 
gevoelige antisemiet en daar wil ik het voor nu bij laten. Nog even over George 
Bush en het boek van Here. Al vanaf zijn vroegste jeugd hoorde George al die 
bijbelverhalen waarin Here als eerste aanvoerder van de joodse lobby de 
vijanden van Israel dood en verdoemenis aanzegt (...).’ 
In een open brief aan Metro schrijft CIDI-directeur Naftaniel ondermeer: ‘Dat u 
zichzelf in uw stuk een antisemiet noemt staat vast (en wie ben ik om dat tegen 
te spreken), maar dat kan nooit een excuus zijn om de grenzen van de banaliteit 
te verleggen, net zo min als domheid en een gebrek aan feitenkennis dat zijn’. 
CIDI is van mening dat Metro openlijk afstand dient te nemen van de column. 
Metro plaatst de brief niet en neemt ook geen afstand van de column. Wel wordt 
een brief van rabbijn Evers geplaatst. In een dispuut hierover dat zich tussen 
CIDI en Metro ontwikkelt, zegt hoofdredacteur Jan Dijkgraaf over Naftaniel: “De 
temperatuur is kennelijk op zijn hersens geslagen”. CIDI blijft van mening dat 
Metro zich van de column dient te distantiëren. In april had Van Oel ook al een 
zeer dubieuze column in Metro geschreven onder de titel Hitler goede man, hij 
doodt Joden. 

10 april - Het blad Veronica Magazine schrijft over de in het televisieprogramma 
Hoge Bomen uit te zenden documentaire van Paul Verhoeven het volgende: ‘Na 
hoge pieken trekt Paul Verhoeven momenteel door een paar diepe Hollywood-
dalen. Elk project waar hij zin in heeft, wordt door de hoge bonzen van tafel 
geveegd. De joodse lobby is te sterk. Een biopic over A. Hitler, dat leek Paul 
Verhoeven wel wat. Of over Jezus Christus. Niks ervan, zeiden de grote bazen in 
Hollywood. Een beetje begrip kweken voor de moordenaar van zes miljoen joden 
zeker? Ook een film over J.C. stuitte op een veto van de invloedrijke joodse 
lobby. Want wie spijkerden de verlosser aan het kruis?’ 
In een brief aan Veronica Magazine zegt CIDI het te betreuren dat het blad zich 
verlaagt tot antisemitisch gedachtegoed ‘waarin al het kwaad in de wereld aan 
Joden wordt toegeschreven.’ 



februari-april - Melding bij CIDI: Op de beurs Eerste Drukte/Vers voor de Pers 
krijgt een bezoeker een ‘persmap’ met de aankondiging van het boek Geel Bloed 
en Bibbergeld en de verantwoording. De naam van de auteur is Victor H. 
Holland. De folders in de persmap beloven o.a. ‘spraakmakende onthullingen 
over Otto Frank en de schandalige rol van de Amsterdamse Joden toen en nu’. 
Uit een advertentie in Magazine voor het boekenvak blijkt dat Holland Movies de 
boeken wil gaan verfilmen. De filmmaatschappij zoekt daarvoor 2000 figuranten. 
Het geheel is zeer onduidelijk. Volgens een bericht uit de Haagsche Courant van 
10 februari zit Ad Lagerwaard, alias Diamanten Adje achter dit filmbedrijf. Op 29 
april ontvangen CIDI en het NIW per fax een ‘persbericht’ van Adrianus 
Lagerwaard, met als titel: ‘Onrust in de Joodse Gemeenschap’. De tekst luidt 
onder andere: ‘Naast de immer voortdurende hetze tegen Gretta Duisenberg, 
echtgenote van ECB-president Wim Duisenberg, ligt nu ook Uitgeverij Holland 
Movies onder joods vuur. Binnenkort brengt de Haagse Uitgeverij twee boeken 
uit, die ook verfilmd gaan worden, waaronder het boek Geel Bloed, Hardheid 10, 
Bibbergeld en de verantwoording, waarvan er ongezien al 22.000 zijn verkocht. 
Dit boek is bij voorbaat al omstreden wegens de medewerking van de bekende 
Hagenaar Diamanten Adje in combinatie met de aangekondigde onthullingen 
over het verraad van Anne Frank en de oude en ‘nieuwe’ Joosche Raad 
(1994)(...).’ In die raad hebben volgens het persbericht zitting o.a. Ronny 
Naftaniel, rabbijn Evers en Prof. H. Loonstein. CIDI heeft in februari de aandacht 
van Justitie op de zaak gevestigd (zie ook onder Boeken, overzicht 2004). 

12 juni - Melding bij CIDI: In de ochtenduitzending van Busines News Radio 
maakt de interviewer van dit radiostation de volgende opmerking: “(...)Maar Bush 
kan dan niet meer zoveel doen, want volgend jaar zijn de verkiezingen en de 
rijke Amerikaanse Joden zijn de belangrijkste financiers van de campagne van 
Bush”. Het radiostation hoort de klacht, maar doet er niets concreets mee. In een 
e-mail aan melder schrijft één van de redacteuren dat BN het nieuws wil brengen 
‘zonder partij te kiezen en zonder stemmingmakerij en vooroordelen’. 

14 juli - Melding bij CIDI: In een ingezonden stuk in het dagblad Tubantia noemt 
Harry Scheltema in zijn visie op het probleem in het Midden-Oosten het 
Israelische vredesaanbod ‘van een jaar of wat geleden’ een ‘jodenfooi’. Een 
Joodse inwoner geeft als reactie in een ingezonden artikel zijn visie op het 
conflict in het Midden-Oosten. De laatste alinea neemt de krant echter niet op. 
Hierin schrijft melder de opmerking van Schelteman betreffende de ‘jodenfooi’ als 
een persoonlijke belediging te beschouwen. Hij spreekt de hoop uit dat deze 
term die als antisemitisch kan worden opgevat niet meer wordt afgedrukt.  

23 oktober - Naar aanleiding van de uitzending van Zembla over Lobbyen voor 
Israel wordt er naar de site van Zembla een aantal antisemitische reacties 
gestuurd. Enkele voorbeelden: ‘Ik was erg blij met deze uitzending. Eindelijk 
wordt een taboe doorbroken. Ik vond het opvallend dat ook vandaag nog met 
schroom wordt gesproken over Israel (en neem vooral het woord jood niet in de 
mond. Politici verontschuldigden zich bijna alvorens hun mening te ventileren 



(Van de Broek en Van Mierlo) maar waren daarna toch opgelucht toen het hoge 
woord eruit was. Het geeft aan hoezeer men is gehersenspoeld door een nimmer 
aflatende joods propagandamachine’ en ‘Uit de reacties van joodse 
vertegenwoordigers concludeer ik dat zij blij zijn met wat zij (ten onrechte) 
antisemitisme noemen, want dat geeft hun het excuus om door te gaan met hun 
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid en het chanteren van 
diegenen die nog vanuit het gevoel van “wiedergutmachung” pro-Israel zijn!”. Na 
een klacht van CIDI bij Zembla worden de meest ernstige uitlatingen verwijderd. 

9 november - In het satirische Amsterdamse studentenblad Propria Cures 
verschijnt een stuk over de herdenking van de Kristallnacht en het opkomend 
antisemitisme in Nederland. Tekst o.a.: ‘In het foldertje Israel Nieuwsbrief, 
trekpop van de Nederlandse topjood Ronny Naftaniel, staan, tussen 
klaagliederen over anti-joods stukken in Kijk, geregeld droevige berichten over 
joodse gezinnetjes die door de verveelde schaapslijpertjes uit Amsterdam zijn 
weggepest. En, weggepest worden uit Amsterdam...dat is het ergste lot dat een 
jood kan treffen. Natuurlijk zijn er joden met meer overlevingsinstinct. Een 
groepje houwdegens biedt moedig weerstand aan al wat het jodendom zou 
kunnen bedreigen: de Joodse Defensie Liga (JDL). (...)Helaas voor de JDL 
werden haar goede bedoelingen in de kiem gesmoord door Ronny Naftaniel en 
z’n vriendjes; joden zouden dit soort agressieve splintergroeperingen niet nodig 
hebben, omdat Nederland nu eenmaal een rechtsstaat is en de joden beschikken 
over ‘adequate relaties’ binnen het politieke en justitiële apparaat. Ja nogal 
wiedes; wie de adequate relatie i, laat zich raden: Job Cohen. Als een krachtige 
jonge twijg is hij na de Tweede Wereldoorlog opgeschoten uit de vruchtbare 
asgronden van het door de holocaust leeggeschroeide Amsterdam, en waar de 
A! faalt ligt Job klaar om de boel bij elkaar te houden. Ik weet trouwens niet hoe 
iemand na de oorlog nog het lef heeft kunnen hebben om Amsterdam, alsof er 
niets gebeurd is, als een ‘joodse stad’ te bestempelen.’ 

3 december - Op deze dag antwoordt minister De Hoop Scheffer van 
Buitenlandse Zaken de Kamervragen van Eurlings (VVD), Wilders (VVD) en 
Bakker (D66) over de ontvangst van de Syrische antisemitische TV-special 
Diaspora in Nederland. De Minister deelt de bezorgdheid van de Kamerleden 
over het toenemend antisemitisme in Europa en is met hen van mening, dat deze 
TV-special, evenals de Egyptische serie uit 2002 Knight without a horse 
antisemitisme aanwakkert. Hij zegt toe deze kwestie aan de orde te stellen in 
EU-verband, zoals binnen de EU-Associatieraden en de Dialoog der Culturen. 
Verder zal Nederland bij de EU-partners ervoor pleiten de Libanese autoriteiten 
aan te spreken op het uitzenden van de Syrische special, omdat de onderhavige 
uitzending plaats vond vanuit Libanon. 

15 december - Jori Engelfriet uit Spijkenisse stuurt naar aanleiding van een 
column van Theo van Gogh een ingezonden brief naar Metro. In zijn column had 
Van Gogh naar de mening van Engelfriet mevrouw Duisenberg beschimpt en het 



Palestijnse volk beledigt. Engelfriet schrijft: ‘Ik weet niets van die man [Theo van 
Gogh, red.], maar vermoed dat hij een jood is.’ 

1.19 Extreemrechts, Hitlergroet, stickers 

5 januari - Melding via Kafka: In Wolvega brengt een 21-jarige man de Hitlergroet 
naar twee passerende agenten. Hij krijgt een boete en zegt er spijt van te 
hebben. 

15 januari - Bij de voetbalwedstrijd Roda JC-Schalke 04 brengt een Duitse man 
de Hitlergroet. Hij krijgt een boete van € 260. 

maart - Melding via Kafka: Een inwoner van Zwolle brengt de Hitlergroet naar 
politieagenten. Hij wordt daarvoor op 9 april 2004 veroordeeld.  

mei-december - Melding bij ADB Den Haag, Kafka: Gedurende deze maanden 
vier meldingen (Scheveningen, Duindorp, Lekstraat en Papendrecht) van stickers 
met een mannetje dat een davidster in een prullenbak gooit. Tekst: ‘Verzet je 
tegen de leugen’. 

17 juni - Melding via Kafka: Een 51-jarige man uit Leeuwarden wordt 
gearresteerd wegens het brengen van de Hitlergroet naar de politie. 

27 juni - Melding via Kafka: De politie beëindigt een feest van 
carnavalsvereniging Nieuw-Vossemeer. Jongeren brengen er de Hitlergroet en 
bedreigen de politie. 

6 juli - Melding via Kafka: De politie arresteert 10 personen (15 tot 28 jaar) 
wegens het enkele malen brengen van de Hitlergroet. Zij komen uit Goirle, 
Emmen, Schijndel, De Tike en Sprang Capelle.  

