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INLEIDING

Het monitoren van antisemitisme en racisme heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een inter-
nationaal vak, dat door professionals wordt uitgeoefend. Het is een belangrijke peiler waarop de
bestrijding van deze fenomenen rust en waarop beleid ontwikkeld wordt. Naast het monitoren van
concrete haatuitingen, zal ook diepgaand onderzoek moeten worden gedaan naar de achtergronden
en voedingsbodems van haatdragend gedachtengoed en de vitaliteit ervan.

Op verscheidene plaatsen in deze monitor zal de verspreiding van haat via het internet en satelliet-
televisie ter sprake komen. Alvast hier dient te worden benadrukt, dat indien daaraan geen paal en
perk wordt gesteld, antidiscriminatiebeleid verwordt tot ‘dweilen met de kraan open’. In de conclusie
wordt hierop en op de wetsvoorstellen van minister Donner dieper ingegaan.

Vorig jaar (2003) constateerde CIDI een lichte daling van het aantal geregistreerde incidenten. Dit
jaar (2004) is het aantal vrijwel op hetzelfde niveau. CIDI is ervan overtuigd dat deze daling mede
te danken is aan het feit, dat zowel op overheidsniveau als op NGO-niveau de bestrijding van
antisemitisme op de agenda is blijven staan. Dat stemt enigszins hoopvol en betekent dat dit ook de
komende jaren zo dient te blijven. In de conclusie zullen wij dieper ingaan op hetgeen sterke
verbetering behoeft, zoals het vrijmaken van tijd en gelden voor het invoeren van antidiscriminatie
programma’s op scholen en justitieel optreden. Te vaak blijven grote zaken liggen of worden zij
geseponeerd.

In Nederland lieten de jaren 2000 tot en met 2002 een verontrustende scherpe stijging zien van het
aantal antisemitische incidenten. Ook de aard ervan werd ernstiger. Er is nog steeds sprake van een
hoog niveau, hoewel in 2003 de stijgende lijn werd doorbroken met een daling naar 334 incidenten
van 359 in 2002. Het totaal aantal incidenten in 2004 bedraagt 326: geen stijging, maar nog steeds
een hoog niveau. Ook in de periode januari-mei 2005 vindt geen stijging plaats in vergelijking met
dezelfde periode vorig jaar. Deze laatste registratieperiode betreft overigens alleen de bij CIDI
gemelde voorvallen.
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Zeer zorgelijk blijft het grote aantal meldingen vanuit het onderwijs. Het aantal incidenten (18) is in
2004 weliswaar hetzelfde als in 2003, maar in vier gevallen is er sprake van dreiging met geweld.
Een klasgenoot bedreigde een Joodse medeleerlinge met de woorden “als je dat doet, kom ik met
al mijn familie en vrienden uit de buurt om je in elkaar te slaan”. De Joodse leerlinge had gezegd dat
zij de antisemitische slogans van de dader zou melden. Deze waren: “jij liegt, alle Joden zijn leuge-
naars” en “ja, ja, Joden zijn verboden, Joden moet je doden”.

Op een andere school was op het schoolbord geschreven: ‘Joden doden is niet erg, Hitler deed het
ook’. Opvallend is dat vijf van de in 2004 gemelde incidenten Amstelveense scholen betreffen. In de
conclusie wordt daarop verder ingegaan.

Uit onderzoeken blijkt dat leerlingen zeker na de moord op cineast Theo van Gogh zijn gaan
radicaliseren. Dit geldt zowel voor sommige jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst, die hun pij-
len richten op het Nederlandse stelsel van normen en waarden, maar ook voor sommige autochtone
leerlingen die zich schuldig maken aan racisme richting leerlingen van Noord-Afrikaanse afkomst.
Dat beeld wordt bevestigd door het in juni 2005 verschenen onderzoek dat in opdracht van de
Algemene Onderwijsbond en AT5 door de Dienst Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Am-
sterdam naar extremisme en radicalisering in het Amsterdamse voortgezet onderwijs is uitgevoerd.
Uit het onderzoek blijkt antisemitisme het hoogste te scoren. Uitingen gericht tegen Joden of Israel
wordt door 31% van de leraren vaak of soms waargenomen, antiwesterse uitlatingen, waaronder
uitspraken tegen homo’s door 29%. Uitingen gericht tegen Moslims wordt door 18% van de leraren
waargenomen en het goedkeuren van politiek geweld vanuit extreem-rechtse of racistische motie-
ven 16%.

Educatie over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust blijft een belangrijk instrument om te laten
zien waartoe racisme in zijn ultieme vorm kan leiden. In de conclusie gaan wij hierop verder in.
Evenals vorig jaar is de Nederlandse situatie een gunstige uitzondering in vergelijking met het buitenland.
Volgens het Stephen Roth Institute, dat verbonden is aan de Universiteit van Tel Aviv, was het aantal
gevallen van antisemitisch geweld en vandalisme in 2004 wereldwijd het hoogste van de afgelopen
vijftien jaar. De studie noemt de frustratie onder jonge moslimimmigranten in rijke landen als Frankrijk,
Groot-Brittannië en Canada de belangrijkste factor in de toename van antisemitische incidenten.
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Wereldwijd vonden er 482 ernstige incidenten plaats, waarvan 20 fysiek geweld betroffen. In 2003
waren deze cijfers 330 en 30. De toename van het aantal incidenten betreft in West-Europa met
name Groot-Brittannië, Frankrijk en België. In Rusland steeg het aantal incidenten met 40%.

Het alledaagse antisemitisme waarvan de Joodse gemeenschap slachtoffer is, wordt sterk gevoed
vanuit de haatideologieën die zich via het internet en virulent antisemitische satellietuitzendingen in
het onderbewustzijn van mensen nestelen. Die ideologieën vallen nog eens op extra vruchtbare
bodem bij hen, die al traditionele vooroordelen over Joden hebben. Uit recent onderzoek van de
Anti-Defamation League (juni 2005) blijkt dat traditionele antisemitische stereotypen – zoals Joden
die overal aan de touwtjes trekken - nog steeds hardnekkig zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd
onder 6000 Europeanen in 12 Europese landen, waaronder Nederland. Bijna 30% van alle onder-
vraagden is van mening dat Joden teveel macht in de zakenwereld hebben en 32% vindt dat Joden
teveel macht in de financiële wereld hebben. Zo’n 20% houdt de Joden verantwoordelijk voor de
kruisiging van Jezus; 29% zegt dat hun opinie over Joden wordt beïnvloed door de Israelische
politiek en van hen zegt 52% dat hun opvattingen over Joden verslechteren vanwege Israel.

In Nederland antwoordde 18% positief op de vraag of Joden teveel macht in de zakenwereld
hebben. In 2003 was dat ook 18%. Op de vraag of Joden teveel macht in de financiële wereld
hebben antwoordde 19% bevestigend. En ook dat was geen verschil met 2003. In Duitsland, Groot-
Brittannië, Frankrijk en België was er voor beide vragen een afname. In Frankrijk bedroeg die op
de eerste vraag zelfs 8%, nl. van 33% naar 25% en in Engeland was dat 6%, nl. van 20% naar 14%.

Het conflict tussen Israel en de Palestijnen blijft sterke emoties oproepen. Negatieve gevoelens over
de Israelische politiek worden rechtstreeks op Joden geprojecteerd. Dit wordt nog eens versterkt
doordat de Arabische media, die ook hier worden ontvangen, geen onderscheid maken tussen
Israel en Joden. Uit de diverse dialoogactiviteiten met leden van de Moslimgemeenschap, die CIDI
zelf initieert of waaraan CIDI-medewerkers deelnemen, blijkt echter dat, hoe moeizaam ook, beide
groepen in staat zijn ondanks politieke meningsverschillen met elkaar te werken aan een coherente
samenleving. In de conclusie gaan wij verder in op het belang van dialoogactiviteiten.

Sinds 1983 monitort CIDI het aantal antisemitische uitingen in ons land. De jaarlijkse rapportages
zijn vanaf 1996 ook op de website van CIDI te lezen (www.cidi.nl). Deze antisemitisme monitor
heeft de reputatie opgebouwd, zowel nationaal als internationaal, de belangrijkste graadmeter te zijn
voor het niveau van antisemitisme in Nederland. Dat had niet gekund zonder dat de instituten,  die alle
vormen van racisme en discriminatie monitoren, hun data aan CIDI ter beschikking stellen. Ook dit
jaar is dat weer gebeurd. Het overzicht over 2004 is gebaseerd op meldingen gedaan bij het CIDI, de
Landelijke Vereniging van Antidiscriminatie Bureau’s (ADB’s), het Meldpunt Discriminatie Internet,
de Antifascistische onderzoeksgroep Kafka en de regiopolitie Amsterdam-Amstelland. Tevens is er
gebruik gemaakt van de gegevens van de Commissie Gelijke Behandeling, de Zesde Monitor over
Racisme & Extreemrechts van de Anne Frank Stichting en de Universiteit Leiden, informatie van de
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV)
en het Landelijk Expertise Centrum Discriminatiezaken (LECD). CIDI wint ook sinds 2001 infor-
matie in bij een aantal als Joden herkenbare personen ter verificatie van de algemene beeldvorming
over het niveau van antisemitisme.

De registratie van antisemitisme blijft complex. De zwaarte van de incidenten loopt sterk uiteen en
de te hanteren definitie van antisemitisme is niet eenduidig. Bovendien kan er sprake zijn van onbewuste
normverschuiving. In Bijlage 1 bij dit rapport treft u de definitie en uitgangspunten aan die CIDI
hanteert bij de samenstelling van dit rapport. Voor de goede orde zij er hier op gewezen, dat anti-
Israel opmerkingen, hoe virulent ook, niet in de lijst van antisemitische uitingen voorkomen.
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Wij beschouwen dat als politieke en niet als antisemitische uitlatingen. In Bijlage I vindt u ook
de criteria die wij hanteren om te bepalen of een uitlating anti-Israel danwel antisemitisch is.

Nog steeds moet ervan worden uitgegaan dat niet alle antisemitische voorvallen bekend zijn, louter
en alleen omdat lang niet alles gemeld wordt. Er zijn slachtoffers die niet melden omdat zij denken
dat dit geen enkel effect zal hebben. Teleurstellingen met bijvoorbeeld het doen van aangiftes, kunnen
een rol spelen. Voor anderen is het ‘gewoon’ geworden om antisemitisch bejegend te worden.
Antisemitische gedachten zijn al helemaal niet te meten. Opiniepeilingen zijn dan ook een belangrijke
aanvulling (zie bv. de hierboven genoemde opiniepeiling van de ADL). In combinatie met het regis-
treren van incidenten kan zo het niveau van antisemitisme redelijk goed bepaald worden.

De opzet van het rapport is dezelfde als die van voorgaande jaren. Om een goede vergelijking te
kunnen maken, zijn ook de categorieën dezelfde als vorig jaren. Scheiding wordt aangebracht in
gewelddadige, mondelinge en schriftelijke uitingen. De categorieën zijn vervolgens onderverdeeld in
specifieke verschijningsvormen. Hoofdstuk 1 behandelt de incidenten die in 2004 hebben plaats-
gevonden. In hoofdstuk 2 zijn de incidenten die in de eerste maanden van 2005 hebben plaatsgevonden,
beschreven. In hoofdstuk 3 worden de gerechtelijke uitspraken op het gebied van antisemitisme
behandeld. In hoofdstuk 4 treft u onze beoordeling en conclusie aan en in hoofdstuk 5 onze aanbe-
velingen.

Den Haag, augustus 2005
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1. ANTISEMITISCHE INCIDENTEN 2004

1.1 Fysiek geweld

15 april
Melding bij CIDI en ADB Utrecht: 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, vermoedelijk van Noord-Afrikaanse afkomst, 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. De
dader weigert na bemiddeling de schade te betalen. De aangifte wordt op 28 februari 2005
geseponeerd, met als reden: ‘Het gebeurde is een zo geringe inbreuk op de rechtsorde, dat een
strafvervolging onevenredig zwaar zou zijn in verhouding tot hetgeen heeft plaatsgevonden’. Het
slachtoffer start op 17 juni 2005 een prodecure ex artikel 12Sv bij het gerechtshof in Arnhem
wegens niet-vervolging.

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

7 juni
Melding bij ADB Amsterdam: De buurman van melder is als Jood herkenbaar. Wanneer melder
naar de tramhalte op de Stadionweg loopt, ziet hij een man met een kefijah (Arabische geruite
doek) scheldend wegrennen. Verderop staat de buurman van melder. Hij vertelt dat hij zojuist in het
gezicht is gespuugd door de wegrennende man. Hij heeft de politie gebeld. Ongeveer 15 minuten
later arriveren twee agenten. De dader is verdwenen en het slachtoffer wil geen aangifte doen omdat
hij denkt dat dit geen zin heeft.

20 september
Melding bij CIDI: Een Joodse inwoonster van Amsterdam (Rivierenbuurt) wordt door twee mannen
van Noord-Afrikaanse afkomst bespuugd en uitgescholden. De mannen hebben de voorgaande
periode in het huis boven haar gewerkt. Om het werk klaar te krijgen moest er ook in het weekend
gewerkt worden. Meldster heeft de aannemer daarop gevraagd dat niet te doen daar zij veel overlast
van de verbouwing ondervond. De aannemer gaat op haar verzoek in en excuseert zich voor de
overlast. Twee personeelsleden bellen echter bij meldster aan en bespugen en bedreigen haar: “Vuile
rotjodin. We zullen hetzelfde doen als de Israeli’s bij de Palestijnen en een bom in je huis leggen”.
Meldster schakelt na overleg met CIDI de politie in. Deze zegt de volgende ochtend bij haar langs
te komen om aangifte op te nemen. Dit gebeurt niet. CIDI neemt contact op met de politie. Een
agent gaat vervolgens alsnog langs. Meldster wil geen verdere actie.
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30 november
Melding bij ADB Amsterdam: Joodse meldster zit samen met haar dochter in de wachtruimte van
het politiebureau. De schoonmoeder van de dochter komt uit een spreekkamer. Wanneer zij hen
ziet, begint ze te schreeuwen. De vrouw duwt meldster en slaat een kopje koffie uit haar hand.
Vervolgens zegt ze: “Ze zijn je vergeten in de oorlog”. Meldster was ondergedoken tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Er wordt aangifte gedaan. Het OM besluit niet te vervolgen, gezien de
emoties. Het ADB start hierop een procedure ex artikel 12Sv.

1.2 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.

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.
Hun bal komt terecht bij de voetballende jongere jongens. Er wordt gevraagd de bal terug te gooien.
Dat gebeurt niet omdat, volgens 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 kanker-
jood”. 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.

7 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.

8 juni
Melding bij CIDI: Twee Joodse mannen lopen op vrijdagavond naar synagoge West. Onderweg
passeren zij vier jongens van Noord-Afrikaanse afkomst. De mannen groeten deze jongens op
hartelijke wijze, waarna een van de jongens verbaal agressief reageert door te schelden met: “Vuile
kankerjoden, jullie moeten weg hier”, “Dood aan jullie Joden”, “Wij zorgen wel dat jullie hier weg
gaan”. De jongen maakt eveneens een snijdende beweging langs zijn keel. De Joodse man reageert
hierop en zegt dat hij het uiterlijk van de jongens zal onthouden en aangifte zal doen bij de politie. Hij
zegt ook: “Het wordt tijd dat jullie hiermee ophouden in de buurt; wij moeten met z’n allen leven”.De
jongen dreigt vervolgens zijn vriendjes te gaan halen als de heren niet “doorlopen of oprotten”. Een
Joods-Marokkaanse man in de synagoge gaat hierna naar de jongens en spreekt deze vermanend
toe in het Arabisch. Dit lijkt een positieve uitwerking te hebben.

18 juni
Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man loopt terug van zijn werk. Onderweg stopt een
auto met twee mannen van Noord-Afrikaanse afkomst direct naast hem. Deze mannen rollen het
raam open, waarbij ze met hun vingers een pistoolgebaar maken. Terwijl de ‘schutter’ schietgeluiden
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maakt, roept de ander: “we gaan je doodschieten vuile Jood”. Hierna rijden ze snel door en roepen
“vuile kankerjood”.

4 juli
Melding bij CIDI: Joodse melder, een oudere man uit Drenthe wordt telefonisch bedreigd: ‘Dikke
klootzak met je Jodenkliek, als je niet ophoudt met die advocaat van vieze zaakjes ga je niet dood
aan je kanker maar effe eerder, kogel in je koppe, aju”. Melder doet aangifte bij de politie. De
politie zegt geen aanknopingspunten te hebben om de dader te kunnen achterhalen. Melder geeft te
kennen dat hij zeer regelmatig antisemitisch is bejegend.

augustus-oktober
Melding bij CIDI: Niet-Joodse melder uit Gouda heeft aan zijn scooter een Israelisch vlaggetje
hangen. Twee mannen van Noord-Afrikaanse afkomst proberen hem tot tweemaal toe omver te
rijden. Melder wordt ook regelmatig uitgescholden vanwege zijn openlijke steunbetuiging aan Israel.
Teksten: “Hamas, Hamas, Joden aan het gas” en “Kankerjood”. Hij draagt vaak een ‘Israelpet’ en
soms ook shirts met daarop steunbetuigingen aan Israel. Eind oktober wordt opnieuw door een
automobilist geprobeerd om de man van de weg te drukken.

3 augustus
Melding bij CIDI: De dochter van Joodse melder wordt gedurende negen maanden lang op school
vrijwel dagelijks uitgescholden voor “kankerjodin”. De daders, van Noord-Afrikaanse afkomst,
maken daarbij sissende geluiden en zingen: “Joden moeten we doden”. Het meisje wordt eveneens
fysiek bedreigd. Zij doet tot vier maal toe melding bij haar mentor, die geen actie onderneemt.
Melder ziet zich genoodzaakt zijn dochter thuis te houden. CIDI heeft een gesprek met melder en
zijn dochter. In april 2005 maakt het meisje een nieuwe start, nadat de school erkent dat er fouten
zijn gemaakt.