9 juli - Melding via Kafka: Een groep jongeren op het Capucijnerplein in Budel 
zwaait met een hakenkruisvlag De politie neemt de vlag in beslag. Omstreeks 
deze tijd signaleert Kafka een toename van bijeenkomsten van gabbers die zich 
o.a. keren tegen asielzoekers. Daarnaast ziet Kafka een toename van het 
gebruik van nazi-symbolen binnen de Gabber-subcultuur.  

12 juli - Melding via Kafka: Op een barbecue van de neo-nazi organisatie Blood 
& Honour in Dreumel komen zo’n 50 tot 60 personen, gekleed in duidelijke nazi-
kledij. De burgemeester verwijdert ze tot buiten de regio. Blood & Honour is een 
afsplitsing van ex-leden van de Nederlandse Volksunie, dat onder leiding staat 
van Kusters. Kusters wordt als te ‘Joden-vriendelijk’ beschouwd.. 

15 juli - Melding via Kafka: Een 43-jarige man uit Kerkrade brengt enkele malen 
de Hitlergroet tegen een politieagent. Hij wordt gearresteerd nadat hij de agenten 
ook had bedreigd. 



9 augustus - Melding via Kafka: In Boxmeer vindt een demonstratie plaats van 40 
Nazi’s uit Duitsland, Nederland en Vlaanderen voor Rudolf Hess. Het persbericht 
is ondertekend door Autonome Nationalsozialisten und Blood & Honour. 

13 augustus - Melding bij CIDI: Op een kraakpand in de Sophiastraat in Breda 
worden twee stickers aangetroffen met daarop Rudolf Hess en ondertekend met 
Autonome Nationaalsocialisten. 

24 augustus - Melding bij CIDI: Een Israelische Nederlander zit met vrienden 
voor het Paleis op de Dam in Amsterdam, wanneer er een jongen flyers uitdeelt 
van een club op de Nieuwezijds Voorburgwal. Terwijl de jongen wegloopt maakt 
hij de Hitlergroet en zegt “Sieg heil” tegen de groep vrienden, die met elkaar in 
het Hebreeuws spreken. Een Israelisch gezin met jonge kinderen ziet het 
voorval. De kinderen zijn erg over hun toeren. 

3 december - Melding bij het CIDI: Meldster zit in Amsterdam in tram 3 in 
Amsterdam met vier tienermeisjes van Noord-Afrikaanse afkomst. Meisjes zijn 
zeer baldadig. Meldster, die niet Joods is, maar daar wel vaak voor wordt 
aangezien, spreekt hen hierop aan. Daarop brengt één van de meisjes de 
Hitlergroet. Meldster wordt daarover woedend en vraagt de conducteur in te 
grijpen. Hij doet dat niet. Ook omstanders zeggen niets. Een andere 
medereiziger van Noord-Afrikaanse afkomst zegt zich te schamen voor dit 
gedrag van de meisjes. Meldster wordt ook bespuugd. Zij dient een klacht in bij 
het GVB en doet aangifte bij de politie op de Baliestraat. Politie zegt te zullen 
onderzoeken of zij er werk van kunnen maken. 

1.20 Demonstraties 

8 maart - Melding via Kafka: Een demonstratie van de Nederlandse Volksunie 
mislukt door aanwezigheid van tegendemonstranten. Een deelnemer aan de 
NVU-demonstratie trekt zijn T-shirt uit, waardoor tatoeages van een hakenkruis 
en ‘Adolf’ zichtbaar worden. NVU-demonstranten voeren een spandoek mee met 
de tekst: ‘Stop de zionistische aanvallen op Irak en Palestina’. Verder worden er 
schilden gevoerd met het SA-logo. 

22 maart - Melding aan CIDI en ADB Amsterdam: Tijdens de demonstratie tegen 
de oorlog tegen Irak worden twee hakenkruisen gesignaleerd, waarvan één op 
de rug van een persoon met als tekst ‘usa=swastika’. en één op een spandoek 
‘Aznar, hijo de puta’ (Aznar, zoon van een hoer en een hakenkruis). Aan het eind 
van de demonstratie roept een klein groepje jongeren van Noord-Afrikaanse 
afkomst voor de microfoon van een Radio 1-verslaggever “Bush moet dood en 
alle Joden ook”. Voor een tv-camera roept ook een klein groepje jongeren van 
Noord-Afrikaanse afkomst “Joden, Joden, dood aan de Joden’. Een vrouwelijke 
demonstrant zou geroepen hebben dat alle Joden vergast moeten worden.  



13 mei - Melding bij CIDI, media: In Amersfoort vindt een bijeenkomst plaats ter 
viering van het 55-jarig bestaan van de staat Israel. Voor de ingang van het 
gebouw wordt gedemonstreerd door de Internationale Socialisten, Jongeren voor 
Palestina en de Arabisch Europese Liga. 
Na afloop van de bijeenkomst worden de bezoekers gehinderd bij het doorlopen. 
Het bestuurslid van de AEL, Abdelrahim Aramrouk zou volgens een getuige de 
Hitlergroet hebben gebracht. Tegenover de politie verklaart hij het volgende: 
“Een jongen kwam op mij af en riep ‘jij bent toch die computerdief?’Ik weerde 
hem af, ik geloof met mijn rechterarm en ik herhaalde dat gebaar. Toen zei hij: ‘je 
brengt de Hitlergroet. Daar ga ik werk van maken’. Ik zei: je doet maar”. 
In een brief aan de burgemeester van Amersfoort schrijft CIDI teleurgesteld te 
zijn, dat de politie, die tevoren op de hoogte was gesteld van de betoging niet 
heeft ingegrepen’. 

Leuzen op spandoeken: Zionisme=apartheid=racisme met een davidster en 
daaronder: Israel en CIDI en Soetendorp; een uitverkoren volk hoeft zich niets 
aan te trekken van mensenrechten en VN-resoluties. 
Slogans: ‘Weg met de Joden’ en ‘vuile jodenhoer’. 

1.21 Politiek 

Hieronder zijn antisemitische opmerkingen opgenomen die gedaan zijn in de 
sfeer van het politieke debat over het geweld tussen Israel en de Palestijnen.  

10 januari - Media: In het Algemeen Dagblad zegt Gretta Duisenberg, vrouw van 
de president van de Europese Bank en voorzitster van de actiegroep Stop de 
bezetting dat “met uitzondering van de Holocaust de Israelische bezetting van de 
Palestijnse gebieden erger is dan de Nazi-bezetting van Nederland”. Federatief 
Joods Nederland (FJN) doet aangifte en wil ook een kort geding tegen Gretta 
Duisenberg aanspannen. Advocaat Herman Loonstein, voorzitter van de FJN, wil 
dat de rechtbank Duisenberg verbiedt, op straffe van een dwangsom, “krenkende 
of grievende taal over joden of het joodse volk uit te slaan”.  

maart - Media (NRC, de Volkskrant) In een interview met het NRC-Handelsblad, 
naar aanleiding van de oprichting van de Arabisch Europese Liga - deze 
organisatie bepleit de ontmanteling van de Zionistische entiteit - zegt bestuurslid 
Naima Elmaslouhi over de leuze Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas: “Dat 
zijn geen effectieve uitspraken, maar ik keur die ook niet af.” In de Volkskrant van 
3 maart distantieert zij zich van deze uitspraak. Ze had het interview in de NRC 
overigens voor publicatie gelezen. In het actualiteitenprogramma Twee vandaag 
van 3 maart distantieert medebestuurslid Jahwad zich echter niet van die 
uitspraak. Hem werd gevraagd of hij er begrip voor had. ”De Marokkaanse 
jongeren en moslimjongeren in Nederland herkennen zich in de situatie van de 
Palestijnse jongeren. Zij zien beelden van kleine Palestijnse jongens tegen tanks 
en hoe ze zich in benarde omstandigheden proberen te verzetten’’, zei hij. In 
interviews in de Volkskrant en het NRC Handelsblad vergelijkt hij deze leuze met 



de uitspraak van VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali waarin zij stelt dat Mohammed 
naar westerse maatstaven pervers was door te trouwen met de negenjarige 
dochter van zijn beste vriend.  

29 april - Media: Bij ClDl komt een dossier binnen met daarin belastende 
informatie over Nabil Marmouch, dan nog bestuurslid van de AEL. Onder een 
nickname zou hij tijdens zijn bestuurslidmaatschap van de AEL uitlatingen 
hebben gedaan over Joden en Israel die volgens CIDI-directeur Ronny Naftaniel 
“zeer buitensporig, beledigend en aanzettend tot haat” zijn. Marmouch zou op de 
website van Marco.nl onder de schuilnaam Makromike II Israel o.a. typeren als 
‘dat smerige zionistische ongedierte’, ‘zionistisch luizen’, ‘zionistische 
kakkerlakken’. Ook zou hij gestolen computers hebben verhandeld. Hoewel de 
aanwijzingen sterk zijn, besluit CIDI geen aangifte te doen. Marmouch wordt wel 
vervolgd op grond van de verdenking dat hij gestolen computers ter verkoop zou 
hebben aangeboden. In 2004 wordt hij hiervan vrijgesproken, maar wel 
veroordeeld wegens verzet bij zijn arrestatie. 

1.22 Overig 

februari - Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een man fietst met een 
T-shirt met op de voorkant de tekst: ‘Fuck you Amerika’ en op de achterkant een 
davidster met een hakenkruis en een onbekend teken. 

21 april - Melding bij CIDI: Melder ziet in tram 1 in Amsterdam een man die een 
boek meedraagt met op de omslag een davidster. Met de hand was daarin een 
hakenkruis gezet. Melder spreekt de man er op aan. Deze steekt zijn 
middelvinger op en zegt: “fuck”. De man stapt wel uit, maar houdt vervolgens 
duidelijk zichtbaar voor een ieder die langskomt het boek omhoog. Melder doet 
aangifte. Er wordt proces-verbaal opgemaakt. 

13 juni - De Anne Frank Stichting, het CIDI, het Meldpunt Discriminatie Internet 
en het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie doen aangifte 
tegen de verspreiding via internet van documenten waarin de Holocaust wordt 
ontkend. De aangifte richt zich tegen de organisatie die voor de verspreiding 
zorgdraagt: Vrij Historisch Onderzoek (VHO); de initiator van deze organisatie is 
Siegfried Verbeke; de financieel verantwoordelijke voor de website: Germar 
Rudolf en de eigenaar van de domeinnaam Castle Hill Publishers. De Officier 
van Justitie Amsterdam bevestigt de ontvangst van de aangifte. Tussen de 
aangevers het Openbaar Ministerie vindt overleg plaats. Verbeke werd al eerder 
in Nederland veroordeeld door de Hoge Raad. Dat was in 1997 wegens 
ontkenning van de Holocaust. 

27 juni - Melding bij CIDI: Op de examen-expositie van de kunstacademie St. 
Joost te Breda is een kinderlijkkistje te zien half bedekt met een Israelische vlag 
waarvan de davidster is vervangen door een blauw hakenkruis. 



2. ANTISEMITISCHE INCIDENTEN 1 JANUARI-5 MEI 2004 

2.1 Fysiek geweld 

15 april - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man pompt de banden van 
zijn fiets op bij een tankstation in Utrecht. Terwijl hij dat doet, spuugt iemand in 
zijn nek. Melder zegt tegen hem “wat mot je”. De dader gaat terug naar het 
groepje mannen waarmee hij stond te praten. Hij spreekt met hen een taal die 
melder niet verstaat. Eén van de mannen wil de dader tegenhouden en één zegt: 
“niet hier want hier hangen camera’s”. De dader gaat toch weer naar melder en 
scheldt hem zeker tienmaal uit voor “kankerjood” en hij zwaait een gebalde vuist 
voor melders ogen. Met zijn vingers wijst hij naar de ogen van melder en zegt: “ik 
prik je ogen uit”. Omstanders gaan zich ermee bemoeien. De dader schopt tegen 
de fiets van melder en vervolgens slaat hij de bril van melders gezicht. Hij zegt 
“Ik maak je met de grond gelijk... je moet je moeder vragen of ze door een 
Arabier is geneukt, ik zweer op mijn ouders dat je vandaag voor mij bent”. De 
inmiddels gearriveerde politie neemt de dader mee. Er wordt aangifte gedaan. Bij 
het ter perse gaan van dit overzicht is niet duidelijk wat er met de dader is 
gebeurd. 