16 augustus
Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man is op vakantie in Hoogeveen. Hij wordt in de
Hoogstraat met de dood bedreigd door een man van Noord-Afrikaanse afkomst van ongeveer
dertig jaar. Deze zegt volgens melder: “Jehoedi….Als ik je nog een keer in deze straat zie dan word
je gedood”. De dader maakt een beweging naar zijn keel. Er wordt melding van gemaakt, maar de
politie vindt het geen echte doodsbedreiging noch een antisemitische uitlating, omdat de dader alleen
‘jehoedi’ heeft gezegd.

mei-september
Melding bij CIDI: De veertienjarige dochter van Joodse meldster wordt bedreigd door medeleer-
lingen. Een Joodse medeleerlinge vraagt waar zij woont. Zij antwoordt “tussen de synagoge en
school”. Een andere leerling van Noord-Afrikaanse afkomst vraagt: “Waar is die synagoge, want
die wil ik in brand steken. Ik hou niet van Joden vanwege mijn geloof”. De Joodse leerling zegt dat
dit soort dingen niet gezegd kunnen worden. De jongen gaat echter door met het maken van
antisemitische opmerkingen. De dochter van meldster gaat naar het hoofd van de school.
Na onderzoek van het voorval wordt de jongen geschorst. Daarna wordt hem de keus voorgelegd
zelf van school te gaan of van school gestuurd te worden. De jongen was al betrokken bij meer
problemen. De toegang tot de school en het schoolplein wordt hem ontzegd. Hij geeft de Joodse
leerlinge de schuld. Ondanks de maatregelen van de school komt hij tweemaal terug. Hij zegt de
Joodse leerlinge “te pakken te nemen met een groep vrienden”. De schoolleiding grijpt opnieuw in:
de surveillance op het plein wordt uitgebreid. CIDI adviseert om de politie in te lichten. De dader
komt op gesprek op het bureau en er is contact met de politie van de woonplaats van de jongen.
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De jongen maakt via de politie zijn excuses en stopt met dreigen. De politie adviseert het Joodse
meisje om geen aangifte te doen daar dit de situatie slechts zou doen verslechteren.

oktober
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een als Jood herkenbare man krijgt een inklapbare
paraplu naar zijn hoofd gegooid. Hierbij wordt geroepen: “Hamas, Hamas, Joden aan het gas”.

12 oktober
Melding bij CIDI: Een Joodse man gaat tanken bij een Shell benzinepomp in Vlaardingen. Terwijl
hij aan het afrekenen is, begint een andere chauffeur te schreeuwen dat hij eerst zijn auto weg moet
zetten, voordat hij gaat betalen. Als de man terugkomt na het betalen wordt hij door de chauffeur
uitgemaakt voor “teringjood” en bijna geramd door diens bedrijfswagen. Melder doet aangifte.

2 november
Media: Op deze dag wordt de cineast Theo van Gogh vermoord. De brief die de moordenaar op
het lichaam van Van Gogh achterlaat, is een open brief aan Ayaan Hirshi Ali, waarin hij schrijft zeker
te weten dat zij ten onder zal gaan. Ook Nederland, schrijft hij, zal ten onder gaan. Volgens de
moordenaar domineren ‘vele Joden die een produkt zijn van de Talmud leerstellingen’ de Neder-
landse politiek. Daarna haalt hij Talmoed-teksten aan, waaruit zou blijken dat Joden niet-Joden
minachten. Hij schrijft verder: ‘Aangezien u [Hirshi Ali] een voorvechtster bent voor gelijke rechten,
zult u waarschijnlijk (nadat deze kennis tot u is gekomen) bij uw Joodse meesters in de kamer
pleiten om de leerstellingen van de Talmud te verwerpen’.

begin november
Melding bij CIDI: De drie kinderen van Joodse meldster worden al ruim drie jaar op school antise-
mitisch bejegend. Wanneer de kinderen samen over straat lopen, worden zij uitgescholden en daar-
bij worden soms gebaren gemaakt van een mes langs de keel. Een van de dochters zit op een
openbare basisschool in Amsterdam West. Zij heeft een verschil van mening met een klasgenootje
van Noord-Afrikaanse afkomst. Het klasgenootje zegt tegen haar: “jij liegt, alle Joden zijn leugenaars”
waarna ze begint te zingen: “ja, ja, Joden zijn verboden, Joden moet je doden”. Het Joodse meisje
zegt dat zij zou melden wat er daarvoor gebeurde. Het klasgenootje bedreigt haar daarna: “als je
dat doet, kom ik met al mijn familie en vrienden uit de buurt om je in elkaar te slaan”. Al eerder heeft
het klasgenootje gezegd: “alle Joden zijn slecht” en “jij stinkt naar Joden”. Korte tijd na dit incident
lopen de twee dochters van meldster samen van school naar huis. Onderweg passeert een jongen
die bij de meisjes op school zit. Hij zingt: “Joden, je zou ze moeten doden, ze stinken net als Joden”.

15 november
Melding bij CIDI: Per e-mail wordt een man met de dood bedreigd: “Jij hebt geen recht van be-
staan, jij bent een jood. Wij zullen je uit je lijden verlossen, om je een indruk te geven van wat wij
weten…’. Vervolgens wordt er een opsomming van persoonsgegevens gegeven. De afzender sluit
af met: “Je zult binnenkort iemand tegen komen…. kijk uit… ik kan het zijn. Dat is dan de laatste
keer dat je op het aardse bestaan iemand tegen komt. Ik hoop dat Allah je zal sparen”. Melder doet
aangifte.
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1.3 Schelden

januari
Melding bij de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Meldster loopt met twee heren over straat, als
ze door een jongen worden uitgescholden: “Vuile kankerjood, kankerjood” en “Dood aan jullie
Joden”. De jongen blijft de teksten herhalen. De drie zijn vaste bezoekers van de synagoge en als
Joden herkenbaar omdat de heren een keppel dragen.

januari
Melding bij de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Doordat een man zijn auto aan het inparkeren
is, blokkeert hij op dat moment de weg voor een andere bestuurder. Als deze uiteindelijk passeert,
roept hij o.a.: “Jood, vuile kankerjood, vieze vuile flikker, kankerhoer”. Er is een getuige aanwezig.

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.

9 januari
Melding bij ADB Amsterdam: Op 23 december 2003 zegt een medewerker van de supermarkt
Dirk van den Broek in het winkelcentrum Kostverloren in Amstelveen tegen een klant: “Hé Joodje,
wat moet je nou?”. De klant reageert niet. Melder is hiervan getuige. Het ADB dient een klacht in bij
het bedrijf. De medewerker krijgt een officiële waarschuwing en een aantekening in zijn
personeelsdossier.

10 januari
Melding bij CIDI: Drie als Jood herkenbare personen worden in Amsterdam-Slotervaart door een
man en jongen van Noord-Afrikaanse afkomst uitgescholden: “Vuile Jood, Kankerjood, dood aan
jullie Joden”. De volwassen man blijft de tekst herhalen totdat de drie uit zicht zijn. Melder doet
aangifte.

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 bedrij-
ven 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”.

14 januari
Melding bij ADB Amsterdam: Twee mannen gaan wat eten in een eetcafé in Amsterdam. De
serveersters maken steeds grappen door te zeggen dat ze nog niet aan de beurt zijn. Toen een van
de mannen later op de avond vraagt wat een schaaltje olijven kost, zegt een van de serveersters:
“ouwe rotjood”. De man is te perplex om te reageren. De andere man legt de kwestie voor aan de
bedrijfsleider, die toezegging doet de serveerster op haar gedrag aan te spreken. Het ADB wordt
gevraagd de zaak te registreren.
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19 januari
Melding bij ADB Amsterdam: Een niet-Joodse vrouw met donker haar loopt bij Albert Heijn in de
Van Woustraat in Amsterdam. Een man gaat naast haar lopen en vraagt haar twee maal “Ken je Bin
Laden? Er komen nog meer aanslagen aan”. Hij gaat vervolgens voor haar lopen en zegt: “Wij
gaan jullie uitroeien kankerjood”. De man is ongeveer 25 jaar en vermoedelijk van Noord-
Afrikaanse afkomst. Hij slaat de hoek om en laat de vrouw verder met rust.

26 januari
Melding bij ADB Amsterdam: Een niet-Joodse man komt ’s avonds thuis. Bij de fietsenstalling aan
de Hoofdweg in Amsterdam staan drie jongens van ongeveer 20 jaar, vermoedelijk van Noord-
Afrikaanse afkomst. Zij roepen: “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas”. Melder roept: “racisten”,
maar weet niet of ze het horen.

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.

19 februari
Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man wordt in Amsterdam stelselmatig uitgescholden
door hangjongeren van Noord-Afrikaanse afkomst. Zij roepen dat Joden dood moeten en dat zij
‘Palestijnen-moordenaars’ zijn.

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 moslim-
ondernemer 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-WTC te brengen. De chauffeur vraagt zeer op-
gewonden: “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”.

15 maart
Melding bij ADB Utrecht: Een als Jood herkenbare man fietst naar zijn werk wanneer hij door een



13

 ANTISEMITISME 2004 / JANUARI-MEI 2005

groep jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst die zijn keppel zien, vijandig bejegend wordt. Een
van hen roept kwaadaardig “HAMAS” . De man voelt zich bedreigd.

1 april
Melding bij ADB Amsterdam: Een als Jood herkenbare man wordt bij het Centraal Station in Den
Haag door een blonde man nageroepen: “Hé, fuck Joden”.

april
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een Joodse man wordt op straat lastiggevallen
door een aangeschoten man, die dingen zegt als: “Ik ken jou wel want jij bent een racist. Jij bent een
teringjood, een stinkjood, een pleurisjood en een kankerjood. Marokkanen en Joden kunnen niet
samen, vuile teringjood”. Er is aangifte gedaan.

7 april
Melding bij RADAR: Het gezin van meldster wordt vaker antisemitisch bejegend. Jongeren van
Noord-Afrikaanse afkomst van 16 of 17 jaar roepen naar haar en haar gezin: “Hamas, Hamas, alle
joden aan het gas”. Haar zoontje van 7 jaar wordt op zijn afkomst aangesproken door leeftijds-
genoten van Noord-Afrikaanse afkomst: “je bent een moordenaar, je maakt alle Palestijnen dood”.
Ook telefonisch krijgt zij allerlei opmerkingen naar haar hoofd geslingerd en zij weet dat het
dezelfde jongeren zijn. Zij heeft hen al aangesproken op hun gedrag. Meldster doet aangifte.

20 april
Melding bij CIDI: De ex-vrouw van Joodse melder typeert diens 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”.

4 mei
Melding bij CIDI en ADB Amsterdam: Een als Jood herkenbare man staat bij tramhalte De Munt in
Amsterdam. Een vrouw roept vanaf de overkant van de straat “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.

17 mei
Melding bij CIDI en ADB-Amsterdam: Niet-Joodse melder is met zijn dochtertje in het zwembad
in Sloterpark. Daar roept een groepje jongens van Noord-Afrikaanse afkomst in koor: “Joden, die
moet je doden”. De (Arabische) veiligheidsbeambte kijkt niet op of om. Melder zegt er wat van,
waarbij een van de jongens reageert met: “ bewijs dan dat ik het was, hé”. De veiligheidsbeambte
neemt de opmerking min of meer ter kennisgeving aan en doet verder niets. Melder doet per e-mail
zijn beklag bij het zwembad en het stadsdeel. Het zwembad zal het incident bespreken met het
Jongeren Service Team.

mei
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een Joodse man (geboren in Israel) wordt geweigerd
in twee verschillende cafés. Bij de één wordt gezegd: “You can’t come in, you are a Jewish pig” en
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bij het andere café zegt men geen Engels te kunnen spreken en dat hij moet “oprotten” omdat hij
Joods is.

juni
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Twee Joodse jongens worden op weg naar de
synagoge uitgescholden door vier andere jongens: “Vuile kankerjoden, jullie moeten weg hier, dood
aan jullie joden, wij zullen zorgen dat jullie hier weggaan”.

begin juni
Melding bij CIDI: Het zoontje van Joodse melder (rond de tien jaar) voetbalt met zijn vriendje in
Amsterdam Buitenveldert. Er komt een andere groep jongens van rond de twaalf jaar, zowel au-
tochtone jongens als jongens van Noord-Afrikaanse afkomst. Zonder enige aanleiding beginnen ze
te schelden: “rotjoden, rotjoden, rotjoden”. De Joodse voetballers gaan naar huis. Een van de
vaders gaat polshoogte nemen en belt de politie. Deze komt.

juni – oktober
Meldingen bij CIDI, ADB Amsterdam en media: Voor de rechtbank aan de Parnassusweg staat een
man die met Palestijnse vlaggen zwaait. Hij roept leuzen als “Hamas, Hamas, dood aan Israel”. Op
5 juli zegt de man tegen voorbijgangers: “vuile vieze nazivarkens, vieze kankerblanken, alle blanken
zijn vuile vieze nazivarkens”. Een rechter scheldt hij bij herhaling uit: “wat een lelijke, gore jodenkop”
en “vieze vuile Jood met je nazi-praktijken” en ook een strafpleiter wordt uitgescholden. In augustus
roept de man tegen een vrouw die een davidster om haar hals draagt: “Je moet naar een concentratie-
kamp. Dan kun je je etnisch laten zuiveren”. Van diverse incidenten wordt aangifte gedaan. In
augustus vindt een kort geding plaats. Uitspraak is dat de individuele slachtoffers aangifte moeten
doen. Eind september en in de eerste week van oktober worden opnieuw drie Joden uitgescholden.
Weer wordt er aangifte gedaan. Op 28 september staat de man voor een synagoge in Utrecht te
zwaaien met een Palestijnse vlag. Hij roept: “kutjoden”. Op 6 oktober wordt de man in hechtenis
genomen. Zie verder onder Rechtspraak.

25 juni
Melding bij CIDI: Als Jood herkenbare melder loopt in Amsterdam met zijn zoon naar de synagoge.
Onderweg roept een aantal mensen van Noord-Afrikaanse afkomst: “Joden, Joden”. Melder doet
geen aangifte.

4 juli
Melding bij ADB Amsterdam: Joodse melder hoort een groepje jongens van Noord-Afrikaanse
afkomst schreeuwen: “Joden die moet je doden”.

22 juli
Melding bij ADB Amsterdam: De particuliere huisbaas zegt tijdens een woordenwisseling tegen
Joodse melder: “Ga terug naar je land, kutjood”. Dit is niet de eerste keer. Er is een getuige aanwezig.
Het ADB adviseert aangifte te doen.

26 juli
Melding bij CIDI: Een Joodse vrouw uit Amsterdam ondervindt veel overlast van hangjongeren op
het terrein waar zij een tuinhuisje heeft. Wanneer zij hen erop aanspreekt, wordt er tegen haar
gezegd: “kijk, dat is een vieze teringjood”. Na een aantal weken biedt de dader onder druk van de
beheerder zijn excuses aan.
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juli
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een fietser, rijdend in een voetgangersgebied, wordt
staande gehouden door een aantal politieagenten, waarvan één Joods is. Hij scheldt de agenten uit
voor “vuile kankerjood”.

10 augustus
Melding bij CIDI: Op het politiebureau in Nieuwendorp vindt tussen twee personen, één daarvan is
Joods, een ruzie plaats. De Joodse persoon wordt uitgescholden: “ze zijn jou nog vergeten”. Later
wordt aangifte gedaan. De politie noteert het voorval als ‘belediging’.

19 augustus
Melding bij ADB Den Haag: In de trein zingen vier meisjes van Noord-Afrikaanse afkomst liedjes
met teksten als: “alle Joden onder de gasdouche” en “we vegen alle Joden van de aarde”.

23 augustus
Melding bij CIDI: Een man, die sympathiseert met Israel en een davidster draagt, wordt herhaaldelijk
lastig gevallen in zijn buurt in Gouda door jongens van Noord-Afrikaanse afkomst. Er wordt aan zijn
brievenbus gerommeld, terwijl er leuzen als: “Hamas Hamas, Joden aan het gas” worden geroepen.

12 september
Melding bij ADB Den Haag: De dochter van Joodse melder wordt in Leidschendam door een
meisje van vermoedelijk Noord-Afrikaanse afkomst uitgescholden voor “kankerjood”.

21 september
Melding bij CIDI: Joodse melder krijgt in een Amsterdams café te horen: “Ze hadden je hele familie
moeten vergassen en jou als eerste. Ze hadden jullie allemaal moeten vergassen”. Een aantal dagen
daarvoor wordt een kennis van melder in hetzelfde café uitgescholden voor “Filthy Jew”.

24 september
Melding bij CIDI: Een als Joods herkenbaar meisje van veertien jaar loopt met een aantal vriendinnen
door Albert Heijn in het winkelcentrum van Amstelveen. Een medewerker van AH ziet haar en zingt
een antisemitisch liedje. Haar vriendinnen willen erop afgaan, maar zij wil dit niet. Zij gaat wel naar
de manager van de winkel. Deze zegt dat hij niet weet wie het is. Het meisje wil alleen melding doen.

oktober
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een Joodse marktmeester en een marktkoopman
hebben ruzie, waarbij de laatste zegt: “Je moet niet naar mij wijzen, jodenkop”.

1 oktober
Melding bij CIDI: Op de tweede dag Soekot (Loofhuttenfeest) lopen een als Jood herkenbare
grootvader, vader en zijn zoontje en dochtertje over straat in Amsterdam. Twee jongens van circa
zestien jaar oud, kruisen op hun brommer hun pad. Een van de jongens roept enkele malen: “kanker-
joden, vuile kankerjoden”.