28 april - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man wordt bij V&D op het 
Rokin bespuugd door twee meisjes van vermoedelijk Noord-Afrikaanse afkomst. 

2.2 Bedreiging met geweld 

25 maart - Melding bij CIDI: een Joodse instelling in Amsterdam ontvangt een 
brief met daarin poeder. De brief is gepost in Den Haag op 25 maart. Afzender is: 
Islamatic Army Holland. 

1 april - Melding bij CIDI: Een Joodse instelling in Amsterdam ontvangt per post 
een pamflet. Tekst met grote zwarte letters: ‘REVENGE’. Afzender is Islamitic 
Army Holland (zie ook onder Bedreiging met geweld). 

12 april - Melding bij CIDI: Een 11-jarige jongen met een Joodse achtergrond 
voetbalt op het schoolplein an een school in Den Haag. Grotere jongens 
voetballen aan de andere kant van het schoolplein. 
Hun bal komt terecht bij de voetballende jongere jongens. Er wordt gevraagd de 
bal terug te gooien. Dat gebeurt niet omdat aldus de jongen “de jongens ons de 
hele tijd gepest hadden” Eén van de grote jongens scheldt melder uit: “Hé, 
kankerjood, schiet die bal terug” en daarna “Hé, vuile tyfus kankerjood”. Beide 
jongens gaan naar huis. De vader van melder gaat naar het schoolplein en 
spreekt de dader aan op zijn gedrag. Deze scheldt de vader uit:“Rot op vieze 
vuile tyfus kankerjood”. De vader wordt boos en geeft de jongen een draai om 
zijn oren. Deze trekt daarop een vlindermes. Uiteindelijk rent hij weg en haalt zijn 
vader. Het loopt uit op een kort handgemeen tussen beide vaders. Er wordt op 
aanraden van de wijkagent aangifte gedaan. 



4 mei - Melding bij CIDI: Een Joodse medewerker bij CIDI woonachtig in 
Amsterdam krijgt een briefje in zijn brievenbus. Tekst: ‘Fucking jewish bastard: I’ll 
kill you and throw your body to Fire!’ Er wordt aangifte gedaan. 

2.3 Schelden 

5 januari - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man meldt in Amsterdam 
Oud-Zuid uitgescholden te worden voor ‘kankerjood’ door een groepje 
hangjongeren van Noord-Afrikaanse afkomst. Dat gebeurt regelmatig. De politie 
is ervan op de hoogte. Er worden ook muntjes naar hem gegooid.  

10 januari - Melding bij CIDI: Drie als Jood herkenbare mannen worden in 
Amsterdam-West uitgescholden door broers van Noord-Afrikaanse afkomst (plm. 
21 en 10 jaar oud). Zij roepen: “Vuile Jood”, “kankerjood” en “dood aan jullie 
Joden”. Er wordt aangifte gedaan. 

10 januari - Melding bij ADB Leiden en CIDI: Melder krijgt therapie. In zijn 
therapiegroep maakt een vrouw de volgende opmerkingen: “Altijd weer die 
Joden; alle aandacht en geld gaat altijd naar die Joden. Van dat verhaaltje van 
die zes miljoen moet je niks geloven. Ze zitten overal: op banken, in grote 
bedrijven en op de televisie barst het van de Joden. Ze doen hetzelfde in Israel. 
Het is een rotvolk. Ik heb met ze gewerkt, zij krijgen altijd het geld”. Vervolgens 
richt zij zich direct tot melder en zegt: “Wat zit je toch te zeuren over je moeder 
die gehaald werd. Er is toch niets gebeurd met haar. Die Duitse soldaten 
moesten toch”.  

1 februari - Melding bij CIDI: Een Joodse inwoonster van Amsterdam gaat naar 
de film Shouf Shouf Habibi in het City Theater in Amsterdam. Tijdens de 
voorstelling maakt een groep jongeren van vermoedelijk Noord-Afrikaanse 
afkomst veel lawaai. Op een bepaald moment wordt er gejoeld: “Joden, Joden”. 
Zodra de medewerkers van het theater de bioscoopzaal verlieten, begon het 
gejoel opnieuw. Melder schrijft hierover naar de directie van het City Theater. De 
directie antwoordt dat het haar erg spijt “Wat u zelf heeft meegemaakt is één van 
onze grootste problemen. Wanneer wij in de zaal aanwezig zijn, is het rustig en 
gebeurt er niks, maar zo gauw wij weer verder gaan, horen wij vaak dat er weer 
problemen zijn in de zaal”, aldus het management van de bioscoop. Het City 
Theater stuurt meldster twee vrijkaarten.  

28 februari - In een interview in de NRC van deze datum zegt een 30-jarige man 
van Noord-Afrikaanse afkomst over jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst die 
antisemitische leuzen roepen: “Ze zijn jong en hun kennis is gering, vandaar dat 
ze zoiets roepen. Ze denken dat alle joden per definitie slecht zijn. Oké, veel van 
hen zijn wel slecht, maar niet allemaal natuurlijk. Er zijn ook joden die een 
Palestijnse staat steunen” en “Met joden valt gewoon niet te onderhandelen. Ik 
zeg het zo: bij een moslimondernemer waar ook ter wereld kun je altijd nog 



onderhandelen. Maar moet je eens goud kopen bij een jood…Die gaat nooit 
afdingen, echt niet.” 

11 maart - Melding bij Joodse gemeente Amsterdam: Een als Jood herkenbare 
man – Israeli – vraagt een taxichauffeur in Amsterdam hem naar station Zuid te 
brengen. De chauffeur vraagt zeer opgewonden: “Welk station, welk station?” 
Melder herhaalt de naam van het station en geeft op een plattegrond aan waar 
het station is. Daarna begint de chauffeur weer te schreeuwen. Omdat hij 
Nederlands spreekt kan melder hem niet verstaan. Wel kan hij het woord Jood 
onderscheiden. De taxi brengt melder naar het station en daar zegt hij – nu in het 
Engels – “You bloody jiddishe people are all the same”.  

20 april - Melding bij CIDI: De ex-vrouw van Joodse melder typeert dienst gedrag 
als een “Jodenstreek”. Melder wil geen verdere actie.  

25 april - Melding bij CIDI: Een als Joden herkenbare familie wordt in Amsterdam 
vanuit een auto uitgescholden met zoals melder dat aangeeft: ‘de gebruikelijke 
verwensingen’. 

2 mei - CIDI doet aangifte bij de Hoofdofficier van Justitie in Groningen tegen een 
inwoonster van Groningen. In een filmfragment dat is uitgezonden tijdens het 
televisieprogramma van Barend en Van Dorp op 22 april zegt zij: “Mijn moeder 
zei: als de oorlog om 12 uur is afgelopen, dan heeft om vijf over twaalf een Jood 
je al weer belazerd. Begrijpt u dat. (...) Nee, maar een Jood is een heel kien 
iemand. En daar moet je voor oppassen”. Het fragment maakt deel uit van de 
door de cineast Willy Lindwer gemaakte documentaire Vaarwel Holland over de 
tolerantie van Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog. De NCRV wilde dit 
fragment niet uitzenden. De Israelische televisie zond de documentaire wel 
compleet uit. Zodoende kon RTL4 het fragment ook uitzenden.  
De aangifte roept veel reacties op. Daarvan is een e-mail en een brief 
antisemitisch. (Zie onder Brieven en onder E-mails).  

4 mei - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man staat bij tramhalte De 
Munt in Amsterdam. Een vrouw aan de overkant van de straat roept “Fucking 
Jew” en spuugt op straat richting melder. Melder loopt op de vrouw af en vraagt 
haar waarom zij hem uitscheldt. Zij antwoordt: “omdat je een Joodse bezetter 
bent. Ik ben Palestijnse”. Melder legt haar uit dat hij nog nooit in Israel is geweest 
en dat hij geen kolonist is. De vriendin van de dader en melder geven elkaar een 
hand. De Palestijnse vrouw doet dat niet. 

2.4 Telefoon 

17 januari - Melding bij CIDI: Een niet-Joodse inwoner van Amsterdam wordt 
gebeld door een vrouw, die zegt vanuit Londen te bellen. Zij spreekt Engels met 
een volgens melder Midden-Oosters accent. De belster zegt onderzoek te doen 
naar de opinie van burgers in de Benelux en Duitsland over het Midden-Oosten. 



De eerste vraag die zij stelt is: “What do you think of the Jews in Amsterdam”. 
Melder zegt niet mee te willen doen aan dit soort vreemde onderzoeken en hangt 
op. Zij heeft geen idee waarom zij is gebeld. 

2 en 3 februari - Melding bij CIDI: Een Joodse instelling in Amsterdam wordt op 
twee achtereenvolgende dagen gebeld. Op 2 februari gebeurt dat zo’n twintig 
maal door jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst, gezien de taal die zij 
spreken. Zij doen zich eerst voor als verkopers van TL-buizen en gaan daarna 
door in het Arabisch. De volgende dag belt iemand anders en zegt: “Palestijnse 
kindermoordenaars, jullie zijn moordenaars”. 

16 en 18 maart - Melding bij CIDI: Melders, waarvan de vrouw Joods is 
(Eindhoven) winnen een rechtszaak. De tegenpartij is daarover zeer verbolgen 
en pleegt daarna een paar maal een antisemitisch telefoontje. Tekst o.a.: “Heb je 
nou je zin, vuile Jodin, zal ik eens langskomen. Ze zijn vergeten jou ook te 
vergassen, vuile Jodin”. De overbuurvrouw toevallig aanwezig is getuige van het 
eerste telefoontje. Op 18 maart wordt wederom gebeld. Tekst: “Daar heb je die 
verrekte Jodin weer”.  
Er wordt aangifte gedaan. 

8 maart - Melding bij CIDI: Een Joodse familie in Amsterdam wordt gebeld. Beller 
laat Duitse marsmuziek horen. Er wordt melding gedaan bij de politie. 

19 april - CIDI krijgt twee antisemitische telefoontjes. Tekst o.a.: “Waarom stelen 
jullie altijd? Al sinds de uittocht uit Egypte onbetrouwbaar”. De CIDI-medewerker 
beëindigt het gesprek. 

19 mei - CIDI krijgt vijf telefoontjes met teksten als “jullie zijn net zo erg als de 
nazi’s, jullie gebruiken nazi-methoden”. 

2.5 Onderwijs 

7 januari - Melding bij CIDI: Een klasgenoot van Joodse meldster uit Amstelveen 
zegt tegen haar: “Hé NN (naam leerlinge) moet je dit eens luisteren”. De leerlinge 
luistert en hoort ongeveer de volgende tekst: “De Joden moeten dood, en wij 
komen ze halen...” De jongen die het lied liet horen vond dat het een kwestie van 
vrije meningsuiting is om deze tekst ten gehore te brengen. (Zie verder onder 
Muziek 2003). 

2 februari - Melding bij CIDI: Een docent geschiedenis aan een school voor 
voortgezet onderwijs in Ede meldt op 2 februari dat bij hem op school een tekst 
met ‘voor joodse mensen zeer beledigende inhoud’ is onderschept. De tekst had 
een 15-jarige leerling van Noord-Afrikaanse volgens zeggen ergens van 
overgeschreven. Het blijkt de tekst te zijn van het nummer Kankerjoden. De 
leerling is, schrijft de docent aan CIDI, voor twee dagen geschorst. (Zie verder 
onder Muziek 2003). 