13 oktober
Melding bij ADB Amsterdam: Joodse man wordt regelmatig uitgescholden met woorden als “Juda
klootzak”. De daders zijn volwassenen en kinderen van Noord-Afrikaanse afkomst. Ook wordt er
met stokken op de balustrade van zijn huis geslagen. Het ADB adviseert de buurtregisseur in te
schakelen.
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2 november
Melding bij CIDI: Een Joodse vrouw zit in een overvolle tram op weg naar Den Haag Centraal
station. Achterin zit een aantal jonge jongens van vermoedelijk Noord-Afrikaanse afkomst, die de
gehele weg in het wilde weg schreeuwt: “kankerjoden, kankerjoden”. Niemand reageert. Bij het
station aangekomen, stappen de jongens uit en rennen al schreeuwend weg.

november
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een eerder aangehouden man roept bij het verlaten
van het politiebureau, nadat hij de politie voor dieven heeft uitgemaakt: “Alle Joden aan het gas”.

1.4 Buren

19 februari
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland en ADB Amsterdam: Een Joodse vrouw krijgt een
brief van een buurman, waarin beweerd wordt dat de vrouw hem verraden heeft met betrekking tot
het onderhuren van kamers. Hij schrijft o.a.: “gelukkig leven we niet meer in de oorlog, anders
zouden ze met zo’n verraadster als jij in de buurt, nog meer joden naar de concentratiekampen zijn
verdwenen en vermoord”. En: “Vroeger waren het de NSB-ers die medeburgers verraadden, nu
zijn het joden die hun buren aangeven”. De zaak komt voor de politierechter. De man wordt veroor-
deeld tot een boete van 500 euro, waarvan 250 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
Ook wordt een schadevergoedingsregeling (150 euro) uitgekeerd en geïnd via Justitie. De verdachte
heeft hoger beroep aangetekend. Op 22 april 2005 blijkt dat de verdachte is overleden. De rechtbank
wordt door het ADB op de hoogte gesteld.

3 maart
Melding bij ADB Amsterdam: Joodse meldster ondervindt evenals haar buurvrouw last van een
buurman van Noord-Afrikaanse afkomst op drie hoog. De buurvrouw spreekt de buurman hier op
aan. Meldster hoort dit en gaat kijken op de gang. De buurman bespuugt de buurvrouw en roept
“jullie zijn kankerjoden”. Meldster licht het ADB en de woningbouwvereniging in.

april
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een Joodse man wordt door zijn buurvrouw
uitgescholden: “Kankerjood, pedofiel, ze hadden je moeten vergassen”.

juni
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: De onderbuurvrouw van meldster schreeuwt haar
toe: “kankerwijf, tyfushoer”, brengt de Hitlergroet en roept daarbij “Heil Hitler”. Ze roept ook: “je
man heeft in een concentratiekamp gezeten en daar hadden ze hem moeten vergassen”. Haar Poolse
echtgenoot is overlevende van Auschwitz.

29 juli
Melding bij ADB Amsterdam en Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een buurvrouw van Joodse
meldster roept plotseling: “Weet je wat jij kunt? Je kunt aan het gas!”. Vervolgens roept ze tegen alle
andere omwonenden: “Jullie kunnen trouwens allemaal aan het gas!”. Er ontstaat grote commotie
onder de omwonenden. De politie komt. Er wordt aangifte gedaan. Het ADB brengt deze aangifte
regelmatig ter sprake in het overleg met de politie en het OM. Aanvankelijk wil de politie niet tot
vervolging overgaan. Na aandringen van het ADB wordt toch een onderzoek ingesteld. In januari
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2005 komt de zaak voor de rechter. De verdachte moet haar woning verlaten. Er wordt een vervolg-
onderzoek ingesteld.

9 november
Melding bij CIDI: De overbuurvrouw van Joodse meldster uit Weert schreeuwt: “Vuile rotjood, we
zullen jou gaan verdrijven”. Ook zijn er op 10 meter van haar woning hakenkruizen en antisemiti-
sche leuzen op de ruiten van een supermarkt geschilderd. Mevrouw doet hiervan melding bij de
wethouder van Weert.

1.5 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”.
Meldster 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”.

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

16 en 18 maart
Melding bij CIDI: Melders, waarvan de vrouw Joods is, woonachtig in 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.

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”.
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4 juli
Melding bij CIDI: Melder wordt telefonisch bedreigd. Zie onder dreiging met geweld.

oktober
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een Joodse vrouw wordt gebeld door een man
die haar vraagt of ze Joods is. Door de manier van vragen wordt ze bang en ze antwoordt daarom
ontkennend.

29 oktober
Melding bij ADB Amsterdam: Joodse meldster wordt tweemaal gebeld, vermoedelijk door
dezelfde persoon. Beide keren neemt haar vriend op. De beller heeft een buitenlands accent. Hij
begint te schelden en zegt hoeveel hij Joden haat. De tweede keer zegt hij dat hij Jasser Arafat is en
dat hij een enorme hekel heeft aan Joden. Meldster schakelt de politie in. Deze geeft aan niets te
kunnen doen. Ook belt zij KPN, maar KPN onderneemt pas actie wanneer het vaker voorkomt.

29 november
Melding bij CIDI: Melder is arts en zoekt contact met cliënt vanwege diens ziekteverzuim. Wanneer
hij belt, krijgt hij een antwoordapparaat te horen met daarop gezongen: “Wie niet spreekt/springt is
een Jood” en “alle Joden moeten dood”.

november
Melding bij CIDI en Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Joodse melder wordt telefonisch
uitgescholden. Zie verder onder Werksfeer

1.6 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 laat horen, vindt dat
het een kwestie van vrije meningsuiting is om deze tekst ten gehore te brengen.

2 februari
Melding bij CIDI: Een docent geschiedenis aan een school voor voortgezet onderwijs in Ede meldt
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 afkomst 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 ook onder Muziek.

18 maart
Melding bij CIDI: Op een ROC in Dordrecht worden regelmatig anti-Joodse uitlatingen gedaan.
Een klasgenote van niet-Joodse melder zegt: “Joden zijn gevaarlijk! Amerika is dat ook, want dit
land wordt door Joden geregeerd”. Een andere klasgenote zegt dat de Holocaust niet heeft plaats-
gevonden. Weer een ander meisje zegt dat ze begrijpt waarom Hitler de Joden vermoordde. Zij zou
zelf bereid zijn zich op te blazen; ze haat Joden. De klassendocent reageert nonchalant en zegt niets
anders te verwachten.
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22 maart
Melding bij ADB Amsterdam: Het dochtertje van Joodse meldster zit op een basisschool in het
centrum van Amsterdam. Regelmatig maken klasgenootjes antisemitische opmerkingen: “ik haat de
Joden” en “De davidster is van de duivel”. Het meisje gaat er soms tegen in, maar de lerares zegt
dan: “hou op met de discussie”. Meldster stelt de directie op de hoogte, maar er wordt geen serieus
werk van gemaakt. Het ADB adviseert om naar de vertrouwenspersoon op de school te gaan of
een klacht in te dienen over de school omdat deze verantwoordelijk is voor een niet discriminatoire
omgeving. Meldster overweegt dit, maar is bang voor represailles tegen haar kinderen.

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 Hamasleider
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. Er worden er sisgeluiden gemaakt en 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.

april
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Tijdens de les loopt een lerares naar de printer om
een printje op te halen. Op dat moment laat een leerling de tekst ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het
gas’ meerdere malen afdrukken.

7 april
Melding bij RADAR: De dochter van Joodse melder zit op een school voor voortgezet onderwijs.
Een medeleerling heeft op het bord geschreven: ‘Joden doden is niet erg, Hitler deed het ook’. Het
Joodse meisje wordt ook door een andere medeleerling lastig gevallen, die had uitgezocht dat zij
Joods is. RADAR adviseert de buurtagent in te schakelen.

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 antisemitisch gescheld en tot een handgemeen. Zie verder onder Bedreiging met
geweld.

20 juni
Melding bij CIDI: Een Joodse leerlinge van een middelbare school in Amstelveen krijgt van een
medeleerling een muzieknummer te horen: “De Joden moeten dood, en wij komen ze halen”.
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3 augustus
Melding bij CIDI: De dochter van melder wordt op school gedurende negen maanden vrijwel
dagelijks uitgescholden voor ‘kankerjodin’. Ook wordt zij fysiek bedreigd. Zie verder onder
Bedreiging met geweld.

24 augustus
Melding bij CIDI: Dochter van Joodse melder wordt regelmatig op school in Alkmaar uitgeschol-
den voor ‘vuile rotjodin’.

mei-september
Melding bij CIDI: De 14-jarige dochter van Joodse melder uit Amstelveen wordt bedreigd door
medeleerlingen. Zie verder onder Bedreiging met geweld.

20 september
Melding bij CIDI: Joodse ouders melden dat hun dochter op een school in de Randstad meerdere
malen is uitgescholden voor “stomme Jood” en “je ouders hebben een grote Jodenneus”. De ouders
willen dit alleen bij CIDI melden.

29 september
Melding bij ADB Utrecht: Een leerling van Noord-Afrikaanse afkomst draait een cd op zijn school
met discriminerende teksten zoals “alle Joden aan het gas”. De leerling wordt voor vijf dagen ge-
schorst nadat er een gesprek met hem en zijn ouders plaatsvindt. De melder (VMBO school) heeft
om advies gevraagd. De school wil graag weten hoe in het vervolg met zo een probleem om te gaan.

29 oktober
Melding bij CIDI: De zoon van Joodse meldster uit Amstelveen wordt gepest. De daders zingen
antisemitische liedjes: “Hamas etc”, “Er ligt een Jood in de sloot, laat maar liggen, hij gaat toch
lekker dood”. Ze spreken de jongen aan met ‘Hé, Jood’, slaan zijn pet af (hij droeg al een pet in
plaats van zijn keppeltje om te voorkomen dat hij lastig gevallen werd) en vertonen intimiderend
gedrag. De maatregelen van de school zijn dusdanig beperkt dat meldster zich genoodzaakt ziet een
andere school voor haar zoon te zoeken. De ouders treden naast CIDI ook in contact met de
onderwijsinspectie en het Bureau Jeugdzorg in Amstelveen. Zij willen alleen melding doen bij CIDI.

begin november
Melding bij CIDI: De dochter van Joodse meldster zit op een openbare basisschool in Amsterdam-
West. Zij wordt uitgescholden en bedreigd. Dat geldt ook voor haar broer en zus. Zie verder onder
Bedreiging met geweld.

9 november
Melding bij ADB Noord-Holland Noord: De zoon van Joodse melder wordt uitgescholden door
een medescholier: “Kankerjood, kankerjood. Joden moeten dood”. Al een jaar lang wordt de
jongen op deze wijze belaagd. De Joodse jongen slaat als reactie zijn medescholier. Er wordt
aangifte gedaan. De politie hoort beide partijen. Daarna wordt de zaak geseponeerd. Uiteindelijk
legt de school beide jongens straf op.
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1.7 Werksfeer

begin januari
Melding bij de Commissie Gelijke Behandeling: Melder wordt tijdens zijn werk bij een charitatieve
instelling uitgescholden voor ‘Farizeeër’ en ‘Judeeër’. Een bezoekster van de instelling zegt: “Ik
krijg jou nog wel vuile klerejood’. In de woordenwisseling die hierop ontstaat, laat melder zich
eveneens ongepast uit. Zie verder onder Rechtspraak.

12 januari
Melding bij CIDI: Collega’s van Joodse melder brengen de Hitlergroet als hij in de buurt is. Eén van
hen komt op een dag achter hem staan en houdt een aansteker onder zijn neus, laat er het gas
uitkomen en zegt: “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 productieruimte van het bedrijf van Joodse melder in de
buurt van Den Haag wordt beklad met davidsterren, hakenkruizen 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 hakenkruizen en davidsterren tussen de
geproduceerde goederen. De politie komt. Deze maakt geen proces-verbaal op, maar schrijft
alleen een verslag.

mei
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een Joodse man ontvangt in het pand waar hij
werkt een papier met daarop de o.a. teksten: ‘De in ons land aanwezige joden dienen alsnog
vergast te worden!’ en ‘Nederland hoort bij Duitsland, Hitler had/heeft gelijk! Opgericht is de
NSNAP! Nationaal socialistische Nederlandse arbeiders partij! White power’. Ook is een hakenkruis
afgebeeld.

november
Melding bij CIDI en Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Joodse melder, afkomstig uit Weesp,
wordt tijdens zijn werk telefonisch uitgescholden: “je bent een teringjood”.

22 november
Melding bij CIDI: Joodse melder krijgt van zijn collega het volgende te horen: “doe de kelder maar
op slot en zet het gas maar aan”. Aanvankelijk denkt hij de uitlating niet goed gehoord te hebben,
maar een collega bevestigt het. Hij doet aangifte. De directie van het bedrijf heeft een indringend
gesprek met de dader. De directie besluit de zaak te laten rusten omdat zij vindt dat er onvoldoende
bewijs is dat de opmerking is gemaakt. Ook acht de directie de verklaring van de getuige niet
overtuigend genoeg.

30 november
Melding bij CIDI: Een werknemer van een Amsterdams bedrijf met een Joodse directeur zegt tegen
en over hem ondermeer: “Wat wil je met zijn achtergrond, nou ben je een echte oude Jood, hij heeft
Jodenstreken” en verder “hij is een echte Jood, Joden zijn altijd gierig”. De werknemer wil boven-
dien de directeur een stuk varkensworst geven als cadeautje. De werknemer wordt ontslagen. De
werknemer begint een proces.
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1.8 Vernieling

29 april
Melding via Kafka: Het oorlogsmonument op het Kerkbrink in Rolde wordt voor de tweede maal
in korte tijd vernield. Met het oog op de 4 mei herdenking was het provisorisch gemaakt, maar nu
is het monument onherstelbaar beschadigd.

24 juni
Melding bij CIDI: Het Auschwitzmonument in het Wertheimpark in Amsterdam is voor de vierde
maal vernield. Een van de glazen van ‘Nooit meer Auschwitz’ van schrijver en kunstenaar Jan
Wolkers is beschadigd. De politie gaat uit van een vernieling uit ‘baldadigheid’.

11 september
Melding bij CIDI: Op 10 september wordt door onbekenden geprobeerd met molotovcocktails
brand te stichten in de synagoge van Aalten en in de voormalige rabbijnswoning daarnaast. Doordat
de ramen van de synagoge afgeschermd zijn met gaas, lukt het niet om de brandbommen naar
binnen te gooien. Daarop wordt de woning het doelwit. Er wordt aangifte gedaan. De politie spoort
een verdachte op, maar deze ontkent. Hierop staakt de politie het onderzoek.

18 oktober
Melding via Kafka: De gemeente Aa en Hunze verwijdert het oorlogs- en verzetsmonument van de
Kerkbrink in Rolde. Het is voor de derde keer binnen een half jaar vernield. Het was in april net
hersteld en werd vlak voor de kranslegging op 4 mei voor de tweede keer vernield. De schade
bedraagt nu ca. 45.000 euro. Het beeld is niet meer te repareren.

1.9 Bekladdingen begraafplaatsen, monumenten, synagogen

21 maart
Melding bij NIK: De grafstenen op de Joodse begraafplaats in Edam zijn beklad met hakenkruizen.
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.

1 augustus
Melding bij CIDI: De synagoge van Hengelo is beklad met hakenkruizen en leuzen. Tekst: ‘Hamas,
alle Joden aan het gas’. Er wordt aangifte gedaan. Met een brief ondersteunt CIDI de aangifte. De
politie stelt een onderzoek in.

1.10 Overige bekladdingen en vernielingen

januari
Melding bij de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Op een uithangbord van een winkelier zijn de
volgende met viltstift geschreven teksten aangetroffen: ‘Fuck USA’, ‘Fuck Israel’, ‘Kankerjoden’.
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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.

maart
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: De politie treft teksten aan in een woning die
gerenoveerd word: ‘Jihad is begonnen’, ‘Hamas’, ‘Alle Joden dood’ en ‘Waarom heeft Hitler
zelfmoord gepleegd?’. Tevens staan er hakenkruizen en een tekening refererend aan 11 september.

maart
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een buurtservicepunt is bespoten met hakenkruizen
en teksten, waaronder ‘Joden’.

april
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Op een muur van een jongereninloopcentrum is
een hand geverfd met daarin een vuurwapen gericht op een davidster.

april
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Op de pui van de woning van Joodse melder is
met een rode viltstift een davidster getekend, met daarnaast de tekst: ‘Raus’.

13 april
Melding bij RADAR: Op de Spoorbrug van Feyenoord zijn leuzen geklad: ‘Hamas, Joden aan het
gas’, ‘Kanker Joden’. RADAR verzoekt de gemeente om de leuzen te verwijderen. Deze zegt toe
dit binnen 24 uur te doen.

15 april
Melding bij ADB Noord-Holland Noord: Op een fietspad in Hoorn zijn leuzen en zeven hakenkruizen
geklad. Tekst: ‘Joden dood’, ‘SS’.

28 april
Melding bij ADB Amsterdam: Op een bouwkeet bij de Joodse begraafplaats in Amstelveen zijn
bekladdingen met toespelingen op kampen e.d. aangebracht: een tekening van prikkeldraad en de
tekst ‘filthy jews’. Er worden foto’s genomen, er is contact met de politie, gemeente en de eigenaren
van de keet en de begraafplaats. De bekladdingen worden verwijderd.

mei
Melding bij CIDI: Op de stoeptegels voor het huis van Joodse melder staat het woord ‘Joden’
geschreven in grote letters. Elke letter beslaat een tegel. De daders zijn niet bekend. De buurvrouw
ontdekt de bekladding en maakt de tegels schoon. Melder is op dat moment in het buitenland.
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mei
Melding bij ADB Amsterdam en Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Joodse melder heeft een
mezoeza (gebedskoker) aan de deurpost van zijn huis hangen. Vier onbekende jongens zitten op
een bankje voor het huis. Wanneer zij weggaan, ziet melder dat er een hakenkruis is geklad op de
muur naast de voordeur. Melder doet aangifte. De jongens worden aangehouden. Ze ontkennen
noch bevestigen het incident. De politie heeft een gesprek met hun ouders.