26 maart - Melding bij CIDI: Een Joodse leerling van een middelbare school in 
Amstelveen krijgt van een Islamitisch vriendinnetje een e-mail naar aanleiding 
van de eliminatie door Israel van Hamas-leider sjeik Yassin. Zij schrijft: 
‘Israelische helikopters vuurden die raketten af, en raad eens wie er ook in die 
helikopter zat...Juist ja de JOOD Sharon!! (...) En hierboven zie je de boosdoener 
dan, bij de joodse vlag.’ Meldster antwoordt haar medeleerling per e-mail. Zij 
plaatst de gebeurtenis in een breder kader. 

april - Melding bij CIDI: Twee Joodse jongens op een middelbare school in de 
provincie Utrecht worden al enkele maanden regelmatig uitgescholden. Als ze 
langs lopen dan worden sisgeluiden gemaakt of ze worden uitgescholden met de 
leuze ‘Hamas, hamas alle Joden aan het gas’. Daders zijn zowel van Noord-
Afrikaanse als van Nederlandse afkomst. Eén van de jongens vraagt een 
medeleerling wat hij na zijn eindexamen gaat doen. Het antwoord is “Ik ga Joden 
vergassen”. 
De school roept de hoofddader ter verantwoording en berispt hem. Daarna 
hebben zich geen incidenten meer voorgedaan. Ouders hebben overleg met de 
leraar. CIDI heeft een gesprek op deze school en is in overleg met de lerares 
maatschappijleer over mogelijke lessen over antisemitisme. 

12 april - Melding bij CIDI: Een 11-jarige jongen met een Joodse achtergrond 
voetbalt op het schoolplein van een school in Den Haag. Grotere jongens 
voetballen aan de andere kant van het schoolplein. 
Het komt tot antisemtisch gescheld en tot een handgemeen. (Zie verder onder 
Bedreiging met geweld).  

2.6 Werksfeer 

Melding bij CIDI: Collega’s van Joodse melder brengen de Hitlergroet als hij in de 
buurt is. Eén van hen kwam op een dag achter hem staan en hield een 
aansteker onder zijn neus, liet er het gas uitkomen en zei: “je weet wat je doet 
met jullie Joden”. Hij vindt geen gehoor bij personeelszaken. Op het moment van 
de melding is hij ziek thuis. 

12 januari - Melding bij CIDI en ADB Den Haag: Een produktieruimte van het 
bedrijf van Joodse melder in de buurt van Den Haag wordt beklad met 
davidsterren, hakenkruisen en zijn naam. Enkele dagen later blijken ook in een 
ordner bekladdingen te zijn aangebracht: hakenkruisen, davidsterren en de tekst: 
NN is een fucking Jew”. Weer later vindt men briefjes met hakenkruisen en 
davisterren tussen de geproduceerde goederen. De politie komt. Deze maakt 
geen proces-verbaal, maar alleen een verslag.  

2.7 Bekladdingen begraafplaatsen, monumenten, synagogen 

21 maart - Melding bij NIK: De grafstenen op de Joodse begraafplaats in Edam 
zijn beklad met hakenkruisen. De bekladdingen worden verwijderd. Ook het 



monument op een andere begraafplaats is beklad. Auto’s zijn besmeurd met 
groene verf en/of deuken in gemaakt. Eén persoon wordt aangehouden. 

2.8 Overige bekladdingen 

19 januari - Melding bij CIDI: Een inwoonster van Leidschendam meldt dat een 
groep hangjongeren overlast bezorgt. De afgelopen periode wordt vanuit de 
groep leuzen geroepen als “Juden raus”, “Joden aan het gas” en “kankerjoden”. 
Meldster heeft één van de jongens erop aangesproken en bij de politie 
aangegeven. Deze melding heeft geen gevolg gekregen. De afgelopen week is 
de auto van haar Joodse buurvrouw bekrast met hakenkruizen en de banden zijn 
lek gestoken.  

5 februari - Melding bij CIDI: In de stoptrein Utrecht CS-Amsterdam op een 
tafeltje de tekst: ‘Hamas, Joden aan het gas’ en Sieg Heil, Heil Hitler’ met een 
tekening van Hitler erbij, alsmede een Arabische tekst en de plaatsnaam Kabul. 

5 mei - Melding bij CIDI: Een Joodse inwoner van Amsterdam is op bezoek bij 
Joodse kennissen. Bij het verlaten van het huis constateert hij dat op de 
naamborden van de deurbellen hakenkruisen staan geklad. Niet duidelijk is of de 
hakenkruizen voor de Joodse bewoonster zijn bedoeld. Bewoonster heeft geen 
specifiek Nederlandse achternaam. 

2.9 Sport 

1 februari - Media: Tijdens de wedstrijd Ajax-ADO Den Haag spreekkoren met 
teksten als ‘Heil Hitler’ en ‘Hamas, hamas alle Joden aan het gas’. Er worden 
ook sis-geluiden gemaakt. De fracties van het CDA, PvdA en Leefbaar 
Amsterdam in de gemeenteraad van Amsterdam vragen om hard optreden tegen 
dergelijke discriminerende spreekkoren. Burgemeester Cohen van Amsterdam, 
de politie en Justitie gaan onderzoeken hoe stuitende spreekkoren bij 
voetbalwedstrijden kunnen worden tegengegaan. 
Naar aanleiding van deze gebeurtenissen bezien burgemeester, politie en justitie 
van Amsterdam hoe zij stuitende spreekkoren bij voetbalwedstrijden kunnen 
tegengaan. CDA, PvdA en Leefbaar Amsterdam hadden om hard optreden 
gevraagd. 

20 maart - Melding bij CIDI: Tijdens de wedstrijd PSV-NAC heft een groep PSV-
supporters spreekkoren aan. Teksten: ‘Boukhari is een Jood. Boukhari is een 
Jood. Boukhari een kankerjood. Olé, olé. 

25 maart - Melding bij CIDI: Voorafgaand aan de wedstrijd PSV-Auxerre wordt 
een 25-jarige inwoner uit Zoetermeer aangehouden wegens het op de openbare 
weg roepen van “kankerjoden”. Hij krijgt een boete van € 220, die hij meteen 
betaalt. 



10 april - Media: De politie in Rotterdam verricht 53 aanhoudingen rondom de 
wedstrijd Feyenoord-Ajax. Vier politiemensen trokken hun wapen toen ze in het 
nauw kwamen. Volgens de politiewoordvoerder maakten de voetbalsupporters 
zich schuldig aan openlijke geweldpleging, belediging en stenen gooien naar de 
politie. Ook werden mensen aangehouden die de Hitlergroet brachten of 
kwetsende leuzen riepen over Hamas en Joden. 

2.10 Boeken, films 

1 april - Media: Op 1 april gaat de film The Passion of the Christ in de 
Nederlandse bioscopen in roulatie. De film zorgt voor veel commotie. De film 
toont tot in het kleinste gruwelijke detail de laatste twaalf uren van het leven van 
Jezus Christus. De film minimaliseert de rol van de Romeinse gouverneur 
Pontius Pilatus van Judea. De verantwoordelijkheid voor de dood van Jezus zijn 
in de film vooral de Joden. De meningen zijn verdeeld of de film antisemitisch is. 
De film kan op zijn minst volgens de commentatoren antisemitisch 
geïnterpreteerd worden. (Zie ook onder Internet.). 

9 april - Media: Rondom deze datum verschijnt het boek Gids voor islamitische 
opvoeding, uitgegeven door uitgeverij Noer in Delft. In het boek valt te lezen dat 
Joden de ‘mensheid door listigheid en slechtheid’ bederven. Verder bespreekt 
het boek de vrouwenbesnijdenis en de wijze waarop een echtgenoot zijn vrouw 
en zijn zoon van tien jaar moet slaan wegens verwaarlozen van het gebed. 
Echtgenoten wordt opgedragen hun vrouwen te slaan, zodanig dat het geen 
tekens achterlaat op het lichaam. De Kamerleden Halsema en Azough van 
GroenLinks vragen minister Donner van Justitie het boek uit de handel te nemen.  

2 mei - CIDI ontvangt een fax met een persbericht over de verschijning van het 
boek Geel Bloed, Hardheid 10, Bibbergeld en de verantwoording. Volgens het 
persbericht onthult het boek ‘de werkelijke toedracht rond het verhaal van Anne 
Frank en haar familie. Ook meer over het optreden van Amsterdamse joden en 
hun samenwerking met de Duitsers tijdens de tweede wereldoorlog en actueel 
de Nieuwe Joodse Raad. Eindelijk zal de waarheid rond het verraad van Anne 
Frank en haar laatste weken in Bergen Belsen worden onthuld. Feiten die door 
het NIOD en Otto Frank jarenlang bewust zijn verzwegen.’ Auteur van het boek 
is Diamanten Adje. Een soortgelijke aankondiging is ook al eens gezonden op 29 
april 2003. Toen heeft CIDI Justitie op deze zaak opmerkzaam gemaakt. 

2.11 Muziek 

17 april - Melding AFA: Op deze dag staat een optreden gepland van twee 
fascistische en antisemitische bands in het jongerencentrum Pazzop in Bladel. 
AFA en andere organisaties, waaronder het CIDI dringen er bij Pazzop op aan 
hun ruimte niet aan deze bands ter beschikking te stellen. Het betreft de bands 
Ad Hominem en de Franse band Seigneur Voland. De leden van Seigneur 
Voland komen alle voort uit het ter ziele gegane fascistische bandje Kristallnacht. 



Teksten van de band gaan o.a. over de nationaal-socialistische ideologie. In het 
nummer Auschwitz Rules van de band Ad Hominem wordt de Holocaust 
verheerlijkt. De band is tegen integratie van Joden en immigranten in Frankrijk. 
Aanvankelijk zegt Pazzop toe de bands niet in het centrum te zullen toelaten. 
Later blijkt dat de bands toch hebben opgetreden.  

2.12 Brieven, pamfletten 

februari-maart-april - Melding bij CIDI: In deze maanden krijgt CIDI drie 
meldingen uit Utrecht van strookjes met voor Joden beledigende en ophitsende 
teksten. Teksten zijn: ‘Joodse bezetting is terrorisme’ en ‘Stop de Joodse 
bezetting (in 2003), ‘Vernietig de Joodse bezetters’, ‘Joodse bezetting is 
terrorisme’. Op 20 oktober 2003 deed CIDI aangifte tegen de maker(s) en 
verspreider(s) van de strookjes. Op 23 maart krijgt CIDI de ontvangstbevesting. 
De zaak is in behandeling bij de politie Regio Utrecht. Op 11 mei besteden de 
media aandacht aan de zaak, o.a. het Utrechts Nieuwsblad en het 
Reformatorisch Dagblad. De verspreiding van de strookjes blijft doorgaan. (Zie 
ook onder Brieven, Pamfletten 2003). 

medio maart - CIDI ontvangt een brief van A. Kuijt uit Nieuwegein. Hij schrijft 
onder meer: ‘Iedere kritiek op het Israelische ‘beleid’, aangaande de Palestijnen 
wordt door jullie en Israel gebagatelliseerd. En dit terwijl de kritiek in het westen 
t.a.v. Israel alleen maar toeneemt. Kritiek wordt afgedaan als zijnde 
antisemitisch, zielig gepiep van de grootste misdadigers ter wereld. Het zal altijd 
zo blijven dat de agressor de bezetter en de onderdrukker is, net als de Duitsers 
in Nederland hebben gedan in 40-45, toen juichde wij ook iedere vorm van verzet 
toe. De maat is allang vol, wij weten van alle wreedheden die Israel dagelijks 
begaat, jullie zijn het uitschot van deze wereld en als jullie zo doorgaan, zullen 
jullie zo eindigen. De haat tegen israel kan alleen maar groeien!!!’. 