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 hakenkruizen staan
geklad. Niet duidelijk is of de hakenkruizen voor de Joodse bewoonster zijn bedoeld. Bewoonster
heeft geen specifiek Nederlandse achternaam.

17 mei
Melding bij ADB Den Haag: Ter hoogte van de Kokosnootstraat 52 in Den Haag is het woord
‘Kankerjoden’ geklad.

juni
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Op de muur van een school is met graffiti
gespoten: ‘Hitler voc de jode’, met daaromheen diverse hakenkruizen.

1 juni
Melding via Kafka: Zes bedrijfsauto’s van een Lemerveldse onderneming worden beklad met
hakenkruizen en davidsterren. Ook zijn er andere vernielingen aangebracht door iemand die de
beveiliging wist te omzeilen.

7 juni
Media: In een flat aan de Plejadenlaan in Bergen op Zoom zijn antisemitische leuzen aangebracht,
met ondermeer de tekst ‘Verboden voor Joden’. Een aantal bewoners doet aangifte bij de politie en
verzamelt handtekeningen om op te sturen aan de burgemeester. De leuzen worden weggehaald. De
politie stelt een onderzoek in.

8 juni

Melding bij CIDI: Een affiche van het Joods Historisch Museum dat hangt op de Ceintuurbaan in
Amsterdam is beklad: Davidster met hier doorheen de tekst ‘moord’, een hakenkruis door de letter
s van Israel en losstaande hakenkruizen. Melder geeft dit door aan de politie en aan de distributeur
van de affiches. Beiden zeggen direct actie te ondernemen. De distributeur spoort nog een tweede
affiche op, fotografeert allebei en vervangt ze.

10 juni
Melding bij CIDI: Op het terrein van de politie in Stadskanaal is een Israelische vlag op de 30-meter
hoge zendmast gehangen. Deze wordt naar beneden gehaald, waarna blijkt dat er op de vlag anti-
semitische leuzen staan. De politie stelt een onderzoek in.

21 juni
Melding bij ADB Amsterdam: Op het trottoir voor het huis van Joodse melder is een hakenkruis
geklad.
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24 juni
Melding bij CIDI: Op de muur van het huis van Joodse melder uit Amsterdam staat groot ‘NSB’
geklad. Hij denkt dat zijn buurman de dader is. De politie onderneemt geen actie.

27 juni
Melding via Kafka: In Deventer wordt een politiegebouw in aanbouw vernield. Er worden onder-
meer hakenkruizen en leuzen als ‘kanker yode’ op de muren gekalkt.

juli
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Op de pijler en de zijwand van een gemaal is de
tekst ‘Fuck de Joden’ en een hakenkruis geklad. Op een wandje is een opgestoken vinger en het
woord ‘Joden’ geschreven.

14 juli
Melding bij ADB Amsterdam: Op een lantaarnpaal aan het Rokin in Amsterdam is een davidster
met een hakenkruis geklad. Er wordt een foto gemaakt. Het ADB verzoekt de gemeente de bekladding
te verwijderen.

17 juli
Noordhollands Dagblad: Het jongerencentrum Us-Rem te Ursem is beklad met racistische tekens
en leuzen, waaronder hakenkruizen, ‘kanker jooden’, en ‘Heil Hitler’. De politie verwijdert de
leuzen. Het Openbaar Ministerie neemt de zaak in behandeling.

augustus
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Gedurende een half jaar staat op de boxdeur van
melder geklad ‘Jood Dood’, een davidster en SS-tekens. De vrouw van melder is Joods en is de
enige in de flat met een Joods uiterlijk.

3 augustus
Melding bij CIDI: Joodse melder ziet dat op een muur vlak bij zijn huis de tekst “Joden de kanker”
is gespoten. Aangezien hij met zijn gezin de enige Joden in de buurt zijn, voelt hij zich bedreigd.
Melder doet alleen melding bij CIDI.

17 augustus
Melding bij CIDI: Op het hek van een huis in Vlissingen, waarvan de bewoonster niet Joods is, is
geschreven: ‘Hier wonen Joden’. Twee huizen verder woont een Joods gezin. Men neemt aan dat
het voor hen bedoeld is. De bewoners halen de tekst niet weg. Melder zet met viltstift achter de
tekst: ‘Hier wonen Joden, maar ook moslims en zij wonen in vrede bij elkaar’. De politie wordt niet
gewaarschuwd. Melder wil alleen melden bij CIDI.

september
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een man spreekt bezoekers van een jongeren-
centrum aan op hun parkeergedrag. De volgende dag staat op de garage naast het jongerencentrum
geschreven: ‘NN veile rasist’ en een hakenkruis. De man is Joods.

12 oktober
Melding bij ADB Amsterdam: In een tram in Amsterdam is op een rugleuning van een stoel de
volgende tekst aangebracht: ‘Kankerjoden Vogelbuurt Amsterdam Noord, Hamas, Hamas’. Het
ADB dient een verzoek tot verwijdering in.
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17 oktober
Melding bij CIDI: Joodse meldster ziet in de trein van Amsterdam naar Almere, in de eerste klas, op
het meubilair de tekst ‘Kankerjoden’ geschreven.

26 oktober
Melding bij CIDI: Meldster ziet op een transformator huisje in Den Haag de tekst ‘Fuck Juden’
geschreven.

13 november
Media en melding bij ADB Noord-Holland Noord: Een broodjeszaak in Alkmaar krijgt een steen
door de ruit gegooid. De winkel is zichtbaar verbonden met Israel: er hangt een Israelische vlag uit
en er staan Joodse gerechten op het menu. Ook winkels van allochtone ondernemers worden
beklad met ondermeer hakenkruizen. De politie start een onderzoek. De betrokken ondernemers
worden uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis. Dit geldt echter niet voor de eigenaresse
van de broodjeszaak. Zij onderneemt verder geen actie richting de politie en gemeente. Zie ook
2005

december
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: In een straat zijn ongeveer zes boxdeuren beklad.
Op één daarvan staan hakenkruizen met de tekst: ‘Fuck de Joden, je gaat eraan vuile nicht, afzenders
Haters Hamas’.

15 december
Melding via Kafka: Een conflict tussen jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst en de leiding van
een buurthuis in Haarlem-Oost ontspoort. De jongens gooien ruiten in en schrijven teksten: “NN
Hitler, NN aan het gas, Joden moeten dood, hoerekind’ en hakenkruizen op het gebouwtje.

1.11 Sport

Spreekkoren

Racistische uitingen door spreekkoren nemen in 2004 toe. De incidenten rondom de wedstrijd
tussen Ajax en ADO-Den Haag van 12 september vormen een dieptepunt. CIDI stuurt een brief
aan burgemeester Deetman waarin teleurstelling wordt geuit over de gang van zaken en dringt aan
op krachtdadig optreden (zie melding 12 september). Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme
(CIV) registreert wat betreft spreekkoren het aantal aanhoudingen op grond van artikel 137 WvSr.
Het CIV schrijft in haar jaaroverzicht over het seizoen 2003-2004 dat er slechts bij hoge
uitzondering wordt opgetreden tegen spreekkoren. Tijdens enkele wedstrijden is geprobeerd de
spreekkoren met muziek of met onder supporters uitgedeelde toeters te overstemmen.
In het Beleidskader van het CIV zijn enkele richtlijnen geformuleerd voor het optreden tegen
spreekkoren. De KNVB heeft ook een eigen richtlijn, die echter niet aansluit op die in het beleids-
kader van het CIV. Feit is dat er praktisch niet wordt opgetreden. Kern van de richtlijn is dat de
voetbalclub of de KNVB optreedt tegen kwetsende spreekkoren en de lokale autoriteiten (politie,
burgemeester en justitie) in het bijzonder de burgemeester, optreden tegen discriminerende en
racistische spreekkoren. In het seizoen 2003-2004 werden 15 personen aangehouden op grond
van belediging van een groep (art. 137c WvSr) en 2 op grond van discriminatie (art. 137g WvSr).
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Dit aantal ligt beduidend lager dan in het voorgaande seizoen, toen in totaal 38 personen werden
aangehouden. Het CIV heeft geen inzicht in de processen-verbaal en kan dus evenals in voor-
gaande jaren niet expliciet aangeven om wat voor uitingen het gaat.

1 februari
Media: Tijdens de in de Amsterdamse ArenA gehouden wedstrijd Ajax-ADO Den Haag zijn spreek-
koren met teksten als “Heil Hitler” en “Hamas, Hamas alle Joden aan het gas” te horen. Er worden
ook sis-geluiden gemaakt. De fracties van het CDA, PvdA en Leefbaar Amsterdam in de gemeen-
teraad van Amsterdam vragen om hard optreden tegen dergelijke discriminerende spreekkoren.
Burgemeester Cohen van Amsterdam, de politie en Justitie gaan onderzoeken hoe stuitende spreek-
koren bij voetbalwedstrijden kunnen worden tegengegaan.

15 februari
Melding via Kafka: Tijdens de voetbalwedstrijd ADO Den Haag – Feyenoord in Den Haag maken
zowel ADO- als Feyenoordsupporters zich schuldig aan kwetsende spreekkoren over Joden. De
scheidsrechter reageert op geen enkele wijze.

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.

27 maart
Melding via Kafka: Supporters van FC Twente zetten bij vertrekgegevens over de uitwedstrijd
tegen Groningen een plaatje van een Jodentransport op internet.

31 maart
Melding bij ADB Noord-Holland Noord: Tijdens een voetbalwedstrijd tussen AZ en Ajax worden
antisemitische leuzen gescandeerd.

4 april
Melding via Kafka: Tijdens de voetbalwedstrijd tussen ADO-Den Haag en FC Utrecht in Utrecht
wordt door supporters van FC Utrecht minutenlang “Haagse Joden” tegen de ADO-aanhang
gescandeerd.

10 april
Media: De politie in Rotterdam verricht 53 aanhoudingen rondom de wedstrijd Feyenoord-Ajax,
ondermeer vanwege het brengen van de Hitlergroet en het roepen van “Hamas, Hamas, alle Joden
aan het gas”.

18 april
Melding via Kafka: Tijdens de voetbalwedstrijd in Utrecht tussen FC Utrecht en Feyenoord scanderen
supporters minutenlang teksten als “Hamas, Hamas, Joden aan het gas”, “De Joden gaan eraan” en
“Sta op als je de Joden haat”. De wedstrijd wordt niet stilgelegd. Via de stadionspeaker wordt
vergeefs geprobeerd de supporters tot bedaren te brengen.
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23 mei
Melding bij ADB Utrecht: Op deze avond vindt een wedstrijd plaats tussen FC Utrecht en FC
Twente. ‘s Avonds loopt melder met een vriendin in winkelcentrum Hoog Catharijne. Op een gegeven
moment bevinden zij zich op de roltrap richting V&D. Achter hen horen ze een meisje eenmalig
onder andere roepen: “alle Joden aan het gas pss”. Het betreft een FC Utrecht supporter, gezien het
FC Utrecht shirt dat ze aanheeft. De groep waarin ze zich bevindt, is op dezelfde wijze gekleed.

24 mei
Melding bij CIDI: Tijdens het feest in het FC Utrecht stadion voor de overwinning van de beker-
competitie op FC Twente roepen FC Utrecht supporters massaal de kreet: “wie niet springt is geen
Jood”. De leiding van FC Utrecht grijpt niet in.

8 juni
Melding bij ADB Utrecht: Melder is van Noord-Afrikaanse afkomst. Hij is werkzaam in een café in
winkelcentrum Hoog Catharijne. In het café komt een grote groep voetbalsupporters. Ze roepen
o.a.: “Hamas, Joden aan het gas”. De eigenaar grijpt niet in

7 augustus
Melding via Kafka: Op het Dancefestival Dance Valley in Spaarnwoude gaan supporters van ADO
Den Haag op de vuist met een groep Ajax-supporters. De organisatie spreekt van een gewone
vechtpartij, maar de politie telt vanuit een helikopter twee groepen van twintig vechters. ADO-
supporters zeggen op hun website dat ‘…het eindelijk eens los ging tegen de joden!’.

12 september
Meldingen bij CIDI, ADBAmsterdam en ADB Den Haag: Tijdens een voetbalwedstrijd in Den
Haag tussen Ajax en ADO Den Haag zijn o.a. antisemitische spreekkoren geroepen zoals “Hamas,
Hamas, Joden aan het gas”. Middels de stadionspeaker wordt opgeroepen om te stoppen. Als dit
geen effect blijkt te hebben, wordt geprobeerd om door zeer harde muziek de spreekkoren te
overstemmen. Vanuit de politiek wordt verontwaardigd gereageerd. CIDI stuurt een brief aan
burgemeester Deetman waarin teleurstelling wordt geuit over de gang van zaken en dringt aan op
krachtdadig optreden. CIDI pleit ervoor om tijdens de wedstrijden ook beeld en geluidsopnames
van de tribunes te maken, mochten spreekkoren plaatsvinden. ADO Den Haag krijgt later een
boete van 25.000 euro en mag geen supporters naar uitwedstrijden tegen Ajax meenemen. Op 16
oktober grijpt burgemeester Deetman in tijdens de wedstrijd tussen ADO Den Haag en PSV. Er
wordt geschreeuwd: “Hamas, Hamas, Temmink aan het gas”. De wedstrijd wordt dit keer gestaakt.

20 oktober
2 Meldingen bij CIDI: Tijdens de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in Amsterdam wordt massaal
geroepen: “wie niet springt die is geen Jood” en “Oh wat zijn de Joden stil”.

31 oktober
Melding via Kafka: Tijdens de voetbalwedstrijd in Alkmaar tussen AZ en Feyenoord is er sprake
van spreekkoren door de Feyenoord-aanhang. Wanneer scheidsrechter Dick van Egmond volgens
de supporters verkeerde beslissingen neemt, wordt er geroepen: “Hamas, Hamas, Egmond aan het
gas”, “Egmond is een kankerjood”, “Vriend van de Joden, hij is een vriend van de Joden”. Feyenoord
moet een boete betalen van 2500 euro en bij een volgend incident uitwedstrijden zonder supporters
spelen.
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1.12 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 verantwoordelijken 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 als 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. Op 6 juli 2004 bericht de Officier van Justitie te Amsterdam CIDI
dat hij advies zal uitbrengen over de ‘strafbaarheid en opportuniteit van onderhavige zaak’. Zie
verder onder Rechtspraak en in Bijlage II.

mei – september
Melding bij CIDI en ADB-Amsterdam: CIDI ontvangt een fax met een persbericht over de ver-
schijning van het boek Geel Bloed, Hardheid 10, Bibbergeld en de verantwoording. Auteur is V.H.
Holland (alias Ad Lagewaard). 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. In juni wordt het boek werkelijk uitgegeven. Het bevat passa-
ges als: “Men kan de tv niet aanzetten of ze (lees Joden) zijn in beeld, geen krant openslaan of ze
staan erin. Geen wonder ook, want ze hebben zich overal ingewurmd. Bijna dezelfde neuzen,
dezelfde namen zitten weer op de oude plaatsen. Of het nu te maken heeft met de media, ons
nationale spelletje voetbal, de politiek of de Amsterdamse diamantwereld. Men kan niet om ze
heen. Zodra er ergens een uitvalt, zit de opvolger al klaar”.
Op 21 september doet in de Nieuwe Revu ‘diamanten Adje’ (Ad Lagerwaard) de volgende
uitspraak: ‘In Nederland zijn 26.000 joden en die maken ontzettend veel kabaal. Zij hebben de
macht in handen en schuiven elkaar alle belangrijke baantjes toe’.

1.13 Muziek

17 april
Media: 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
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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 onder een schuilnaam toch hebben opgetreden.

mei - september
Meldingen bij CIDI en bij ADB Noord-Holland Noord: Melder vindt op het internet een nummer
en filmpje waarin opgeroepen wordt tot “Joden aan gas”. Hij zingt: “wij allochtonen zullen jullie
komen doden”. Het lijkt om een nieuwe versie te gaan van het nummer ‘Kankerjoden’ van de
Nieuwe Allochtone Generatie. CIDI heeft in 2003 aangifte gedaan tegen deze rapgroep. Op 1 juli
blijkt dat het nummer ook via Kazaa kan worden verkregen. Zie verder onder Rechtspraak.

5 juli
Melding bij CIDI en ADB Haarlem: Op het internet wordt een nummer verspreid met de titel: “Wie
niet springt die is een Jood”. De uitvoerders stellen zichzelf voor met de naam ‘Sluipschutters’. Uit
de tekst kan worden afgeleid dat de uitvoerders waarschijnlijk fans zijn van de Rotterdamse
voetbalclub Feyenoord. Teksten zijn ondermeer: “Wie niet springt is een jood. Joden moeten dood,
dood, dood. Alle joden moeten dood. Ajacieden in de gaskamers dat is prachtig. Ik ben gelovig en
bereid jou uit te roeien (…) je bent een vieze jood… ben jij een jood”. CIDI doet samen met het
ADB Haarlem aangifte.  Zie ook in Bijlage II.

29 juli
Melding bij CIDI: Melder geeft aan dat er een R&B-nummer is opgenomen met daarin ernstige
antisemitische uitlatingen. Joden zouden naar de gaskamers moeten en volgens de makers van het
nummer ‘is geen enkele bus heilig’.

28 september
Melding bij CIDI: In Leiden vindt een concert van de extreemrechtse band ‘Der Blutharsch’ plaats.
In het optreden komen diverse verwijzingen naar de SS voor. Ook bestaat het logo van de band uit
een SS-teken en wordt het zogenaamde IJzeren Kruis gebruikt. In één van de nummers worden de
eerste vier zinnen uit het Marschlied van de Hitlerjugend gebruikt. De burgemeester van Leiden
werd van te voren gevraagd het concert te verbieden, maar deed dit niet.