20 april - CIDI ontvangt een op deze datum verstuurd kaartje. Tekst: ‘All Dutch 
hate you. Leave the Netherlands bastards’. Ondertekening met een onduidelijk 
geschreven naam. 

mei - CIDI ontvangt een brief naar aanleiding van de aangifte van 2 mei tegen de 
familie NN in Groningen. Tekst o.a.: ‘U wilt blind zijn voor het feit dat er zeer vele 
mensen zijn zoals mevrouw NN uit Groningen. Dat straft zichzelf en is de reden 
waarom Joden al eeuwenlang worden vervolgd. U moet eens leren dit anders 
aan te pakken. Oost-Europa is anti-joods, dus met de voeging van 10 landen aan 
de EU zullen de Joden hier de strijd verliezen en uiteindelijk ook in Israel. U kunt 
zelf het tij keren (…). Maar of u hiertoe bereid bent zal wel een utopie blijven 
zolang u de het beeld van het Jodenmannetje van mevrouw NN zelf in ere 
houdt’. (Zie verder onder Schelden). 

2.13 Faxen 



januari-mei - CIDI ontvangt vijf faxen van de vaste faxen-verstuurder: 28 januari, 
22 februari, 16 maart, 11 en 21 mei. 

januari-mei - Melding bij CIDI: Een Joodse instelling in Amsterdam ontvangt op 
11 januari twee faxen van de vaste faxen-verstuurder. Op 3 mei zijn dat er vijf en 
op 4 mei zendt de dader er vier. 

2.14 E-mails 

E-mails aan CIDI 

CIDI ontvangt 49 antisemitische e-mails over de eerste vijf maanden van 2004. 

januari - CIDI ontvangt 11 e-mails: één van Jan Duckers, twee van rythmgstar. 
Afzender c7095066 schrijft o.a.: ‘fuck jullie jammer dat hitler te weinig tijd had hij 
wist dat de joden een scheinheilig volk was vandaar hij met jullie begon.’ Deze e-
mail heeft als onderwerp NAG. Een andere tekst (afzender f.aisaoui) is: ‘heey 
kanker joden, ik haat jullie wten jullie dat ik weet niet waarom maar mijn bloed 
haat gewoon joden ik vind het heel erg voor JULLIE maar niet voor mij. waarom 
noet israel Zo wreed zijn.’ 

februari - CIDI ontvangt 16 e-mails: één van Jan Duckers, twee van Geert Wilts, 
twee van Nabil, één van H.J. de Jonge. Nabil schrijft o.a.: ‘jij vuile voorzitter, 
vandaag op tv wat uit je bek kwam was niet netjes daarom is dit ook niet netjes 
jood. Weet je wat ze in egypte zeggen. Joden moet je doden’ en Geert Wilts 
schrijft o.a.: ‘Wat hebben de Joden weer op hun géweten dat ze zich niet voor 
het gerechtshof durven verantwoorden. Mij als 60-jarige is het wel duidelijk. Mag 
ik het verklaren met een gezegde die je in NL dagelijks hoort? “Ik ben weer 
besodemieterd door die Jood”.’ 

maart - CIDI ontvangt 15 e-mails: één van Geert Wilts, één van geeger, drie van 
Mathe, één van Jan Duckers, één van Tutopia, één van Hans. Deze schrijft: 
‘Kanker Joden. Het wordt hoog tijd dat Israel wordt ontmanteld want het heeft 
geen bestaansrecht ook nooit gehad na de dood van Jezus onze Heer en wat 
Israel (…)maar ik wil niet zeggen dat alle Joden dood moeten maar jullie hebben 
geen rechten meer (…). Kut Joden.’ Thomas Lintel Hekkert stuurt een e-mail met 
als onderwerp ‘hamas, hamas, joden aan het gas!’ De tekst luidt: ‘deze 
boodschap lijkt mij duidelijk genoeg om algemeen geaccepteerd te worden 
volgens internationale maatstaven.’ 

april - CIDI ontvangt 5 e-mails: één van ‘Hans’. Hij schrijft: ‘zo jullie moordenaars 
is het jullie weer gelukt. was Jezus Christus niet genoeg. Vandaag hebben jullie 
de holocoust herdacht helaas zijn er toen te weinig joden gedood’en Ferhat001 
schrijft: ‘ik vindt dat joden altijd al oorlogsliefhebbers waren en dat ze daarom 
door hitler zijn afgemaakt. Dit is mijn mening over joden en israël. En ik vindt ook 
dat het terecht was dat joden in gaskamers werden gestopt. Nu willen ze wraak 



nemen van de palestijnen. tegen duitsland kunnen ze niks doen. stelletje idioten 
die joden. Reinout de Jonge schrijft: ‘Kankerjood.’ 

mei - CIDI ontvangt 2 e-mails.Tekst: ‘Ikzelf ben 2x besodemietert door mensen 
van Joodse komaf. Jullie zijn het gevaar van de wereldvrede. In Amerika zijn 
15.000.000 indianen afgemaakt. Kom je daar ook voor op, of zijn daar teveel 
Joodse belangen in het spel’. De andere e-mail is naar aanleiding van de 
aangifte tegen de familie NN in Groningen. Tekst o.a.: ‘Wat denken jullie nu 
eigenlijk, dat er niks geen waarheid zit in die eeuwenlange aversie tegenm dat 
rotvolk wat Joden heet?’ 

In dit rapport worden incidenten opgenomen tot en met 5 mei. De overige 
antisemitische e-mails die CIDI in deze maand ontving zijn derhalve niet 
opgenomen. 

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

Over de eerste vijf maanden van 2004 ontving CIDI 6 meldingen van e-mails die 
naar andere instellingen zijn gestuurd. 

januari - Meldingen bij CIDI: 3 e-mails: twee aan een Israelische instelling in Den 
Haag en één aan het NIW. Tekst is o.a.: ‘een goede jood is een dode jood.’ 

februari - De organisatie een Ander Joods Geluid ontvangt een e-mail die cc is 
gegaan naar andere instellingen, waaronder het CIDI. Tekst o.a.: ‘Asjkenazi 
Joden lijken mij ondertussen genosuicidaal; ik gun elk volk een hobby, maar niet 
als ze dreigen, bij monde van de Israelische hoogleraar Van Crefeld, om bij hun 
ondergang de halve wereld mee te nemen. Steeds duidelijker wordt dat Zionisme 
en Nationaal Socialisme dezelfde oorsprong hebben, rond 1900 Z Duitsland en 
Oostenrijk.’ 

maart - Meldingen bij CIDI: 2 e-mails: één aan een Joods internetbedrijf en één 
aan een Joods privé-persoon. De laatste ontvangt vier e-mails op dezelfde dag 
van dezelfde afzender. Tekst o.a.: ‘Als jodenhaat onzin was geweest was dat 
woord er nooit gekomen. Zo ook spekjood bv je eigen familie laten vergassen en 
in de oven stoppen om zelf maar 4 maanden langer te kunnen leven, zoiets zou 
en kan alleen een jood doen.’ 

2.15 Internet 

Zie voor een uitvoerige bespreking van antisemitische uitingen op internet onder 
Internet 2003.  

januari - Melding bij CIDI: Het gastenboek van een bekende instelling die 
antisemitisme bestrijdt driemaal beklad. 



19 januari - Media: Er vindt een spam-actie plaats, waarin het Nederlandse boek 
Mein Kampf wordt aangeboden. Deze e-mail zou zogenaamd verzonden zijn 
door NN. Na onderzoek blijkt dat het juist een actie is tegen NN om hem in 
diskrediet te brengen. NN is van de organisatie spamvrij. Hij heeft de e-mail nooit 
gestuurd. De verkoop van Mein Kampf is strafbaar. 

mei - Op het forum van Stormfront valt te lezen: ‘Noord-Afrikaan wil synagoge 
opblazen. In Charleroi wou een man een aanslag plegen op een synagoge. De 
man reed met zijn auto tot aan de synagoge waar hij de auto in brand stak met 
benzine. De omstanders waarschuwden de brandweer (waar is dat goed 
voor(…). De man uit Brussel bleek van Noord-Afrika afkomstig te zijn. (…). 
Blijkbaar zijn die apen toch nog voor iets goed. Alleen jammer dat de brandweer 
te snel was. In ieder geval zijn wij blijkbaar niet de enigen die onze buik vol 
hebben van Joden. Volgens mij wist de brave man niet goed hoe gas gebruikt 
werd om joden naar de verdommenis te helpen. Volgende keer beter!’. En verder 
na enkele verwensingen aan het adres van CIDI ‘(…) Ja die joden zij echt wel 
geweldig. Nog steeds eisen ze schadevergoeding en niemand mag hen iets 
doen want ze hebben al zoveel geleden. Afmaken dat zooitje tering-Joden.’ 

2.16 Media 

februari - Naar aanleiding van de film The Passion of the Christ verschijnen er op 
het forum van Twee Vandaag antisemitische uitlatingen. Teksten luiden o.a.: ‘De 
vraag is dan ook wat de Joden nu eigenlijk in Europa te zoeken hebben en 
hebben gehad. Antwoord is de macht van de wereld. Kijk maar naar de financiële 
wereld, economie is het belangrijkste wat er is en de Joden hebben de financiële 
touwtjes in handen. Door gerommel op de beursen kunnen ze hele landen in 
financiële chaos en crisis brengen. Dit is ook een van de redenen waarom er niet 
tegen Israel en joden wordt opgetreden’ en ‘Als er nu ergens op aarde een wrede 
volk is, is dat het joodse volk nu. Weinig verschil met de joden van toen en de 
joden van nu en bovendien jan jongen ook zij hebben vele dappere christenen 
vermoord kinderen vrouwen etc…’ 
Op verzoek van CIDI verwijdert Twee Vandaag de uitlatingen. 

6 februari - Media: Een gemeenteraadslid in Zandvoort voelt zich gekwetst over 
een in het Haarlems Dagblad afgedrukte brief over het conflict tussen Israel en 
de Palestijnen. Het gemeenteraadslid vindt dat de brievenschrijver zich schuldig 
maakt aan antisemitisme. Het gaat om de volgende passage in diens 
ingezonden brief: ‘Je zou toch denken dat de joden in de Tweede Wereldoorlog 
hun lesje wel geleerd hadden, maar nu zijn ze zelf een volk aan het vervolgen.’ 

28 februari - Haagsche Courant: In een ingezonden brief valt te lezen: ‘Ik kan 
nog steeds moeilijk begrijpen dat het volk dat de ergste dingen heeft 
meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog nu zelf mensen als afvalhopen uit hun 
huizen jaagt.’ 



maart - Melding bij CIDI: Willem Oltmans schrijft op zijn internetsite het volgende: 
‘Soms denk ik dat de netten Sky, BBC en CNN (…) alle drie dezelfde kaartenbak 
hebben. En dat terwijl ze gedrieën de wereld al jaren hersenspoelen. Gebeurt er 
iets van enig belang waar Israel, Iraq etc. bij betrokken zijn, dan springt (net als 
bij NOVA, Netwerk, etc) hetzelfde rijtje poppetjes naar voren: de vaste joodse 
mafia, waarop vertrouwd kan worden, dat zij geen onvertogen woord zullen 
zeggen. In Amerika zijn deze joodse ministers en deputies, als Weinberger, 
Cohen, Albright (die zelfs na benoemd te zijn de moed had tegen de pers te 
zeggen nooit geweten te hebben joods te zijn) en Kissinger, om niet te spreken 
van Richard Perle of Paul Wolfowitz (…). Het joodse netwerk in Washington (in 
Amsterdam heb ik de documentatie van honderden namen en posities) is 
misschien de slimste zet die Israel ooit uit haalde. Ze doen dit in Den Haag ook 
met druiloor Frans Weissglas als kamervoorzitter, Job Cohen in Amsterdam en 
noem maar op, een US ambassadeur in Den Haag, een joodse fabrikant uit New 
Jersey, die Jaap de Hoop Scheffer in de soep zag draaien en wist te strikken 
voor de NAVO. Joodse slimheid, dit zij toegegeven.’ 

maart - Melding bij CIDI: In een programma van Radio 747 wordt een 
Marokkaanse rapper door de interviewer gevraagd wat diens vader doet. De 
geïnterviewde vertelt dat zijn vader een schoonmaakbedrijf heeft. De presentator 
reageert daarop door te zeggen dat zijn vader “wel een Jood lijkt” want die laten 
mensen voor zich werken en worden zelf rijk en besluit zijn opmerking met “Dus 
jij bent eigenlijk een Marokkaanse Jood”. 
Melder heeft over dit verval telefonisch contact met de eindredacteur. Deze zegt 
dat de opmerking van de presentator ironisch was bedoeld. Ook de volgende 
uitzendingen in deze serie zullen een ironische toon hebben. 