1.14 Brieven, pamfletten

gehele jaar
Melding bij CIDI en ADB Utrecht: Op 20 oktober 2003 deed CIDI aangifte tegen de maker(s) en
verspreider(s) van de strookjes met voor Joden beledigende en ophitsende teksten. Teksten zijn:
‘Joodse bezetting is terrorisme’ en ‘Stop de Joodse bezetting’, ‘Vernietig de Joodse bezetters’,
‘Joodse bezetting is terrorisme’. Op 23 maart 2004 krijgt CIDI de ontvangstbevestiging. In
december 2004 zegt het OM het onderzoek te staken.
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De meldingen gaan ook in 2004 door. In februari, maart en april 2004 krijgt CIDI drie meldingen uit
Utrecht van de strookjes. Op 8 mei blijkt dat er opnieuw in Utrecht pamfletten gevonden zijn,
ditmaal in Tuindorp, Overvecht, rondom Utrecht CS en de Amsterdamsestraatweg. De politie zegt
de verspreiders te zoeken. 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. Op 11 juli blijkt dat de strookjes actief verspreid
worden bij de skatebaan in Utrecht. Op 11 september wordt melding gedaan van gevonden strook-
jes bij de spoorwegovergang Voordorpseweg in Blauwkapel, (traject Utrecht-Amersfoort) en bij het
fietspad onder de rotonde De Berekuil in Utrecht. Op 8 oktober vindt een melder bij de Berekuil,
aan de Museumlaan en de Maliebaan in Utrecht strookjes. Het ADB Utrecht ontvangt op 19 ja-
nuari, 20 april, 11 mei, 12 mei 2 keer,13 mei, 23 mei,18 juni, 24 augustus, 21 september meldingen
van de strookjes. Op 20 september wordt de tekst ‘Stop Joods terrorisme op een lantaarnpaal in
Den Haag aangetroffen. CIDI ontvangt in januari 2005 een brief van het Openbaar Ministerie. Het
onderzoek wordt gestaakt omdat de daders niet te achterhalen zijn en er geen nieuwe meldingen
zijn. Zie ook onder Rechtspraak en in Bijlage II.

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 gedaan 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!!!’.

19 maart
Melding via Kafka: In Vernray zijn pamfletten aangetroffen met daarop ondermeer hakenkruizen en
teksten als ‘heil Hitler’. De tekst op de flyer verwijst naar de extreemrechtse organisatie Storm-
front en luidt ondermeer: ‘ooit zullen de regels van Hitler weer tellen’.

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.

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

27 april
Het ADB Amsterdam ontvangt een brief over de Bijlmerramp van 4 oktober 1992. Teksten: ‘Na
deze ramp hebben die Joodse zwijnen vervolgens honderden mensen laten sterven aan uranium-
vergiftiging. Ik verzeker u dat ik de joodse holocaust in de Bijlmer zal wreken op elke (joodse)
Nederlander, die betrokken is bij de geheimhouding van de gegevens over die ramp. De slachtoffers
van toen zijn de beulen van nu’. Het ADB brengt de kwestie in het overleg met Justitie in. De
brievenschrijver schrijft zijn brief vanuit de gevangenis.
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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 het beeld van het
Jodenmannetje van mevrouw NN zelf in ere houdt’. Zie verder onder Schelden.

14 mei
Amersfoortse Courant: Een niet-Joodse dame heeft een kerstster op het dak van haar huis. Deze
staat er het hele jaar, maar staat alleen aan tijdens kerst. Zij krijgt een brief in haar brievenbus,
waarbij de schrijver er vanuit gaat dat ze Joods is en de kerstster een Davidster is. In de brief staat:
‘vieze vuile Jood, je vraagt om problemen om zo’n grote Jodenster op je dak te plaatsen’. De dame
schrikt en stapt naar de politie om aangifte te doen. De politiewoordvoerder zegt dat het verschil
maakt of de scheldwoorden in een brief staan of als graffiti worden aangebracht. “Anders dan
bijvoorbeeld een hakenkruis op een muur is er hier geen sprake van dat de samenleving geschokt is.
Daarom is de openbare orde niet in het geding”.

tweede week van juni
Brief aan CIDI: Afzendster schrijft ondermeer: ‘Jullie zijn net als moffen en misschien nog wel erger,
hoe komt het toch dat de mensen in Nederland en Europa tegen jullie zijn?’

tweede week van juni
Brief aan CIDI: Naar aanleiding van een foto uit een krant, waarop een verwoest gebouw in
Gaza-stad is te zien, schrijft een persoon een anonieme brief. Hierin staat groot met rode letters
geschreven: ‘Deze foto (40/45) nee 2004. Hitler is dood maar zijn broer Sharon leeft &Moordenaar.
Maar let op eens gaan bij de mensen de ogen open’.

juli – december
Melding bij CIDI, ADB Amsterdam en ADB Den Haag: Op 9 oktober 2003 deed CIDI aangifte
tegen de opsteller(s) en verspreider(s) van de tot dan toe verspreide pamfletten met de titel Stop de
Joodse dictatuur. Ook in 2004 worden deze pamfletten op verschillende plaatsen verspreid.
Het ADB Den Haag ontvangt op 1 juli, 5 juli, 7 oktober en 27 oktober meldingen van verspreiding
in Den Haag. Op 8 augustus wordt deze aangetroffen in de trein van Utrecht CS naar Amsterdam
CS en op 2 september in die van Den Haag naar Utrecht. Op 29 oktober wordt het pamflet
aangetroffen in brievenbussen van twee personen in Den Haag en op 3 december gebeurt hetzelfde
in Nijmegen. Het ADB Amsterdam ontvangt op 4 november en 4 december een melding. Op 18
december krijgt een Amsterdamse man het pamflet in zijn brievenbus.
Gedurende heel 2004 heeft CIDI aangedrongen op een reactie van het OM. Enkele zinsneden uit
het pamflet: ‘De duivelse invloed van Joodse leiders is daarin zeer aanzienlijk groot met hun genie-
pige, 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 ander pamflet met dezelfde inhoud
heeft de ondertekening: Speel het slim. Deze is in 2004 niet aangetroffen. Zie ook onder Recht-
spraak en in Bijlage II.

2 augustus
Melding bij CIDI: De Moslim Defence verspreidt een pamflet met als titel: ‘Stop (Joods) zinloos
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geweld’. In het pamflet wordt de moslimgemeenschap opgeroepen om ‘alert te zijn en een vuist te
vormen tegen de komst van de zogenoemde Joodse zionistische waakgroep’. Andere citaten: ‘Uit
onderzoeken is gebleken dat ‘Marokkaanse jongeren van Joodse afkomst’ de herdenkingen
verstoren om de moslimgemeenschap in een kwaad daglicht te stellen’ en ‘Wij leven niet in Israël en
wensen niet dat Joodse groepen zich gedragen alsof ze van de Gestapo zijn’.

19 september
Melding bij CIDI: Niet-Joodse meldster, afkomstig uit Katwijk, krijgt krantenknipsels met de tekst
‘Dood aan Jood’ in de brievenbus. Meldster benadert de politie en geeft de knipsels af. De politie
neemt geen aangifte op.

oktober
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Joodse meldster ontvangt twee brieven met daarop
de tekst ‘Kanker Jodin’.

25 oktober
CIDI ontvangt een brief van ‘Appie’ uit Apeldoorn. Citaten: ‘Joden daarentegen met hun opdringe-
rige overaanwezigheid met name bij televisie en bedrijfsleven, zijn voor velen een ergernis’ en ‘De
onbegrensde joodse hebzucht is nu eenmaal groter dan de vredeswil’.

begin november
CIDI ontvangt een anonieme brief met als bijlage een foto uit een krant van verwoeste gebouwen in
het vluchtelingenkamp Jabalya in Gaza en een artikel over een 13-jarig Palestijns meisje dat is
gedood bij een Israelische legerpost. De afzender schrijft: ‘Hitler zou van de joden in Israël nog een
hoop hebben kunnen leren’ en ‘Een ding hebben jullie goed geleerd van de oorlog, bruut geweld is
jullie niet vreemd’. Duitsland mocht geen land bezetten maar jullie mogen alles wat god verbied met
steun van die andere bandiet de V.S’.

11 december
Brief aan CIDI: Afzendster schrijft op een foto van premier Sharon de naam van Hitler en noemt zijn
politieke daden ‘Hitlerstreken’.

22 december
Melding bij CIDI: Het NIK ontvangt een kerstkaart met daarin een antisemitisch gedicht: ‘Gevan-
gen in een val van zoveel eeuwen – maakt nu de staat een omineuze reis – in ’t voetspoor van de
stamgod der Hebreeën – terug naar ’t Blut-und-Boden paradijs. Uw afgod is de uitverkoren natie,
die bot bruskeert wat leeft aan vredeswens – en dreigend met transfer en liquidatie – het ras verkiest
boven de medemens’.

1.15 Faxen

januari-oktober
CIDI ontvangt zes faxen van de persoon die al jaren dergelijke faxen verstuurt: 28 januari, 22
februari, 16 maart, 11 en 21 mei en 3 oktober. Teksten onder andere: ‘Jodendom … doorgestoken
kaart en zwendel. Dit is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Ruimen die hap!’; ‘Sharon de
Joodse Hitler (met een Davidster met hakenkruis, dollarteken en een tekening van “Sharon” met
Hitlersnor, keppel en grote neus). ‘Moord in het Getto…Warschau 1944, Gaza 2004. Na 60 jaar
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zijn de Nazi’s nog steeds aktief…Israël de Nazi’s van het Midden Oosten!’ Toegevoegd is een
tekening van Hitler en Sharon, beiden met een hakenkruis eronder.

januari-juli
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. In de faxen
wordt de Holocaust ‘de Joodse melkkoe’ genoemd; deze wordt ook getekend. Joden worden het
‘grootste kankergezwel’ genoemd. Op 5 juli wordt eenzelfde fax gestuurd, dit maal met een kranten-
artikel uit De Telegraaf toegevoegd met een karikatuur waarop Nazi’s in een tank - met een davidster
en dollartekens en hakenkruis - oprukken. De derde pagina bevat een foto van de voorkant van
Auschwitz. Hierboven staat: ‘Aan het int. Jodendom’. Onder de foto staat: ‘Auschwitz/Birkenau
ipv gas hadden ze hier kokend water moeten gebruiken! (Eichmann)’. Op de laatste pagina zijn
eveneens tekeningen en leuzen te vinden.

5 oktober
CIDI ontvangt een fax waarin staat: ‘Vriend worden van CIDI? Smerig tuig…jullie vernederen en
slachten de Palestijnen af! Jullie zogenaamde zielige joden zouden eens aangepakt moeten worden.
Stelletje ziele poten! Maar ga asjeblieft zo door, steeds meer mensen over de gehele wereld haten
jullie!’

1.16  E-mails

E-mails aan CIDI

januari
CIDI ontvangt 11 e-mails: waaronder 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: waaronder 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: waaronder 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
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‘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 waaronder 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’. 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 30 e-mails, waarvan 25 als reactie op de raketbeschietingen van 18 mei in Rafah, in
de Palestijnse gebieden. CIDI ontvangt op 19 mei 14 antisemitische e-mails, waaronder van L. De
Reuver: ‘…ging het er in de gethos in Polen ook zo aan toe? Je moet het natuurlijk van iemand leren,
en goed voorbeeld doet volgen, toch?’ Geeger schrijft: ‘Wederom hebben uw moordende bloed-
broeders een bloedbad aangericht. Wat zijn jullie toch voor beesten’. Felter schrijft o.a.: ‘Maar de
kracht van rechtvaardigheid en gerechtigheid is op lange termijn sterker dan die Israëlische/joodse
autoriteiten die denken dat zij de wereld kunnen blijven chanteren, manipuleren, beheersen en beheren,
onderwerpen’. Dominee Beerput: ‘Schandalig dat U als pro-fascist (U verdedigd Adolf Sharon)
nog op tv kunt komen!’ M. Bosman: ‘Vroeger, toen alles beter was, slaagden de nazi’s erin bij
tienduizenden Joden op 1 dag euthanasie te plegen. Maar ja, daarvoor moet je wel je handen uit de
mouwen steken en dat heb ik een Jood nog nooit zien doen. Je kunt van de SS zeggen wat je wilt,
maar ze waren beduidend minder lui dan Joden’. H. J. de Jonge: ‘HET UITVERKORENVOLK
dan mag dat. Nu dan ook oog om oog tand om tand voor deze NIEUWE ISRAELISCHEJOODSE
FASCISTEN’.
Op 20 mei ontvangt CIDI 3  e-mails. H. ten Hagen schrijft: ‘Als Sharon (de arabieren doder) in de
spiegel kijkt ziet hij waarschijnlijk een beeld dat sprekend lijkt op de kop van een SS commandant,
en de IDF is het evenbeeld van de SS zo langzamerhand’.  Op 21 mei ontvangt CIDI een e-mail van
J. Novasety: ‘..Ik protesteer tegen de operatie regenboog van het Israëlische leger, geweldig die
kutjoden in Israël. Hitler heeft zijn werk niet afgemaakt, Sharon en consorten mogen ze wat mij
betreft alsnog vergassen. Stelletje kutjoden’.

juni
CIDI ontvangt 2 e-mails, waarvan één als reactie op de bouw van het Israelische veiligheidhek: ‘Je
demonstreert dan voor je profeet, die Adolf Hitler heet’. En: ‘wij hadden dat anders opgelost,
Aufhaengen, einsperren, kost wat het kost. en als dat niet voldoende was, gebruikte we het gas!’.
‘Arnold Schwazenegger’ stuurt spam-mail met als titel: ‘ 666 talmudic money-changers, 2004: 50
ways to screw the goyim!’.

juli
CIDI ontvangt 5 e-mails. Twee e-mails in reactie op CIDI’s aangifte tegen de Sluipschutters (zie
muziek): ‘Zelden zo’n achterbaks volk gezien als de joden. Jullie kunnen nog 1000 keer aangifte
doen, de gedachten over jullie kun je toch niet uitbannen! Moge Hamas jullie verlossen!!!’ En:
“Survival of the fittest is een natuurlijke bedreiging voor het joodse volk als joden blijven demon-
streren het nog niet eens met de buurvolkeren te kunnen opschieten. Uitroeiing is niet te voorkomen
als het draagvlak om Israel te beschermen in de VS wegvalt (….) Jullie deugen immers toch niet’.
Op 10 juli ontvangt CIDI een e-mail met als titel: ‘politiek jodenDOM’. Tekst: ‘Hierbij wil ik de
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oorlog verklaren aan de joodse politieke dominantie’ en verder ‘in werkelijkheid wordt de wereld-
bevolking voortdurend geterroriseerd door het opdringen van angst (inbreuk op de emotionele
veiligheid), manipulatie (het opzettelijk misleiden van het volk), opzettelijk veranderen van sociale
opinie (door onwaarheden te verzinnen) en propaganda (anders overwin je onmogelijk in een
politieke democratie)’.

augustus
CIDI ontvangt 3 e-mails: Teksten o.a.: ‘jezes (o ja kennen de joden niet) wat zijn jullie fout manilpuleren
en liegen dat het gedrukt staat’. “CIDI, de vrienden van het land dat de wereldvrede het meest
bedreigd. Zonder die joden is de wereld veeeeeeeeeel beter af!!!! Rot op met die gorre, leugenachtige
website van jullie!!!!!!!!!! Jullie belazeren iedereen!!!!!!!!! Naftaniel rot op naar je vriend Adolf
Sharon. De Hitler van Israel!!!!!!!’

oktober
CIDI ontvangt 5 e-mails: Teksten o.a.: ‘Terroristen, De Joodse Israëlische schoft Sharon, oorlogs-
misdadiger van beroep, krijgt hopelijk binnenkort een koekje van eigen deeg. Opgeruimd staat
netjes. Nu de rest nog. Gelukkig heeft Pakistan en Iran ook kernwapens en kunnen daarmee de
Dievestaat Israël in de tang nemen’. Onder de titel ‘zuivering’: ‘Er is in Nederland geen plaats voor
fascistische organisaties’.

november
CIDI ontvangt 3 e-mails. Teksten o.a.: ‘Moeten die kutjoden uitmaken waar Arafat begraven wordt?
’t Is toch van de gekke’. ‘God hebbe de ziel van de held Yasser Arafat en mogen de joodse
zionisten/facisten kapot gaan, allemaal 1 voor 1, dan pas is er rust op deze aardbol. HAMAS voor
altijd’. ‘Uw Ss’ers zijn, zo blijkt keer op keer qua mentaliteit niet anders dan de Duitse voorgangers,
behalve de schaal waarop er gehandeld/gemoord/vernederd wordt’.