27 april - media: In de NRC verschijnt een cartoon. De cartoonist tekent een 
helikopter met een davidster; op de plaats waar de raketwerpers hangen zijn nu 
twee karikaturale Joden getekend - volgens sommigen Sharon - met geweren in 
de ene hand en vioolkisten in de andere. In ingezonden brieven in de NRC van 5 
mei laten lezers hun afkeuring blijken. De wijze waarop de twee Joodse mannen 
zijn getekend doet hen denken aan de karikaturen uit Der Stürmer. 

2.17 Extreemrechts, Hitlergroet, stickers 

24 februari - In een artikel in de Volkskrant over de onenigheid binnen 
extreemrechts wordt Constant Kusters, voorman van de NVU geciteerd. Hij zegt: 
“Smit [leider van NieuwRechts, red] en Van der Kooi [leider Nieuwe 
Nationalistische Partij, red] zijn (s)pionnen van Zion”. Hij ontwaart “de lijn van de 
staatsnationalistische koers, waarbij ook lekker kleurlingen lid kunnen worden, en 
samenwerking met zionisten gewoon kan.”  

9 april - Melding bij CIDI: Een 33-jarige man uit Etten-Leur krijgt een boete 
wegens het brengen van de Hitlergroet. Hij werd aangehouden door een 



hondenwachter omdat hij zijn hond onaangelijnd uitliet. Daarop bracht hij de 
Hitlergroet. 

2.18 Demonstraties 

27 maart - De AEL en de Internationale Socialisten houden een 
herdenkingsbijeenkomst voor Hamas-leider Ahmed Yassin, die de week 
daarvoor door Israel was gedood. AEL-voorzitter Nabil Marmouch zegt onder 
meer het volgende: “Wie het verzet steunt, kan niet zeggen dat hij het ene aspect 
daarvan steunt en het andere weer niet. Wie het verzet echt steunt, steunt al het 
verzet en niet alleen een deel ervan. Het verzet wordt gecriminaliseerd door de 
Zionistische lobby over de hele wereld (…). Ook hier in Nederland wordt door de 
vertegenwoordigers van de Zionistische entiteit valse en hypocriete informatie 
verspreid om ervoor te zorgen dat verzet tegen kolonisatie, roof en genocide niet 
wordt gesteund. Zij vermommen zich als vertegenwoordigers van de Joden, 
maar zij vertegenwoordigen louter het Zionisme (…)”. 
Het Nederlands Palestina Komitee, dat oorspronkelijk de demonstratie mee 
organiseerde, trok zich op het laatste moment terug. 

2.19 Overig 

7 april - Media: De internationale dierenbeschermingsorganisatie PETA wil met 
een fototentoonstelling het leed laten zien dat de bio-industrie dieren aandoet. 
PETA doet dat met acht panelen van 6 vierkante meter met foto’s van de bio-
industrie en slachthuistaferelen naast foto’s van Nazi-dodenkampen. De 
beeldende weergaven laten volgens PETA ‘precies zien wat de Joodse schrijver 
en Nobelprijswinnaar Isaac Bashevis Singer bedoelde toen hij schreef: ‘Met 
betrekking tot dieren zijn alle mensen nazi’s’. De holocaust op uw bord is de 
naam van de expositie waarmee PETA door Europa reist. Het 
herinneringscentrum Yad Vashem in Jeruzalem en het Nederlandse 
herinneringscentrum Westerbork spreken hun afkeuring uit. De gemeente 
Amsterdam verbiedt de tentoonstelling. 

24 februari - De radicaal-islamitische beweging Hizb-ut-Tahrir wordt uit de 
Rotterdamse Kuip geweerd, nadat de stadiondirectie er achter komt dat deze 
fundamentalistische beweging een gewelddadig en antisemitisch karakter heeft. 
In Denemarken had HUT 30.000 euro uitgeloofd voor elke moord op prominente 
Deense Joden. Volgens Imran Waheed, voorman van HUT in Engeland, is de 
beweging in het geheel niet antisemitisch. “Waar wij tegen zijn is de staat Israël. 
Tegen joden hebben wij in het geheel niets.” 

3. RECHTSPRAAK 2003-2004 

In 1998 werd het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie opgericht (LECD). Het 
LECD behandelt discriminatiezaken op grond van art. 137c Sr en verder. De 
registreert ook alle strafzaken op dit gebied. Een aangifte betreffende 



antisemitisme gedaan in bv. Groningen moet, als tenminste de aangifte door de 
politie of plaatselijke Oficier van Justitie wordt doorgestuurd, uiteindelijk ook 
terecht komen in de statistieken van het LECD. In de jaren 2000, 2001, 2002 en 
2003 werden bij de parketten resp. 214, 198, 242 en 204 discriminatiefeiten 
ingeschreven. In 2000 ging het in 23% van de gevallen om antisemitisme, in 
2001 was dit 21%, in 2002 25% en in 2003 was dit 24%. In 2003 werden 44 
zaken met discriminatiegrond antisemitisme afgehandeld. Dat betekent dat in 44 
gevallen het ofwel tot een veroordeling is gekomen, ofwel tot vrijspraak, ofwel er 
is tot een sepot besloten. Een sepot wil zeggen dat de Officier van Justitie afziet 
van vervolging. In 2002 werden 70 van alle 269 discriminatiefeiten geseponeerd. 
Bij het ter perse gaan van dit overzicht was onbekend hoe deze gegevens nu 
liggen. 

Uitspraken 2003 

2 april - Uitspraak door de Commissie Gelijke Behandeling inzake een 
arbeidsconflict tussen een werknemer en zijn werkgever, een gemeente. De 
werknemer heeft de CGB verzocht om te oordelen over ‘de vraag of verweerster 
in strijd heeft gehandeld met de wetgeving gelijke behandeling door de 
arbeidsovereenkomst met verzoeker te beëindigen vanwege zijn betrokkenheid 
als vrijwilliger bij een organisatie met een levensbeschouwelijke grondslag’. De 
werknemer belijdt de Joodse religie, gebaseerd op de renewal stroming. De 
werknemer is van mening dat zijn arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege 
zijn Joodse geloof. De CGB komt tot de conclusie dat niet valt uit te sluiten, dat 
‘de godsdienst van verzoeker een rol heeft gespeeld bij de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst en oordeelt dat verweerster het vermoeden van 
onderscheid op grond van godsdienst niet heeft kunnen weerleggen. Derhalve 
heeft verweerster jegens verzoeker onderscheid op grond van godsdienst 
gemaakt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.  

23 april - Uitspraak door Commissie Gelijke Behandeling inzake een 
arbeidsconflict tussen een werknemer en zijn werkgever, een penitiaire inrichting. 
De werknemer heeft de CGB verzocht om te oordelen over ‘de vraag of 
verweerder jegens hem, in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving, 
onderscheid op grond van ras en/of godsdienst heeft gemaakt bij de 
arbeidsvoorwaarden en bij het niet verlengen van zijn arbeidsovereenkomst’. De 
werknemer is Joods en belijdt de Joodse religie. Tijdens zijn dienstverband wordt 
hij antisemitisch bejegend door een collega. Deze collega is daarover berispt. De 
directe chef van de werknemer zegt hem dat zijn klacht gevolgen zou kunnen 
hebben voor de toekomst. Na het incident verslechtert de verhouding met zijn 
collega’s. De werknemer is van mening dat zijn arbeidscontract niet is verlengd 
als gevolg van zijn discriminatieklacht. Volgens de werkgever is het 
dienstverband niet verlengd omdat hij niet goed functioneerde. Er kunnen 
evenwel geen verslagen van functioneringsgesprekken worden overlegd, zodat 
‘niet kan worden vastgesteld of verzoekers functioneren naar objectieve 
maatstaven is beoordeeld en eventueel onvoldoende functioneren met hem is 



besproken. De CGB spreekt als haar oordeel uit dat de werkgever ‘verboden 
onderscheid heeft gemaakt op grond van ras en godsdienst jegens de 
werknemer bij de arbeidsvoorwaarden en het aangaan van een 
arbeidsverhouding’. 

10 april - De Stentor Vechtdal: De rechtbank in Zwolle veroordeelt een 39-jarige 
man tot een boete van € 220 wegens het brengen van de Hitlergroet. Vorig jaar 
maart had hij op deze wijze twee politieagenten beledigd. De Officier van Justitie 
had € 265 boete geëist of vijf dagen hechtenis. De rechter hield het op het 
eerdergenoemde bedrag, die de niet verschenen verdachte eerder al als 
transactie aangeboden had gekregen. 

13 mei - Het Parool: In Amsterdam wordt een 33-jarige man veroordeeld tot een 
boete van 500 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. De man heeft op 27 
november 2001 tegen twee passanten geroepen: “Fucking Jood, Palestina, 
Palestina, rot op. Ik will kill you, Allah Akbar”. Ook moet de man beide passanten 
ieder 100 euro betalen. De rechter veroordeelt de man tot een zwaardere straf 
dan de Officier van Justitie geëist heeft. Hij sprak van een kwalijk, onfatsoenlijk 
en intolerant feit. 

13 mei - Haagsche Courant: Een 27-jarige man uit Naaldwijk wordt veroordeeld 
tot 20 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Op 4 augustus had hij bij 
een ruzie in een discotheek gezegd: “Ik haat kankerzwarten, rot op naar je eigen 
land, sieg heil en white power”. Daarbij bracht hij de Hitlergroet.  

11 september - Trouw: Joop Glimmerveen wordt veroordeeld tot vier maanden 
cel waarvan twee voorwaardelijk, conform de eis van het OM. Hij zette in 
november 1996 in racistisch getinte redevoeringen aan tot haat jegens 
buitenlanders. Ook zou hij hebben gezegd dat het afgelopen moet zijn met de 
Joodse overheersing van de Nederlandse partijen. In 1999 werd de Haagse 
rechts-extremist al voor deze feiten veroordeeld, maar de Hoge Raad oordeelde 
dat de bewijsvoering ondeugdelijk was. Daarom werd de zaak opnieuw 
voorgelegd aan het Amsterdamse gerechtshof. 

Uitspraken 2004 

12 maart - CIDI is in 2003 een art. 12 procedure gestart bij het Hof in Den Haag. 
Dit naar aanleiding van het seponeren van de klacht tegen de internetsite van 
Weerwolf door het Openbaar Ministerie. De aangifte is gedaan op 11 maart 
2002. De site is een initiatief van het Aktiefront Nationale Socialisten dat onder 
leiding staat van de neo-nazi Eite Homan. De site heeft een speciale sectie waar 
de namen en adressen van enkele Joodse organisaties in Nederland worden 
genoemd, tezamen met de namen van hun Joodse contactpersonen. Bij de 
naam van CIDI staat in het Engels en het Nederlands: ‘Deze organisatie moet tot 
de wortel worden uitgeroeid’. - Begin maart 2004 is er contact tussen de 
advocaat van het CIDI en de advocaat-generaal. Laatstgenoemde deelt mee dat 



de politie de afgelopen periode driemaal bij Homan aan de deur is geweest. Hij 
was geen enkel keer thuis. Op een schriftelijke uitnodiging om te komen en te 
worden gehoord heeft hij niet gereageerd. Hij is nu nogmaals schriftelijk 
uitgenodigd om te worden gehoord. 

9 april - De rechtbank in Zwolle veroordeelt de man die in maart de Hitlergroet 
bracht aan politieagenten.  