E-mails aan andere Joodse organisaties en personen

januari-september
Media en meldingen CIDI: Er vindt een spam-actie plaats, waarin de Nederlandse vertaling van
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-mails nooit gestuurd. De verkoop van Mein Kampf is in beginsel strafbaar.

januari
Meldingen bij CIDI: 5 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’. Het Nederlands Auschwitz Comité ontvangt twee
e-mails, waarvan een met de titel ‘Joduh’ en tekst ‘sieg heil’.

februari
Meldingen bij CIDI: 2 e-mails: één aan Een Ander Joods Geluid, met als 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’.Het Nederlands Auschwitz Comité krijgt een e-mail met de
tekst: “nooit meer auschwitz? Ik denk persoonlijk dat kamp auschwitz noch wel eens van pas kan
komen”.
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maart
Meldingen bij CIDI en bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: 4 e-mails: één aan een Joods internet-
bedrijf en één aan een Joods privé-persoon. De laatste ontvangt vier e-mails op dezelfde dag van
dezelfde afzender. Hij doet aangifte. 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’. De Israelische
ambassade ontvangt een e-mail met daarin de tekst: ‘Ik hoop over 1 jaar, 10 jaar of misschien over
60 jaar u niet te hoeven herinneren aan de kreet in welke taal dan ook “Wir haben es nicht gewusst”’.
Een Joodse man ontvangt op zijn werk vier e-mails met discriminerende teksten en afbeeldingen.

mei
Meldingen bij CIDI: 4 e-mails: alle e-mails zijn gestuurd zijn aan de Israelische ambassade. Teksten:
‘Joden zijn geen mensen, het zijn beesten zoals weleer de Duitse SS. Ze hebben er veel van ge-
leerd’. ‘dirtier then dirt, morde filthy then the filhiest, less human then a stupid animal…may God
foresake you for what you do to innocent people that demonstrate against your terrorism in Raffah’.
‘Would Israel have accepted the apoligies of Eichmann?……. So, why should the Palestinians
accept those of the murderers of the IDF?’En: ‘De bezetting van de Palestijnse gebieden is nog
erger en duurt nog langer dan de bezetting van de Duitsers in de tweede wereldoorlog. (Dit zal de
geschiedenis leren)’.

juli
Melding bij CIDI: 1 e-mail: De Israelische ambassade ontvangt een e-mail met de tekst: ‘Ik heb er
echt spijt van dat Hitler zijn werk niet af heeft kunnen maken: de vernietiging van alle kanker joden…Ik
hoop dat dit ooit nog een keer zal gebeuren, dan wel niet door Hitler of zo maar wel door de
rechtmatige bewoners van Palestina!” “ Ik zal mijn kinderen leren om elke Jood (varken) te minachten
en te haten voor hun misdaden jegens het Palestijnse volk!” De e-mail eindigt met: “ Sterf kanker
joden….sterf in naam van God!”

augustus
Melding bij CIDI: 1 e-mail: De Israelische ambassade ontvangt een e-mail met de tekst: ‘Jullie zijn
de goorste honden die op aarde leven!!!!!’ en: ‘Jullie zijn allemaal bastaards!!!! Adolf Sharon is zo’n
hoerenzoon. Zijn moeder smeekte Hitler: ‘Doe het a.u.b. met mij. Ik verlang naar een kind van u.
God verdoeme jullie allemaal!!!!’.

oktober
Meldingen bij CIDI: 2 e-mails: Bert van den Blink stuurt de Israelische ambassade een e-mail met
de tekst: ‘Jullie (joden) zijn de bedreiging van de wereldvrede. Ik wens die hoerenzoon van een
Sharon een erge dood toe!! Sharon is een massamoordenaar!!! Als die kerel hierkomt, daag ik die
schooier voor de rechtbank ivm de moorden op onschuldige Palestijnse kinderen!!!!’ Op 24 okto-
ber stuurt N. Brocken aan een andere melder o.a. deze tekst: ‘En verder constateer ik dat Joodse
portals een grote rol spelen bij het constateren EN verspreiding van antisemitisme. Ik kan hieruit
opmaken dat joden degenen zijn die dit woord regelmatig aanhalen om erzelf ‘beter’ an te worden.’

november
Melding bij CIDI: 1 e-mail: Joodse melder ontvangt op 15 november een e-mail waarin hij bedreigd
wordt. Zie verder onder Bedreiging met geweld.

december
Meldingen bij CIDI: 2 e-mails: Joodse melder ontvangt een e-mail met als titel: ‘Werkelijkheid van
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het Joodse Zionisme’ met uit hun context gehaalde Talmoedische teksten. Tevens wordt geciteerd
uit de Protocollen van de Wijzen van Zion. Een medewerkster van een Joods kerkgenootschap
ontvangt dezelfde e-mail van dezelfde afzender.

1.17 Internet

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) is de organisatie die discriminatie en daarmee ook
antisemitisme op internet bestrijdt. In zijn jaarrapportage over 2004 schrijft het MDI: ‘Het aantal
meldingen van antisemitisme op internet is in vergelijking tot andere categorieën niet explosief gestegen,
maar blijft wel de grootste categorie met 610 uitingen. In 2003 was dit aantal 514. Het merendeel
van deze uitingen is te vinden op typisch extreem-rechtse en een aantal islamitische websites, met
name MSN groepen en een aantal ‘maghreb’ webfora. Antisemitische uitingen op extreem rechtse
websites, betreffen vaak ‘klassiek’ antisemitisme: beschuldigingen dat er een joodse elite is die de
werkelijke macht in handen heeft, in de media, de politiek en de financiële wereld. Joden zouden
heimelijk plannen smeden en dé vijand zijn van het “blanke ras”. Een ieder, aldus het MDI, ‘die op
dergelijke sites probeert beweringen en beschuldigingen met argumenten te ontkrachten, wordt
begroet met hoongelach en opmerkingen dat hij “slachtoffer is van de joodse manipulatie en ooit de
waarheid wel zal zien”.’
Evenals in onze eerdere rapporten zij hier opgemerkt dat de behandeling van klachten die over
internet binnenkomen over het algemeen worden afgestemd met het MDI. Hieronder gaan wij in op
een aantal specifieke sites. Daarna vindt u een aantal voorbeelden van uitingen die voorkomen op
webfora of minder in het oog springende websites.

Internetsites

Stormfront
CIDI roept in een brief van 17 november de minister van Buitenlandse Zaken op om een onderzoek
in te stellen naar de internationale neonazistische groepering Stormfront en rechtsmaatregelen te
nemen, zowel in Nederland als in Amerika. Al ruim tien jaar is Stormfront in Nederland actief met
racistische en antisemitische acties en ophitsing op Nederlandstalige secties van in de VS gehoste
internetsites. De groep is ook wel in verband gebracht met geweldpleging, bedreiging, holocaust-
ontkenning en ideologisch vandalisme. In november 1999 werden twee leiders van Stormfront
veroordeeld wegens het aanbrengen van antisemitische bekladdingen op de Joodse begraafplaats
in Den Haag. De deelnemers geven te kennen dat Joden onschadelijk gemaakt moeten worden en
dat Joden achter de moord op Theo van Gogh zitten. Ook hitsen zij op tot geweld tegen CIDI en
beschrijven zij hoe een Jood herkend kan worden. Joden zouden ook voorkennis hebben van 11
september, de Holocaust hebben verzonnen en samenspannen om de wereld te overheersen.
De activisten van Stormfront kunnen vrijwel straffeloos hun gang gaan. Het OM heeft ondanks
meerdere aangiften stelselmatig nagelaten onderzoek in te stellen naar de daders. Daarbij wordt
vaak aangegeven dat dergelijke extremistische websites gebruik maken van hosting door buitenlandse
internetbedrijven, hetgeen de juridische aanpak zeer bemoeilijkt.
CIDI ontvangt gedurende het gehele jaar 7 meldingen met betrekking tot Stormfront.

Maroc.nl
Op de site www.maroc.nl zijn fora te vinden met discriminerende en antisemitische uitlatingen, die
niet worden verwijderd door de beheerder. Teksten: ‘Talmudisten stoppen christen baby’s in hosties’.
Er wordt voorgesteld om de Joden op maroc.nl een soort bijzonder onderschrift te geven, zodat ze
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herkend kunnen worden. ‘Daar was toch in een grijs verleden al een keer een bepaald vignet voor
verzonnen. Wie zegt dat we niks leren van het verleden’. En naar aanleiding van de jaarlijkse
dodenherdenking: ‘Maar in Nederland moet iedere scheet (ezcusez le mot) die in WOII door een
jood de ruimte ingeschoten is wel drie keer worden herdacht om maar weer medegevoel op te
wekken. En zo spelen ze zich steeds in de picture’.

Marokko.nl
CIDI ontvangt in november en december meldingen over antisemitische uitlatingen op de fora van
de website van Marokko.nl. De uitlatingen worden op verzoek van CIDI en het MDI verwijderd.
Teksten: ‘Wat dacht je van ‘vergas de jood’ ?’ ‘Wel in een gaskamer, dan hebben jullie een thuis-
voordeel ok?’ ‘Dat is dus echt pure onzin, de getal van 6 miljoen is een mythe om zo de staat Israel
te rechtvaardigen en natuurlijk het doden van de palestijnen valt daar ook onder. Mag ik van jou de
bewijslast zien van die 6 miljoen doden? Want ik heb ze namelijk nooit gezien. Het is een mythe op
basis van de achteraf gerevisioneerde holocaustvertelling en romantiseren van gebeurtenissen 28
jaar na dato. P.S: volgens BBC vielen er 1,2 miljoen doden in Auswitz terwijl de joodse bronnen
over 3 miljoen doden spreken. Kun je me dat verklaren? En: ‘de holocaust wordt misbruikt door de
joden om de israelische wandaden te rechtvaardigen’.
Ook wordt met foto’s van Auschwitz en artikelen gepoogd aan te tonen dat de Holocaust een
verzinsel is. Daarnaast is er een namenlijst van bekende Joodse Nederlanders gepubliceerd, met als
opmerking: ‘Aangezien jooden in alle hoeken en gaten van Nederland vertegenwoordigd zijn (…)
presenteer hier een lijstje met namen van jooden’.

Dutchpal
CIDI heeft op 18 december 2003 samen met het MDI aangifte gedaan tegen de eigenaar van de
website Dutchpal. Deze eigenaar is een 53-jarige man die schrijft dat de moord op zes miljoen
joden in de Tweede Wereldoorlog ‘het meest kolossale stuk fictie en de meest succesvolle bedriegerij
is’. De verdachte legt een bekennende verklaring af. Op 29 maart is op verzoek van de Officier van
Justitie de site afgesloten en de bestanden gewist. De man wordt veroordeeld tot vier weken
voorwaardelijke gevangenisstraf. Zie verder onder Rechtspraak.

Indymedia
CIDI ontvangt in juli en november meldingen over www.indymedia.nl. Op 14 juli staat er op deze
site: “En jawel, we konden er eigenlijk op wachten tot de mafketels die vinden dat god een clubje
supremacisten een stuk land heeft beloofd, en dat die dat tot de laatste druppel Palestijns bloed
mogen verdedigen, een Nederlandstalige propaganda website op gingen zetten, helemaal volgens
de regels van het Israelische Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Op 22 november staan op het forum allerhande antisemitische uitlatingen. Zo worden zionisten
‘zionazies’ genoemd. Israeli’s ‘verkrachten de vermoorde joden in europa’, zionisme wordt gelijk
gesteld aan racisme en Israeli’s zouden thuis achter schemerlampjes van de huid van vermoorde
Joden zitten. Israel wordt weergegeven als iSSrael en de VS als uSSa.

Talmoedteksten
Regelmatig ontvangt CIDI meldingen van uit zijn verband gehaalde Talmoedteksten, met betrekking
tot de verhouding tussen Joden en niet-Joden. Joden zouden niet-Joden als minderwaardig
beschouwen. De brief die Mohammed B. op het lichaam van Theo van Gogh achterliet, maakt
gebruik van deze citaten.
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Overige uitingen op internet

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

februari - maart
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.

24 maart
Melding bij CIDI: Op een internetforum wordt naar aanleiding van de liquidatie van Sjeik Yassin
geschreven: ‘ja, echte kanker joden zijn jullie he, wacht maar we maken jullie toch allemaal af, het is
maar een kwestie van tijd kankerlijers, en sharon die gaat branden in dit leven zo als alle andere joden’.

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’.

24 maart
Melding bij CIDI: Op de website van FunX worden antisemitische uitlatingen gedaan en er wordt
veelvuldig opgeroepen tot Jodenhaat en vervolging.

begin mei
Melding bij CIDI: Op de website van Twee Vandaag wordt naar aanleiding van de aanklacht die
CIDI deed tegen het echtpaar NN uit Groningen, commentaar gegeven. Zo wordt geschreven: ‘de
waarheid kan toch nooit antisemitisch zijn? Laat het eens duidelijk zijn hoe ze niet joden willen
onderdrukken door zielig te zijn’.
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1 juni
Melding bij CIDI: Op een internetforum zegt een gebruiker dat: ‘Hitler vergeten is een echtpaar uit
te moorden, en zie hier wat de nakomelingen verrichten in Palestina’.

14 juni
Melding bij CIDI: Op de website van de National Alliance worden de vereiste voor lidmaatschap
weergegeven: “Ieder Blank persoon (een niet-joods persoon van geheel Europese afkomst) (…) kan
het lidmaatschap aanvragen”. Deze National Alliance heeft ondermeer een ‘Blanke levensruimte’ en
een ‘Arische samenleving’ tot doel.

8 juli
Melding bij CIDI: Op de site maghrebonline.nl wordt geregeld op het discussieforum antisemitische
uitspraken gedaan. Titel van het forum luidt: ‘Walgelijke joodterroristen gijzelen twee meisjes van
15 jr’. Tekst uit de reacties: ‘Nazi’s, die zijn dagelijks bezig in de Palestijnse gebieden…’.

15 juli
Rotterdams Dagblad: Op een website staat: ‘Weg met Joden, negers, homo’s. jehova’s, zigeuners
en al het andere tuig dat niet behoort tot de edelgermanen. Sieg heil, ten oorlog’. De auteur noemt
zich Dutchbat. Radar, Magenta en een Charlois-bestuurder doen aangifte.

23 juli
Melding bij CIDI: Op het prikbord van israel.pagina.nl is ondermeer geschreven: ‘HAMAS HAMAS
JODEN AAN HET GAS!!!!!!!!!!!!!!!!’. Het onderwerp van de posting is ‘KANKERJODEN!!!’
en de auteur is ‘ANTI-JODEN’. Meldster heeft de eigenaar van de website Startpagina verzocht
aangifte te doen.

25 juli
Melding bij CIDI: Op een weblog van ene ErTaN (www.ertan.biz) wordt onder de titel ‘Verkas-
sende Joden’ geschreven dat net als in Frankrijk het tijd moet zijn dat de Joden verkassen, waarbij
het woord ‘vergassen’ hiervoor is doorgestreept.

31 augustus
Melding bij CIDI: Op het forum van de Evangelische Omroep wordt naar aanleiding van een tele-
visieuitzending over Abu Jajah geschreven: ‘blijkbaar zijn de joden weer aan het computeren want
er wordt weer gejankt over antisemitisme en de 2e Hitler en dat soort shit’.

9 oktober
Melding bij CIDI: Op het forum van Israel Startkabel staat onder andere: ‘Kanker Joden moeten
dood. Ik haat jullie tering lijders Hitler heeft jullie bijna uitgeroeid. Waarom maken jullie nu de
moslims dood. Snap het dan wat Hitler bij jullie heeft gedaan doen jullie bij de moslims. Jullie zijn
Kanker mafkezen. Tering honden. Ik haat jullie vuile vieze flikker. Hamas Hamas Joden aan de gas.
Hamas Hamas Joden aan de gas (etc)’.

14 oktober
Media: Een 21-jarige man uit Wormerveer wordt gearresteerd vanwege discriminerende en
extremistische uitingen op zijn website. Hij had twee websites met daarop hakenkruizen en nazi-
leuzen. Zijn computers zijn in beslag genomen en de websites zijn van het internet afgehaald.
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16 oktober
Meldingen bij CIDI: Op de website www.expliciet.nl, wordt een oproep gedaan aan de islamitische
legers om de Joodse entiteit uit te roeien en Palestina te zuiveren. Tevens dienen alle Joden over de
hele wereld uitgeroeid te worden. Teksten: ‘Wij richten onze oproep aan de Islamitische legers;
misschien bevinden zich onder hen soldaten wiens bloed kookt wanneer zij de smeulende en
verscheurde resten van kinderen zien, of wanneer zij de verscheurde kleding van vrouwen zien, of
wanneer zij de versnipperde resten van gedode bejaarde mannen zien. Allemaal door joodse handen,
joden die met vernedering en onderwerping van Allah (swt) zijn getroffen. Joden die door de toorn
van God zijn getroffen’.

2 november
Melding bij CIDI: Kort na de moord op Theo van Gogh wordt op internet een condoleanceregister
geopend. Een mevrouw wilde haar condoleances kenbaar maken. Zij komt op de site een bericht
tegen dat getekend is door ‘Marokkaan’ en luidt: ‘OPGERUIMD STAAT NETJES. Je zal branden
voor je uitspraken over de islam, vieze Jood’.

november
Melding bij Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een man beledigt en discrimineert via een website
een minister, vrouwen, Joden, homoseksuelen en autochtonen.

1.18 Media

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’.

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 schoonmaak-
bedrijf 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.
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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 één e-mail en
één brief antisemitisch. Zie verder onder Brieven en onder E-mails.

4 augustus
Melding bij CIDI: Het tv-programma Nova heeft een uitzending over herkeuringen van Marokkaanse
WAO’ers die woonachtig zijn in Marokko (remigranten). Eén van de geïnterviewden vergelijkt
tijdens het gesprek het UWV en de keuringsartsen met “Joden die ook alles van hen afnemen”.

19 augustus
Melding bij CIDI: In Vrij Nederland wordt het stripverhaal ‘Wilstra. Een Vaderlands familiefeuilleton’
gepubliceerd. Hierin worden Joden op een karikaturale wijze afgebeeld: als figuranten met dikke
lippen en een grote neus. Ook spreken de Joden, die in de strip bij een andere familie gaan onder-
duiken, een joods gettotaaltje. CIDI stuurt een brief aan de redactie van Vrij Nederland. Deze
plaatst een verontschuldiging in het weekblad.

19 augustus
Melding bij CIDI: Op teletekst van RTL5 wordt in het beurscommentaar het woord ‘Jodenfooi’
gebruikt. De redactie verwijdert op verzoek van CIDI de tekst.

20 augustus
Melding bij CIDI: Naar aanleiding van een tv-uitzending op Nederland 3 van het programma De
vloer op van het Humanistisch Verbond, moet een aantal mensen al improviserend toneelspelen.
Het gaat hier om een scène met Job, een Joodse leerkracht, met keppel, tegenover de directrice die
hem wil verbieden een keppel te dragen in een school met 60% islamitische leerlingen. Job wordt
hier als Joodse Nederlander en Israeli uitgebeeld (dit is een en hetzelfde volgens het programma).
Vaak worden er grappen gemaakt over ‘de Jood’ en wordt de holocaust gebagatelliseerd.

19 september
Melding bij CIDI: In een tv-uitzending van de heer Mens beschrijft een studiogast Joden op zeer
stereotype wijze: “Alle Joden zijn slim en rijk”.

23 oktober
Melding bij CIDI: In het reality programma Bij de Politie op RTL 5 zegt een man tegen een politie-
agent die zijn wielklem aan het verwijderen is: “Je lijkt wel een ouwe Jood!”

13 november
Melding bij CIDI: In een interview in het tijdschrift De Journalist, ontkent de voorzitter van de
jongerenafdeling van Milli Görüs dat er in de Tweede Wereldoorlog zes miljoen Joden zijn
vermoord. Volgens hem waren het er “maar een paar duizend”. Hij heeft vanwege deze uitspraak
zijn functie moeten neerleggen.
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1.19 Extreemrechts, Hitlergroet, stickers

Hitlergroet
CIDI ontvangt ondermeer via Kafka zeven meldingen over een uitgebrachte Hitlergroet. De Regio-
politie Amsterdam-Amstelland meldt dat in mei een jongen de Hitlergroet brengt en daarbij “Heil”
roept in de richting van het Anne Frank Huis. Dezelfde jongen brengt later (o.a. bij Homomonument,
de Dam) wederom een aantal keer de Hitlergroet. De jongen maakt deel uit van een groep die als
geheel wordt aangehouden. Op 4 mei wordt tijdens de dodenherdenking in een Fries dorp in een
jongerencentrum “Heil Hitler” geroepen.

Meldingen

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”.

13 maart
De Fabel van de Illegaal: Op deze datum organiseert de Nederlandse Volks Unie (NVU) op een
geheime locatie een concert waarbij de Sloveense band Skullkrusher en de Nederlandse band
Westland Rebels optreden. Skullkrusher maakt onderdeel uit van Blood & Honour Slovenië. Blood
& Honour is een internationaal nazi-netwerk dat via publicaties, muziek en optredens jongeren tot
het nationaal-socialisme wil bekeren. De band Westland Rebels speelt tijdens het concert ook
songs van de populaire Duitse nazi-band Landser. Leden van Landser werden in december 2003
veroordeeld wegens opruiing en het verspreiden van nazi-propaganda.

5 mei
Melding via Kafka: In Zoetermeer schelden extreemrechtse jongeren de politie uit voor “Joden” en
“Kankerjoden”. Er ontstaan rellen. Elf jongeren worden gearresteerd.

8 augustus
Melding via Kafka: Op de rommelmarkt in Zwolle staat een handelaar uit Amsterdam die het boek
Mein Kampf van Adolf Hitler te koop vraagt en verkoopt. Hij probeert het verkoopverbod te
omzeilen door te zeggen dat hij het boek uitleent voor een borgsom. Dat men het boek dan vervol-
gens niet terugbrengt, is niet zijn verantwoordelijkheid. De handelaar is al meerdere malen veroor-
deeld wegens het verkopen van Mein Kampf.

7 september
Israel Aktueel citeert uit de nieuwsbrief van de Nationale Alliantie: ‘o Israël komt overal mee weg.
Ze kan Christus aan het kruis spijkeren om voorts zijn geboortestad op te eisen als heiligdom. Zij
kunnen de geschiedenis vervalsen en haar volgelingen kunnen in aanmerking komen voor subsidies
in Nederland terwijl de burgers en ondernemers mogen creperen’.

2 oktober
De Telegraaf: In Den Bosch duikt een biljet van 5 euro op met daarop een afbeelding van Hitler.
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Het portret staat op het biljet gestempeld. Er zijn geen andere gevallen van dergelijke bestempelde
biljetten bekend.

1.20 Demonstraties

27 maart
Melding bij ABD Amsterdam en CIDI: De AEL en de Internationale Socialisten houden een
herdenkingsbijeenkomst en demonstratie voor Hamas-leider sjeik Ahmed Yassin, die de week daar-
voor 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, trekt
zich op het laatste moment terug.
Tijdens de pro-Palestijnse bijeenkomst loopt een groep van 30 tot 40 jongeren van Noord-
Afrikaanse afkomst door de Kalverstraat. Zij roepen: “Joden en Nederlanders aan het gas”. De
dochter van meldster herkent een aantal jongeren van haar school, maar durft uit angst voor represailles
de namen van zowel de jongeren als haar school niet door te geven.

1.21 Overig

24 februari
De radicaal-islamitische beweging Hizb-ut-Tahrir (HUT) 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 Israel. Tegen Joden hebben wij in het
geheel niets”.

7 april
Melding ADB Amsterdam en 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 Kamp Westerbork spreken hun afkeuring uit. Het ADB Amster-
dam neemt contact op met de gemeente Amsterdam. De tentoonstelling wordt verboden.



46

augustus
Toneelstuk het beloofde Land - Op 3 augustus beginnen de voorstellingen van het theaterstuk Het
beloofde land van Ab Gietelink. Het stuk beeldt de laatste dagen van Jezus uit, verplaatst naar het
hedendaagse conflict tussen Israel en de Palestijnen. Jezus speelt de rol van vredesapostel, die met
een groep volgelingen optrekt naar Jeruzalem om de vrede te verkondigen. De Israelische premier
Sharon, als Jood herkenbaar uitgebeeld door hem een keppel te laten dragen, speelt in het stuk drie
rollen: hij is de neef van Jezus, hij is Judas en hij is de Israelische premier die uiteindelijk Pilatus ertoe
dwingt Jezus te kruisigen. De auteur voert een oud vooroordeel over Joden ten tonele door de
schuld van de kruisiging van Jezus volledig bij de Joodse premier Sharon te leggen. CIDI verzoekt
de fondsen die subsidie hebben verleend aan het theaterstuk hun bijdragen terug te draaien. Een
aantal fondsen blijkt ten onrechte door de auteur te zijn opgenomen in het programmaboekje.
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2. ANTISEMITISCHE INCIDENTEN
januari – 5 mei 2005

2.1 Bedreiging met geweld

23 februari
Melding bij CIDI: Melder is deelnemer aan fora op Marokko.nl. Hij voert onder een schuilnaam
scherpe discussies over Holocaustontkenning en Jodendom en wil daarmee tegenwicht bieden aan
de anti-Joodse uitlatingen die geplaatst worden. Melder ontvangt een bericht dat zijn naam, adres
en telefoonnummer bekend zijn en dat hij voor zijn leven moet vrezen wanneer hij aanwezig zal zijn
bij het debat dat op 25 februari door Marokko.nl in Amsterdam wordt georganiseerd. Melder doet
op advies van CIDI aangifte wegens bedreiging.

12 april
Melding bij CIDI: Joodse melder staat op het punt om bij de synagoge in Amstelveen de straat over
te steken. Er komt een auto aan. De bestuurder gebaart dat hij kan oversteken. De gezichtsuitdrukking
van de bestuurder doet melder besluiten om toch maar op een ander punt over te steken. De
automobilist trekt hard op en roept door het raam: “vuile stinkjood”. Hij blijft weer staan en lijkt te
wachten of melder toch oversteekt. Melder loopt door naar een rotonde en steekt in aanwezigheid
van andere mensen over. De auto rijdt langs, maar hij durft niet meer te kijken.

2.2 Schelden

26 januari
Melding bij CIDI: Joodse meldster uit Weert heeft al eerder meldingen gedaan van bekladdingen
met hakenkruizen en scheldpartijen door hangjongeren die voor veel overlast bij haar woning in
Weert zorgen. Deze week wordt zij opnieuw uitgescholden: “Kankerjoden, kankerjoden, kanker-
joden” en “Ik kom wel naar je toe, we gaan je verdrijven”. Meldster doet aangifte bij de politie en
meldt het voorval bij de gemeente. De politie zegt dat zij de jongeren niet kunnen aanspreken omdat
zij vertrokken waren.

4 februari
Melding bij CIDI: Twee medewerkers van een Joods kerkgenootschap in Amsterdam zijn voor de
synagoge bezig met het uitladen van enveloppen. Een groep van ongeveer zes jongeren roept vanaf
de overkant herhaaldelijk: “Joden moet je doden” en “Hamas, Joden aan het gas”. De medewerkers
reageren niet.

27 maart
Melding bij CIDI: Joodse melder loopt in zijn werkoveral op straat met een pet op. Een groep
jongens van Noord-Afrikaanse afkomst fietst achter hem aan en roept: “Vuile Jood”.

13 april
Melding bij CIDI: Niet-Joodse melder draagt in Den Haag tijdens het hardlopen een T-shirt met
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daarop ‘Israel’. Wanneer hij een jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst passeert, beginnen ze te
joelen en “kankerjood” te roepen.

2.3 Telefoon

14 maart
Melding bij CIDI: Een Joodse medewerker van de Tweede Kamer ontvangt een voicemail van een
Duitssprekende man van middelbare/oudere leeftijd die met een grafstem bast: “Wir sind wieder
da!”

22 maart
Melding bij CIDI: De directeur van een Joods kerkgenootschap in Amsterdam wordt gebeld. Op
de achtergrond is duidelijk een speech van Hitler te horen. De man die belt, zegt: “Heb jij ook van
die mooie tatoeages?”, “Zitten jullie al onder de banken?”en “Je mag best wel huilen”. Omdat
melder niets terug zegt, wordt uiteindelijk de hoorn opgehangen.

2.4 Onderwijs

30 januari
Melding bij CIDI: Joodse melder is docent aan een scholengemeenschap in Maastricht. Hij ontdekt
dat in een klaslokaal een tafeltje beklad is met hakenkruizen. Hij dient een klacht in bij de directie en
geeft aan zich onveilig te voelen op school.

januari – maart

Melding bij CIDI: De dochter van melder wordt op school regelmatig antisemitisch bejegend. Hier-
aan maakt ook haar geschiedenisdocent zich schuldig. Wanneer in de les gesproken wordt over de
Holocaust, verplicht hij het meisje voor te lezen over de gaskamers, wetende dat haar vader
overlevende is. Wanneer zij aarzelt, zegt de docent: “Het lijkt wel alsof het luchtalarm afgaat”.
Melder neemt contact op met de directie. De docent biedt zijn excuses aan, maar blijft vervelende
opmerkingen over Auschwitz maken. De lachende klas lijkt hem aan te moedigen. Alle leerlingen
moeten vervolgens een werkstuk maken over de Tweede Wereldoorlog. De dochter van melder
mag een ander onderwerp kiezen.

10 maart
Melding bij CIDI: Op een school in Amsterdam-Noord ontkent een van de leerlingen (16 jaar) de
Holocaust. Hij laat zich ook zeer racistisch uit tegenover medescholieren van Noord-Afrikaanse
afkomst. De leerling is jeugdlid van de extreemrechtse NVU en draagt hakenkruizen. Samen met
vrienden intimideert hij andere leerlingen. De jongen zegt vrienden te hebben in Duitsland, die hij via
het internet heeft leren kennen. Volgens melder zijn er netwerken van neonazi’s in Noord. De
deelraad Amsterdam-Noord is op de hoogte en ook de school is geïnformeerd door melder.

medio maart

Media: Tijdens een bezoek aan het Anne Frankhuis worden door leerlingen uitspraken gedaan als
‘net goed’ en ‘ze hadden nog veel meer Joden moeten doden’. Het gaat om leerlingen van de
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Amsterdamse basisschool Het Mozaiek. Burgemeester Cohen laat onderzoeken of scholieren op
basisscholen radicaliseren. Het Parool bericht op 26 april dat uit onderzoek van de gemeente blijkt
dat slechts een klein deel, namelijk 4 van de 25 van de basisscholen in Amsterdam last heeft van
etnische spanningen tussen leerlingen. Na schooltijd gaat het echter vaak mis.

16 april
Melding bij CIDI: De zoon van Joodse melder zit in de tweede klas van een middelbare school in
een stad in het midden van het land. Al twee jaar zijn er antisemitische voorvallen. De afgelopen
weken wordt hij herhaaldelijk uitgescholden: “kankerjood”, “wat doet een Jood in een roeiboot.
Verzuipen”. De daders worden, evenals twee jaar geleden, opnieuw door de schoolleiding
aangesproken. Hierna krijgt de jongen ruzie met een klasgenote, die hem uitscheldt: “Brillejood,
vieze Jood, Joden stinken, omdat ze niet douchen. Ze douchen niet omdat er bij hen geen water
meer uit de leiding komt, maar gas”. De jongen scheldt ook terug. In een tweetal gesprekken met de
mentor en de medeleerlinge zegt zij zich niet bewust geweest te zijn van hetgeen zij zei. Ze zal de
jongen in de toekomst niet meer antisemitisch bejegenen. CIDI en de schoolleiding maken een
afspraak meteen na aanvang van het nieuwe schooljaar. De school is geïnteresseerd in het les-
programma Classroom of Difference, dat leraren en leerlingen traint in de bestrijding van racisme.

2.5 Bekladdingen begraafplaatsen, monumenten, synagogen

25 januari
Melding bij CIDI: Op deze datum wordt in aanwezigheid van de burgemeester van Papendrecht
een uit Israel geïmporteerd boompje geplant. Dit gebeurt ter nagedachtenis aan de weggevoerde
Joden uit Papendrecht. Het boompje wordt binnen een dag gestolen. Op de gedenksteen is een
sticker geplakt van Jong Verzet Brabant, een neo-fascistische organisatie. Er wordt aangifte ge-
daan. Later wordt het boompje geknakt en onttakeld teruggevonden. Het wordt met succes her-
plant.

10 februari
De Telegraaf: Het monument ter nagedachtenis aan de Puttense oorlogsslachtoffers wordt met
nazi-tekens besmeurd. Ook worden er SS-tekens gezet in het gastenboek van het herinnerings-
centrum in Putten. De beheerder betrapt de daders op heterdaad en levert hen over aan de politie.

4 april
Melding bij CIDI: Op het oorlogsmonument aan de Jan van Eyckstraat in Amsterdam is een
davidsster, het woord ‘Hebrew’ en een manshoge karikatuur van een Jood (neus, keppel,
slaaplokken) geschilderd. Aanvankelijk worden alleen de Davidster en de tekst weggehaald. Na
een week wordt het hele monument schoongemaakt.

2.6 Overige bekladdingen en vernielingen

16 februari
Melding bij CIDI: In Alkmaar wordt de etalageruit van een broodjeszaak vernield door een vuurwerk-
bom. Ook in 2004 was al eens een steen door de ruit gegooid. De broodjeszaak hangt vol met
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Israelische en Joodse attributen. Er wordt aangifte gedaan. CIDI vraagt B&W Alkmaar per brief
om een krachtdadig optreden om de daders te vinden. De politie geeft te kennen het onderzoek
zeer serieus op te nemen en wil de eigenaresse van de broodjeszaak daar graag bij betrekken.

2.7  Boeken, films

25 januari
Melding bij CIDI: In de Openbare Bibliotheek van Tilburg wordt een boek uitgeleend van de
revisionistische auteur Robert Faurisson. Faurisson noemt het Dagboek van Anne Frank een
vervalsing en ontkent de Holocaust. CIDI verzoekt de bibliotheek schriftelijk om het boek uit zijn
uitleenbare collectie te halen. De directie antwoordt dat alleen onder opgaaf van geldige redenen,
zoals wetenschappelijke studie, het boek uitgeleend zal worden.

2.8 Brieven, pamfletten

11 januari
Melding bij CIDI: In de Utrechtse wijk Overvecht wordt een pamflet verspreid met daarop de
tekst: ‘joodse staat israel: terroristenstaat’. Zie ook onder Pamfletten 2004 en in Bijlage II.

februari - maart
CIDI ontvangt 3 meldingen van de verspreiding van het pamflet Stop de joodse dictatuur. Teksten
o.a.: ‘Alle belangrijke maatschappelijke functies hebben Joodse dictators onderling verdeeld’ en
‘talloze vacatures fungeren als pure propaganda’. CIDI heeft in 2003 aangifte gedaan tegen de
makers en verspreiders van het pamflet. Zie ook onder Pamfletten 2004 en in Bijlage II.

25 maart
Melding bij CIDI: Melder, rabbijn in Amsterdam, ontvangt een brief met als kop ‘Sieg Heil’. Tekst:
‘De leiders van dat volk hadden een kleine tweeduizend jaar geleden de verkeerde keus gemaakt
voor het volk om hun eigen hachje te redden. Zelf zijn zij in hun tijd gestorven, maar voor hun volk
hebben zij een vreselijke erfenis achtergelaten’. Over de Holocaust: ‘De geschiedenis herhaalde
zich, maar nu kon er geen keus meer worden gemaakt’.

16 april
Leeuwarder Courant: In de gemeente Leeuwarden zijn affiches gericht tegen Joden en moslims op
muren, elektriciteitskasten en borden geplakt. De politie verwijdert zoveel mogelijk haatposters in
en rondom de binnenstad. De daders zijn onbekend. De gemeente doet aangifte.

2.9 E-mails

E-mails aan CIDI:

februari
CIDI ontvangt twee e-mails met o.a. de tekst: ‘Hoe kan je in alle eerlijkheid nog in deze joodse
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criminelen enig vertrouwen hebben. Schijnheiligheid en intens gemene bedoelingen kenmerken dit
kleine joodse plekje op de aardbol’.