4. BEOORDELING EN CONCLUSIE 

Op 21 juni wijdde de Verenigde Naties een speciale bijeenkomst aan het 
antisemitisme. Secretaris-Generaal Kofi Annan riep daarbij op dat “de wereld 
ditmaal niet mag en kan blijven zwijgen”. Hij vroeg de Algemene Vergadering 
een resolutie aan te nemen, waarin elke antisemitische daad wordt veroordeeld 
en waarin vermeld staat dat geen enkele politieke ontwikkeling, in Israel of 
elders, antisemitisme kan rechtvaardigen. Eerder hadden de Europese 
Commissie en de OVSE zich al tegen de opkomende Jodenhaat in de wereld 
uitgesproken. Die internationale aandacht is gerechtvaardigd door de vele 
ernstige incidenten die zich de afgelopen tijd tegen Joden hebben voorgedaan. 
In Nederland mag het aantal geregistreerde uitingen van antisemitisme in dit 
verslagjaar licht gedaald zijn, in Engeland, België en Frankrijk worden regelmatig 
Joden fysiek aangevallen en bedreigd en gaan gebouwen van Joodse 
instellingen in vlammen op.  

In België was het eind juni vijf keer raak: een Joodse jongen werd 
levensgevaarlijk verwond met een mes, er werd vanuit een rijdende auto op 
Joden geschoten en een Joodse man werd in elkaar geslagen toen hij iets uit zijn 
auto wilde halen. In Frankrijk zijn scholen, winkels, begraafplaatsen en personen 
mikpunt van antisemitisme. Eind 2003 werd een brandbom in een Joodse school 
gegooid, op de Joodse begraafplaats van Hattstatt-Herrlisheim werden 30 april 
127 graven beklad met hakenkruizen en antisemitische leuzen, begin juni werd in 
Parijs een Joodse jongen onder het slaken van de kreet “Allah 
Akhbar”neergestoken.  
De afgelopen periode heeft de Franse president Jaques Chirac zich al een paar 
maal hard tegen het antisemitisme uitgesproken: “Als in Frankrijk een Jood wordt 
aangevallen, is dat een aanval op heel Frankrijk (…)Antisemitisme is in 
tegenspraak met de waarden waarop ons land is gebouwd”, aldus Chirac.  

Verklaring 

De vraag rijst waarom er in Nederland een geringe daling aan meldingen (7,5%) 
heeft plaatsgevonden en ook het aantal ernstige voorvallen significant lager was 
dan in 2002 (40%), terwijl andere Europese landen - België, Frankrijk, Engeland - 
een zorgwekkende toename van antisemitisme signaleren.  
Een verklaring zou de mate van integratie van allochtonen en de sterkte van 
politiek extremistische organisaties in de verschillende landen kunnen zijn. 



België, Frankrijk en Engeland hebben te maken met sterke extreemrechtse 
partijen: het Vlaams Blok, het Front National en de British National Party. Die 
partijen benadrukken voortdurend dat ze tegen de aanwezigheid van zoveel 
migranten in hun respectievelijke samenlevingen zijn. Ze keren zich tegen de 
Islam en bepaalde gewoonten die de migranten willen behouden. Ze richten zich 
niet op dialoog en inburgering, maar op uitzetting en uitstoting. De campagnes 
van deze partijen trekken een zware wissel op het gevoel van migranten over de 
mate waarin ze in hun nieuwe vaderland welkom zijn. Sommigen voelen zich 
ronduit vernederd. De gerechtvaardigde verlangens van de Europese regeringen 
dat allochtonen moeten inburgeren en moeten integreren, worden door die 
generatie en hun kinderen vaak geïnterpreteerd als een dwang tot assimilatie. 
Het omstreden verbod in Frankrijk op het dragen van hoofddoekjes in openbare 
gebouwen is hiervan een voorbeeld. Daarnaast verkeren vele allochtonen in de 
oude wijken van de grote Europese steden nog in een economische 
achterstandssituatie. Dit wakkert onder groepen allochtonen steeds de 
gevoelens van onvrede aan over het Westerse normen en waarden stelsel en 
het leidt ertoe dat ze in een extremistische hoek gedreven worden.  
Radicale imams, vaak gevormd in ultraconservatieve Arabische landen, en 
extremistische allochtone leiders spelen hier handig op in door te betogen dat de 
eigen normen en waarden superieur zijn boven die in het Westen en dat de 
liberale vrijheden, die het Westen kent, moeten worden bestreden. Werkende 
vrouwen, homoseksuelen en invloedrijke Joden worden als uitwassen van de 
westerse samenleving beschouwd. De voortdurende stroom van anti-Joodse 
propaganda door Arabische media en Arabische internetsites, waarbij geen 
enkel verschil gemaakt wordt tussen het beleid van de Israelische regering en de 
Joden in het algemeen, doet de rest. Zo ontstaat in een aantal Europese 
hoofdsteden een explosieve cocktail van haat, waarvan Joden (vooral degenen 
die als zodanig herkenbaar zijn) een primair slachtoffer dreigen te worden. Veel 
van de bovengenoemde ernstige antisemitische misdrijven in Europa worden 
door Arabische migranten gepleegd. 
In Antwerpen is het optreden van de Arabisch Europese Liga (AEL) een 
voorbeeld van bovenstaande. De organisatie trekt voortdurend ten strijde tegen 
de integratie van Arabische Belgen en vindt de eigen waarden superieur aan die 
van het Westen. Amerika en Israel worden gehaat, waarbij soms de grens met 
antisemitisme wordt overschreden. Zo verklaarde de voorzitter van de AEL 
Ahmed Azzuz in april van dit jaar in het opinieweekblad Knack: “De Joodse 
gemeenschap zal zich moeten distantiëren van de staat Israel. Anders zijn 
aanslagen in Antwerpen onvermijdelijk.” Twee maanden later was het zover.  

Dialoog 

In Nederland is de integratie van minderheden, ondanks een aantal missers, 
relatief evenwichtiger verlopen. Achterstanden werden ingelopen, zonder de 
culturele identiteit van de minderheden aan te tasten. Er bestaat hier ook geen 
sterke extreemrechtse partij, die tot doel heeft de etnische verhoudingen op 
scherp te zetten. Ook behoorlijke contacten tussen de diverse 



bevolkingsgroepen en het instandhouden van een goed en effectief netwerk van 
antiracisme-organisaties zijn van groot belang geweest voor het 
antiracismebeleid in ons land.  
In onze vorige rapporten over antisemitisme in Nederland stelde CIDI al dat die 
dialoog tussen de verschillende bevolkingsgroepen, en in het bijzonder tussen de 
Joodse en Arabische, van groot belang is voor het tegengaan van antisemitisme 
en andere vormen van racisme. Daarnaast is het nodig radicale elementen 
binnen de Arabische gemeenschap, die de essentiële waarden van onze 
samenleving ondergraven en haat prediken, hard aan te pakken. CIDI doet 
beide. In het afgelopen jaar hebben we krachtig stelling genomen tegen 
extremistische groeperingen en personen. Tevens hebben we ons ingezet voor 
het behoud en het verbeteren van de relaties met Moslims en Arabieren in ons 
land. Zo zijn we dit jaar actief betrokken geweest bij het tot stand brengen van 
een ander soort 4 mei herdenking in de Baarsjes in Amsterdam. In 2003 werd 
deze nog verstoord door enkele jonge Marokkanen. 
In dit kader moet het initiatief van burgemeester Cohen van Amsterdam om 
onder auspiciën van de gemeente Amsterdam een dialoog te starten tussen de 
Joodse en Islamitische gemeenschap in Amsterdam worden toegejuicht, evenals 
de door het Centraal Joods Overleg op 9 november jl. in Amsterdam 
georganiseerde Kristallnachtherdenking. Namens het Contactorgaan Moslims 
Overheid in oprichting voerde Selami Yüksel het woord; het aan de herdenking 
gekoppelde ‘Appèl tegen antisemitisme’ werd mede ondertekend door Islam en 
Burgerschap en diverse christelijke organisaties zoals de 
Bisschoppenconferentie en de Samen-op-Weg Kerken. Het streven met elkaar in 
gesprek te blijven, hoe moeilijk soms ook, draagt bij aan de bestrijding van 
antisemitisme. Dit geldt ook voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. 
Beleidsmakers blijven zoeken naar de beste wijze om stil te staan bij 4 en 5 mei 
en hoe de herinnering levend te houden waartoe rassenhaat in zijn ultieme vorm 
kan leiden, ook bij diegenen die ver na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren of 
in het geheel geen binding hebben met deze oorlog die voor een groot deel op 
Europese bodem is uitgevochten.  

De uitingen in Nederland 

In de inleiding hebben we aan de hand van een grafiek laten zien dat in de 
afgelopen vijf jaar het aantal door CIDI geregistreerde antisemitische incidenten 
in Nederland voortdurend is toegenomen, evenals de ernstige voorvallen. 
Afgelopen jaar werd deze trend doorbroken, mogelijk door de grotere aandacht 
van overheid en internationale organisaties voor de strijd tegen Jodenhaat. Naar 
aanleiding van het vorige CIDI rapport discussieerde in april voor het eerst sinds 
jaren de Tweede Kamer over deze kwestie. Ook de grote alertheid van de 
Antidiscriminatie Bureau’s, het MDI, het LBR, de Anne Frank Stichting en het 
CIDI draagt wellicht een steentje bij. 

  2001 2002 2003 2003 

tot 5-5 

2004 

tot 5-5 



fysiek geweld 6 12 5 1 2 

bedreiging met geweld 8 19 11 2 4 

schelden 48 68 92 21 22 

vernieling synagogen/begraafplaatsen 2 2 3 1 0 

bekladding synagogen 0 3 3 0 0 

bekladding Joodse begraafplaatsen 3 1 1 0 1 

bekladding monumenten 4 5 2 3 0 

overige bekladdingen 29 22 27 1 3 

sport 7 18 15 4 4 

e-mails 31 159 127 54 55 

brieven/pamfletten/fax/stickers 16 34 28 2 6 

overig (media, boeken, muziek) 14 16 20 11 10 

Toch neemt, zoals de tabel en grafieken in dit hoofdstuk laten zien, het aantal 
antisemitische incidenten niet in alle sectoren af. Scheldpartijen en beledigingen 
op school nemen nog steeds toe. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat leuzen 
als Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas of Joduh, Joduh ‘gewoon’ zijn 
geworden. Zelfs zo gewoon, dat de term Jood, onder jongeren, langzamerhand 
een scheldwoord aan het worden is. In opdracht van het ministerie van 
Onderwijs heeft het Bureau voor Research en Beleid onder 11.000 leraren naar 
dit soort uitlatingen op school een onderzoek ingesteld. De helft hoorde het 
afgelopen jaar in de klas kwetsende opmerkingen over Joden. Ook zegt de helft 
van de docenten leerlingen te kennen die de holocaust bagatelliseren. Het is 
overigens onwaarschijnlijk dat deze uitingen ook voortdurend tegenover Joodse 
leerlingen worden gedaan. Nog meer leraren (70 procent) hoorden één of 
meerdere keren grievende uitlatingen over de Islam. 
De laatste grafiek laat zien, dat het aantal incidenten in eerste kwartaal van 2004 
ten opzichte van dezelfde periode in 2003 een fractie is toegenomen. Daaraan 
kunnen evenwel geen conclusies verbonden worden. 



 

Antisemitische incidenten over de jaren 2001, 2002 en 2003 

 

Antisemitische incidenten periode 1 januari-5 mei 2003 en 1 januari - 5 mei 2004 

Evenals voorgaande jaren dient men bij het interpreteren van de tabellen en 
grafieken rekening te houden met het volgende: 

• Regelmatige scheldpartijen jegens één en dezelfde persoon worden als 
één incident geteld. 

• In de CIDI-statistieken worden uitingen op het internet niet opgenomen, 
omdat deze registratie door het MDI wordt gedaan. Het MDI registreert in 
2003 514 gevallen van antisemitisme. In 2002 was dat 584. 



• De bekladdingen betreffen bekladdingen op Joodse objecten (synagoge, 
begraaf plaats) en bekladdingen op neutrale plaatsen in combinatie met 
anti-Joodse leuzen. 

Een hakenkruis op een lantaarnpaal, viaduct, tunnel, etc. wordt in deze 
rapportage niet geregistreerd. 

Definities 

Voor de omschrijving van het begrip antisemitisme hanteert CIDI de volgende 
definitie: 

Het anders behandelen van Joden als persoon of als groep dan andere 
mensen of bevolkingsgroepen, in het bijzonder het je vijandig opstellen ten 
opzichte van joden op grond van vooroordelen. 

Lang niet alle incidenten die gemeld worden bij CIDI zijn geregistreerd. Anti-
Israel uitingen, hoe venijnig ook, worden niet opgenomen. Maar een uitlating als 
‘Wat jullie daar doen is misdadig’ wel, omdat hier het gehele Joodse volk 
verantwoordelijk wordt gehouden voor wat andere Joden doen. In het kader bij 
deze paragraaf geven wij - enigszins gewijzigd - de door Peter Pulzer (Oxford 
University) ontworpen toets weer die wij toepassen om te bepalen of een uiting 
antisemitisch is of anti-Israelisch: 

Heeft de betrokken persoon die de uitlating deed: 

• Niet alleen specifieke individuen of organisaties in Israel bekritiseerd, 
maar ook anonieme collectieven, zoals de Joodse lobby, de Joodse 
gemeenschap of de Joodse stem? 

• De economische positie van Joden, betrokkenheid van Joden bij media of 
één van de andere zogenaamde Joodse eigenschappen benadrukt of 
overdreven? 

• Geklaagd dat elke kritiek op Israel automatisch als antisemitisme wordt 
betiteld? 

• De Israelische regering vergeleken met nazisme en het optreden van het 
Israelische leger met de SS, Holocaust of genocide? 

• Om boycots en sancties gevraagd die alleen tegen Israel gericht zijn, 
terwijl hij dat nog nooit heeft gedaan bij andere ernstige zaken in deze 
wereld? 

Als het om beeldmateriaal gaat, dan luidt de aanvullende vraag: 
Heeft de kunstenaar/tv-maker: 

• De davidster gebruikt om Israels militaire apparaat te identificeren? 
• Met een keppeltje Israelische politici aangeduid? 
• Swastika´s gebruikt om de Israeli’s of zionisten te identificeren? 



• Israeli´s of zionisten geportretteerd op een voor Joden karikaturale wijze? 

Als één of meerdere van bovenstaande vragen met ja beantwoord worden, dan 
komt de persoon die de uitlating heeft gedaan in de gevarenzone en wordt de 
scheidslijn tussen anti-Israel gedrag en antisemitisme al snel overschreden. 

Opiniepeiling 

Registratie alleen kan nooit een zuiver beeld geven. Van Donselaar en 
Rodrigues stellen in hun jaarlijkse Monitor Racisme en Extreemrechts met 
verwijzing naar Engels onderzoek dat de incidenten wel eens met een factor 4 
vermenigvuldigd zouden moeten worden om de realiteit te benaderen. Hoe het 
ook zij: registratie blijft het belangrijkste instrument waarmee men het 
antisemitisch c.q. racistisch klimaat kan meten. Een aanvullende methode is het 
uitvoeren van opiniepeilingen.  

De Amerikaanse organisatie Anti-Defamation League voerde in april 2004 een 
opiniepeiling uit naar antisemitische opvattingen in tien Europese landen. Daaruit 
blijkt dat Nederland het laagste scoort met 9%.  

Desondanks waren Nederland en Engeland de enige landen waar antisemitische 
gevoelens zijn gestegen: resp. van 7 naar 9 procent en van 18 naar 24 procent. 
Dat een opiniepeiling niet altijd een zuiver beeld geeft van de werkelijkheid blijkt 
uit het feit dat in België en Frankrijk volgens deze peiling antisemitische 
gevoelens zijn afgenomen: resp. van 35 naar 25 procent en van 39 naar 35 
procent; maar tegelijkertijd hebben Joden in deze landen het meest te lijden van 
antisemitische uitingen. 

Daders 

Bij geschreven uitingen van antisemitisme is het, indien de daders niet tegen de 
lamp lopen, vrijwel onmogelijk iets zinnigs te zeggen over hun afkomst. 
Scheldpartijen en pesterijen op school en op het werk brengen echter de daders 
altijd in direct contact met hun slachtoffer. Bij de meldingen, die CIDI van 
scheldpartijen ontvangt wordt derhalve regelmatig iets over de herkomst van de 
daders gezegd. Wij hebben die gegevens in kaart gebracht en geconstateerd, 
dat in de gevallen waarin de herkomst van de daders genoemd wordt, deze dit 
jaar voor 43,5% wordt toegeschreven aan personen, die oorspronkelijk uit Noord-
Afrika afkomstig zijn. Vorig jaar was dit 41%.  

Het is belangrijk deze gegevens te kennen. Niet om een bevolkingsgroep te 
criminaliseren of te demoniseren, maar om de instrumenten om antisemitisme te 
bestrijden op de dader af te stemmen. Antisemitische uitingen gedaan door 
bijvoorbeeld leden van extreemrechts vraagt om een andere aanpak dan uitingen 
gedaan door jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst. Hun inspiratiebron 
verschilt immers: de één laat zich inspireren door nazi-ideologieën, de ander 



door het conflict in het Midden-Oosten. Bij jongeren van Noord-Afrikaanse 
afkomst lopen antisemitische en anti-Israel gevoelens door elkaar. In het begin 
van dit hoofdstuk hebben we hierover al het nodige gezegd. Wil je het 
antisemitische gedrag van mensen met een Noord-Afrikaanse afkomst 
bestrijden, dan zal op politiek niveau krachtig stelling moeten worden genomen 
tegen de Arabische satelliet zenders, die in Europa haat tegen Joden 
verspreiden. 

Een recent voorbeeld daarvan is de Libanees/Syrische antisemitische tv-special 
Diaspora. Hierover stelden de Kamerleden Eurlings (CDA), Wilders (VVD) en 
Bakker (D66) vragen. In zijn antwoord (december 2003) zei de minister van 
Buitenlandse Zaken, De Hoop Scheffer, de bezorgdheid van de Kamerleden te 
delen. Hij zegde toe deze kwestie in EU-verband, zoals binnen de EU-
Associatieraden en de Dialoog der Culturen aan de orde te zullen stellen. 

Op de OVSE conferentie in Brussel (mei 2004) over hatecrime op internet 
verzorgde CIDI samen met het in Brussel zetelende CEJI (Centre Européen Juif 
d’Information) en het Parijse CRIF (Conseil Représentatif des Institutions Juives 
de France) een van de side-events: een audiovisuele presentatie over 
antisemitische Arabischtalige tv-programma’s die per satelliet naar Nederland en 
andere EU-staten worden uitgezonden. Gezien het wereldwijde karakter van 
satelliet-tv en het internet is een uniforme aanpak essentieel, alsook duidelijke 
definities van wat als haatpropaganda kan worden aangemerkt. Europese 
ministers zullen hun Arabische collega’s voortdurend op deze praktijken moeten 
aanspreken. 

Het debat zal worden voortgezet op de OVSE-conferentie van 13 en 14 
september in Brussel. Daar zal ook een motie in stemming worden gebracht, 
waarin (onder andere) van iedere OVSE-lidstaat wordt gevraagd een nationaal 
orgaan in te stellen dat zich met het monitoren van en het adviseren over 
internethaat bezighoudt. 

Aanbevelingen 

Op 24 oktober 2003 informeerde minister Donner van Justitie de Tweede Kamer 
over de aanpak van antisemitische incidenten. Dit naar aanleiding van een 
ingetrokken motie van de SGP en de CIDI-rapportage over 2002. De minister 
sprak zijn verontrusting uit over de door CIDI en het MDI (Meldpunt Discriminatie 
Internet) geconstateerde stijging van antisemitische uitingen. Er komt echter 
geen nieuw aanvullend beleid. De bestrijding van antisemitisme zal worden 
ondergebracht in een ‘gedegen en breed gedragen aanpak van het bestrijden 
van discriminatie in zijn geheel’. Op 21 juni ging minister Verdonk voor 
Vreemdelingenzaken en Integratie mede namens Donner nader in op het te 
ontwikkelen beleid. Over de verspreiding van antisemitische informatie in 
Nederland vanaf buitenlandse radio- of tv-zenders zegt zij dat het Ministerie van 
Justitie ‘momenteel overleg [voert] met enkele organisaties die dit zouden 



kunnen gaan monitoren’. 
Tot de ‘brede aanpak’ die Minister Donner voorstelt, zullen duidelijker richtlijnen 
moeten behoren voor justitie en politie: aangiften van antisemitisme moeten 
worden opgenomen en allemaal doorgestuurd worden naar de Officieren van 
Justitie. Melders moeten op de hoogte gehouden worden van wat er met hun 
aangifte gebeurd is. Veel te vaak wordt na een aangifte nooit meer iets 
vernomen en veel te vaak blijven aangiftes liggen. CIDI heeft regelmatig 
ondervonden dat Officieren van Justitie zelfs geen ontvangstbewijs stuurden. Het 
Ministerie van Justitie dient tevens nieuwe procedures te ontwikkelen voor de 
aanpak van antisemitisme en racisme op het internet. De Anne Frankstichting 
pleit voor het instellen van een ‘internet politie corps’ dat de antidiscriminatie 
wetgeving virtueel kan handhaven. Dit vereist gespecialiseerde kennis, die een 
organisatie als het MDI heel goed zou kunnen bieden. Internet mag in elk geval 
geen vrijplaats zijn voor haat en racisme. Om met de woorden van minister 
Donner te spreken bij de uitreiking van het Met recht discriminatie van het LBR: 
“Nederland moet het gevaar van racisme niet onderschatten”. 

Het valt te betreuren dat er geen apart beleid wordt ontwikkeld om antisemitisme 
aan te pakken. In het veld van racisme en discriminatie neemt antisemitisme 
wegens zijn bijzondere geschiedenis een aparte plaats in en er kan veel bereikt 
worden door het van overheidswege stimuleren van de dialoog tussen Joden en 
Arabieren en geven van lessen op scholen over wat Jodendom eigenlijk is en 
wat er tijdens de Shoa gebeurd is. Het zou zinvol zijn geld vrij te maken voor 
programma’s, die op scholen vooroordelen en geweld effectief bestrijden. Al 
eerder wees CIDI in dit verband op het in Amerika ontworpen programma World 
of Difference. Scholen zouden ook beloond moeten kunnen worden, als zij een 
jaar lang nauwelijks of geen antisemitische of racistische incidenten hebben 
gehad. 

Maar ook internationaal zullen de nodige stappen moeten worden gezet. Naast 
een Europese aanpak van de Arabische satellietzenders, dienen racistische 
internetsites die gehost worden in landen, zoals de Verenigde Staten, waar een 
volledige freedom of speech heerst, te worden aangepakt. Radicale politieke 
leiders en Moslimfundamentalisten, die in Europa haat prediken, moeten op 
Europees niveau in de gaten worden gehouden en desnoods de toegang tot de 
lidstaten worden ontzegd. Bovendien is een goed en informatief Europees of 
mondiaal registratiesysteem nodig. Dat is een lastige opgave. De geschiedenis 
van het rapport van het European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 
in Wenen over antisemitisme in Europa laat dat zien. Het EUMC durfde het niet 
aan te concluderen dat de daders van veel incidenten Arabische burgers zijn. 
Voor wat betreft de aangeleverde data werd duidelijk dat wil men inzichtelijk 
registreren en vergelijken er uniforme criteria dienen te komen. 

   

 
 