E-mails aan andere organisaties:

januari - februari
Melding bij CIDI: Verschillende Joodse organisaties ontvangen een e-mail waarin geschreven wordt
dat Joden achter diverse aanslagen zitten, de relatie tussen blanke families vernietigen, jongens
homo- en transseksueel maken, porno produceren, ieder geloof vernietigen, de islam en het
christendom willen vernietigen en ‘hun als slaven en als animal gebruiken’. Verder: ‘Daarom joden
verminderen de blanken met homo,s sexuality, drugs gebruik, transsexuales, in Africa en Asia de
joden gebruiken de naam van red kruis om aids te verspreiden en zij verzamelen geld in de west om
aids te verspreiden in Africa en Asia’. De politie in Alkmaar stelt een onderzoek in.

februari
Melding bij CIDI: Het NIK ontvangt twee antisemitische e-mails. Teksten: ‘Is ook dat ik jullie haat,
wie vechten al 35jaar? Westeuropa was 30jaar niet aan t vechten. Jullie oorlog en ethnicisme ben ik
beu. Zelf droom ik van n europa zonder invloeden uit t middenoosten. Ik voel me ook eenzaam,
jullie discriminatie en reliwanen sloopten de ecomonie. Wat jammer nou, ik haat’. De ‘Dutch Liberation
Front’ stuurt meerdere Joodse organisaties en personen een haatmail waarin zij zeggen ‘kruis oorlog
(te) voeren tegen de jodische overheersing in onse land’. Ook wordt gedreigd dat zij ‘giftige bliken
en flessen plaatsen in alle jodische supermarks C 1000 en alberteheijn in alle distributie centers en
supermaks’. Volgens de e-mails is de ‘Dutch Liberation Front’ een organisatie van ‘een groep
blanken nederlanders uit Duitschland en nederland’.

2.10 Internet

Internetsites

Stormfront
CIDI ontvangt op 8, 25 en 27 maart meldingen over antisemitische uitlatingen op de website van het
neonazistische Stormfront. Over de door CIDI georganiseerde cursus Islam en Jodendom schrijft
‘Siegheiligman’: ‘Er is maar een cursus die de boel zal oplossen als voorzorgsmaatregel voor de
toekomstige problemen die deze twee haatdragende volkeren zullen veroorzaken in het westen. Dat
is een oprotcursus voor joden en moslims’. Zie ook onder Internet 2004.

Marokko.nl
CIDI ontvangt op 25 en 28 januari, 1 en 18 februari meldingen over antisemitische uitlatingen op de
website marokko.nl. In de discussies over Auschwitz, zionisme en antisemitisme worden diverse
antisemitische en holocaustontkennende opmerkingen gemaakt. Ook zijn er foto’s geplaatst van
concentratiekampen, waarmee vervolgens de spot wordt gedreven. Bij een foto van een Joodse
moeder die samen met haar kind wordt doodgeschoten door een nazi, wordt geschreven ‘het was
toch maar een Jüde’. De Protocollen van de Wijzen van Zion zijn eveneens geplaatst. Een van de
forumdeelnemers die tegen de postings protesteert, wordt met de dood bedreigd (zie bedreiging
met geweld). De webbeheerders verwijderen de antisemitische uitlatingen. De hoofddader wordt
gerechtelijk vervolgd.
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Elqalem.nl
CIDI ontvangt op 28 januari, 1 februari, 11 maart, 3 en 14 april meldingen met betrekking tot
elqalem.nl. Op deze website wordt de Holocaust gebagatelliseerd. Verder is er een afbeelding van
een persoon die een davidster weggooit. In een artikel genaamd Pedofielenboek ‘de Talmoed’
vallen uit hun verband gehaalde Talmoedteksten te lezen met betrekking tot de verhouding tussen
Joden en niet-Joden. Joden zouden niet-Joden als minderwaardig beschouwen. De citaten zijn ook
terug te vinden in de brief die Mohammed B. op het lichaam van Theo van Gogh achterliet. Onder
de Talmoedteksten staat een verhandeling van de Protocollen van de Wijzen van Zion: een vervalsing
van begin 20e eeuw waarin beweerd wordt dat Joden uit zijn op de overheersing van de wereld.
Elqalem verwijdert vermoedelijk naar aanleiding van een artikel in het Parool de teksten betref-
fende de Protocollen van de Wijzen van Zion. De Talmoedteksten blijven staan, zonder de toevoeging
‘pedofielenboek’. Bij het ter perse gaan van deze monitor blijkt dat Elqalem inmiddels ook de
Talmoedteksten heeft verwijderd.

Overige uitingen op internet

24 januari
Melding bij CIDI: Op de website van phono.nl wordt in een forum de Holocaust ontkend. De
beheerders van het forum verwijderen de teksten.

18 maart
Melding bij CIDI: Op de website niburu.nl worden twee antisemitische artikelen gepubliceerd.
Teksten: ‘We zien ons geconfronteerd met het einde van de beschaving omdat eerlijke Amerikanen
zwijgen over de belangrijkste problemen van onze tijd, en je denkt dat ik moet wachten totdat de
mensen gewend zijn aan het idee dat we totaal vergiftigd worden door de duivelse invloed van
Zionistische oorlogsstokers die denken in hun recht te staan omdat het volgens hun heilige boek
goed is niet-joden straffeloos te vermoorden omdat het beesten zijn?’. Het tweede artikel heet
‘Amerikanen zijn Rothschilds gevolmachtigden in Irak’. Tekst: ‘Ze naderen het Rothschilds
programma van wereld dictatorschap zoals in de Protocollen van de Ouderen van Zion staat’. Het
MDI dient een verzoek tot verwijdering van de teksten in.

5 april
Melding bij CIDI: Op de website van Speedygames is de uitlating ‘Hamas, hamas, alle Joden aan
het gas’ gepost. De webmaster verwijdert op verzoek van CIDI de tekst.

7 april
Melding bij CIDI: Op het forum van Twee Vandaag staat geschreven: ‘Hun grote voorbeeld Herr
Adolf had ook niet zomaar het idee om iets ‘tegen joden, zigeuners, homo’s en communisten’ te
hebben. Daar had hij hele goede redenen voor hoor’. De redactie verwijdert de teksten.

2.11 Media

26 januari
Melding bij CIDI: In zijn column in De Gelderlander schrijft Anton van Hooff over de herdenking
van de Holocaust. Hij schrijft: ‘Niet voor niets is er een hele holocaustindustrie ontstaan. (..) Het
politieke oogmerk van deze beweging is doorzichtig. De massamoord op de Europese joden wordt
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zo een offer dat aan het goddelijke Israël gebracht wordt. Door dit ‘holocaustisme’ wil de machtige
Amerikaanse pro-Israëllobby de stemmen het zwijgen opleggen die Israël als een ware schurken-
staat ontmaskeren’.

februari
Melding bij CIDI: In het maandblad Quote wordt over een Joodse vrouw geschreven: ‘NN heeft
één mazzel, ze is niet zwart. Ze heeft verder alles tegen. Laten we eerlijk zijn, zo is het nu eenmaal:
ze ziet er niet uit. Ze is heel erg klein, ze heeft van die kromme pootjes, ze is joods en ze spreekt
geen normaal Nederlands’. Op de website van het neonazistische Stormfront is het artikel uit Quote
onderwerp van discussie. Daar wordt over de Joodse vrouw ondermeer geschreven: ‘Het is
overduidelijk dat deze vuile jodin banden heeft met bepaalde personen (bijna allemaal van joodsche
afkomst; Rothschilds, Silverstein enz) die het daglicht niet kunnen verdragen’.

6 maart
Melding bij CIDI: In het Radio 1 programma Vroege Vogels van de VPRO is Justus van Oel te gast.
Al eerder heeft Van Oel zich antisemitisch uitgelaten in columns. Van Oel heeft de Palestijnse gebieden
bezocht en zegt dat de Israeli’s hetzelfde doen tegenover de Palestijnen als de nazi’s tegenover de
Joden hebben gedaan. Hij spreekt over ‘kutjoden’ en dat ‘je in tien dagen Palestina antisemiet
wordt’. Hij geeft vervolgens zelf te kennen dat hij af moet rekenen met de antisemitische gevoelens
die bij hem zelf leven.

2.12 Extreem-rechts, Hitlergroet, stickers

Hitlergroet

CIDI ontvangt onder meer via Kafka 5 meldingen van een uitgebrachte Hitlergroet.

Meldingen

29 januari
Melding bij CIDI: Volgens Viginia Kapic, bestuurslid van de Nationale Alliantie, horen Joden niet in
Europa thuis en kunnen zij slechts bestaan omdat “wij, blanken hen laten bestaan”. Kapic spreekt
over “de joden die ons elk jaar weer lastig vallen met hun Holocaust-mythe”. Zij doet deze uitlatingen
op de website van de NA in het kader van de bijeenkomst over de bestrijding van zionisme die op
29 januari in Rotterdam wordt gehouden. Op deze datum wordt wereldwijd de bevrijding van
Auschwitz herdacht. De Nationale Alliantie is ondermeer bekend vanwege het antisemitisme van
een aantal kopstukken.

5 mei
Melding bij CIDI: In Zoetermeer vindt op bevrijdingsdag een feest voor neonazi’s plaats. De lokatie
De Blokhut wordt door de gemeente aan hen verhuurd. Een van de huurders is in 2001 veroordeeld
wegens het bekladden van de Joodse begraafplaats in Oosterhout. CIDI vraagt de burgemeester
het huurcontract te verbreken. Op 4 mei roept CIDI door middel van het verspreiden van flyers
tijdens de lokale dodenherdenking, de burgemeester nogmaals op het feest af te gelasten. Hij weigert
en laat het feest doorgaan. Tijdens het feest wordt de Hitlergroet gebracht. Een aantal jongeren
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wordt opgepakt wegens het openlijk dragen van hakenkruizen. CIDI stuurt de burgemeester
vervolgens een brief waarin teleurstelling wordt geuit over de gang van zaken. De gemeente doet
aangifte tegen de verspreiders van de foto’s waarop de beelden staan van de jongeren die de
Hitlergroet brengen.
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3. RECHTSPRAAK 2004-2005

In 1998 werd het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie opgericht (LECD). Het LECD is het
kennispunt bij het Openbaar Ministerie speciaal belast met het onderwerp discriminatie. Doel van
het LECD is het optimaliseren van de strafrechtelijke handhaving inzake discriminatie, dat wil
zeggen beleidsvorming, opsporing, vervolging en rapportage. Dit houdt in dat het LECD zelfstandig
geen discriminatiezaken behandelt, maar parketten adviseert over de juridische ofwel procedurele
afhandeling van deze zaken. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden betreft het jaarlijks in
beeld brengen van de instroom en afdoening van discriminatiezaken bij en door het OM. Deze
cijfers zijn gebaseerd op de discriminatieartikelen 137 c,d,e,f,g en 429quater van het Wetboek van
Strafrecht. Delicten als een eenvoudige belediging, openlijk geweld, mishandeling en bedreiging zijn
niet meegenomen in de rapportage. Meldingen van antisemitisme kunnen ook onder de algemene
strafbare feiten binnenkomen en worden vervolgd bij en door de parketten. In 2004 kreeg het
LECD in totaal 214 discriminatiezaken binnen, waarvan 58 antisemitisme betrof (27%). Dat is een
stijging van 2% ten opzichte van 2003, toen 50 van de 204 zaken antisemitisme betrof. In 2002 had
eveneens 25% van de zaken een antisemitische achtergrond (60 van de 242 zaken).

Gerechtelijke uitspraken 2004

Gehele jaar
In april en oktober 2003 deed CIDI aangifte tegen de opstellers(s) en verspreider(s) van het tegen
Joden ophitsende pamflet Stop de Joodse dictatuur. Meerdere malen is er telefonisch contact
geweest om op de hoogte te raken van de vorderingen van het onderzoek. CIDI heeft sinds april
2003 zelf en via de ADB’s 17 meldingen van verspreiding van het pamflet ontvangen. Bij het ter
perse gaan van deze monitor is nog steeds niet bekend wat er met de aangifte is gebeurd. Zie ook
onder Pamfletten en in Bijlage II.

gehele jaar
CIDI deed op 22 augustus 2003 aangifte tegen de opsteller(s) en verspreider(s) van twee tegen
Joden ophitsende pamfletten. Deze pamfletten werden in Maastricht aangetroffen. Tekst: “Creëer
zionistenvrije zones! Val de zionisten en hun handlangers direkt aan!’. Het pamflet is ondertekend
door ‘Anti-Zionistische Aktie Postbus 44 9930 AB Delfzijl’ met daarbij een zwarte davidster met
een streep erdoor. Het tweede pamflet bevat de tekst: ‘Vernietig de Joodse staat en de zionistische
kruisvaarders!’en is ondertekend door Anti-Zionistische 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. De zaak speelt mee in de artikel 12-procedure tegen Homan.
(zie verder bij 27 augustus).

januari – oktober
Nieuwe Allochtone Generatie. De kwestie NAG wordt een langlopende en slepende zaak. Zie
daartoe ook de CIDI-monitor over 2003.

Rechtsgang

Op 6 juni 2003 deed CIDI aangifte tegen de leden van het muziekgezelschap Nieuwe Allochtone
Generatie (NAG) vanwege het ten gehore brengen en actief op internet verspreiden van het nummer
‘Kankerjoden’.
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De Officier van Justitie deelt op 11 november 2003 mee dat het onderzoek geen resultaten heeft
opgeleverd. Hij seponeert de aangifte. Echter, de media - dagblad Trouw en Netwerk - zijn in staat
de verdachten eenvoudig op te sporen. Op 26 januari 2004 biedt één van de bandleden in Trouw
openlijk zijn excuses aan. Dat was ook al eerder gebeurd in een gesprek met CIDI. Een van hen
had zich ook vrijwillig op het politiebureau in Hilversum gemeld.
Op 23 december dient CIDI een klaagschrift in ex art. 12Sv. Op 11 maart 2004 ontvangt CIDI een
bevestiging van het klaagschrift. Op 14 mei 2004 stuurt CIDI het OM in aanvulling op het onderzoek
een filmbestand waaruit blijkt dat het nummer ‘Kankerjoden’ nog steeds uitgevoerd wordt. Begin
juni 2004 neemt CIDI contact op met de Officier van Justitie. De politie heeft de jongen die zich
vrijwillig had gemeld, alsnog gehoord en onderzoek ingesteld naar de rest van de leden. Op dat
moment was hij nog in afwachting van een proces-verbaal. Op 10 mei geeft het OM te kennen dat
de klacht als ongegrond wordt beschouwd. 21 oktober 2004: Drie verdachten zijn gehoord. De
Officier van Justitie meent dat het nummer niet opzettelijk is verspreid. Een van de bandleden heeft
uitdrukkelijk verzocht het nummer niet openbaar te maken. Dat argument gebruikten rappers die
Kamerlid Hirschi Ali bedreigden ook, maar zij zijn wel vervolgd en veroordeeld. De Officier van
Justitie seponeert de zaak. De artikel 12-procedure loopt nog steeds met als doel de Officier van
Justitie alsnog tot vervolging te dwingen. Zie ook in Bijlage II

Kamervragen

Over de kwestie zijn tussen november 2003 en 29 januari 2004 viermaal Kamervragen gesteld
door resp. de ChristenUnie, CDA en de PvdA (zie de monitor 2003). Op 20 januari 2004 schrijft
de minister van Justitie in antwoord op Kamervragen dat het tegengaan van de verspreiding van het
nummer niet mogelijk is, daar het gaat om een peer-to-peer verspreiding. Op 23 februari antwoordt
de minister op vragen over falend politieonderzoek en de populariteit van NAG onder allochtone
jongeren, dat de identificatie van de verdachten moeilijk was, omdat zij op het internet optreden
onder schuilnamen. Deze namen boden niet voldoende houvast voor de verdere opsporing en
vervolging van de verdachten. Volgens de minister wist de politie Hilversum niets van de aangifte.
Verder antwoordt hij dat een van de verdachten inmiddels door de politie is gehoord. Wat er met de
andere verdachte is gebeurd, is onbekend.

januari
CIDI heeft op 20 november 2003 aangifte gedaan tegen Bert van den Blink vanwege het versturen
van e-mails met antisemitische strekking naar CIDI. In deze e-mails schrijft hij onder meer dat
Joden moordenaars zijn, dat Hitlers moeder joods was en dat ‘Adolf Sharon’ een moordenaar is.
CIDI heeft bij het ter perse gaan van deze monitor nimmer iets van het OM vernomen. Zie ook in
Bijlage II.

9 februari
Kafka: Op deze datum komt de strafzaak voor de rechter tegen drie mannen wegens vernielingen
en geweld bij een drankpartij in Zutphen op 31 mei 2002. Ze scholden een supermarktmedewerker
van Noord-Afrikaanse afkomst uit: “Ik maak je dood vieze Jood, blijf met je vieze zwarte handen
van me af”. Ze worden veroordeeld tot werkstraffen.

27 augustus
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. De aangifte is gedaan op 11 maart
2002. De site is een initiatief van het Aktiefront Nationale Socialisten dat onder leiding staat van de
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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. Uiteindelijk is hij
verhoord. Homan ontkende iets met de site of pamfletten in Maastricht van doen te hebben. Hij is
nogmaals schriftelijk uitgenodigd om te worden gehoord. De advocaat van Homan heeft uitstel van
de zitting gevraagd. In juni 2005 is het klaagschrift behandeld, waarbij Homan ook aanwezig was.
Het is op het moment van publicatie van dit rapport nog niet duidelijk welke stappen het OM gaat
nemen. Zie ook in Bijlage II.

9 april
De rechtbank in Zwolle veroordeelt de man die in maart 2003 de Hitlergroet bracht aan politie-
agenten. Hij krijgt een boete van 220 euro.

6 mei
CIDI dient een aanklacht tegen mevrouw Mulder uit Groningen. Zij heeft zich in een filmfragment,
uitgezonden in het televisieprogramma Barend en Van Dorp op 22 april, in het openbaar opzettelijk
beledigend uitgelaten over Joden. Zij sprak de volgende woorden: “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”. De uitlating
werd gedaan tijdens de opnamen van de documentaire ‘Holland Vaarwel’ die cineast Willy Lindwer
maakte voor de NCRV, de VRT en de Israelische televisie. Deze documentaire handelt over de
tolerantie van Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog en in het heden. De familie Mulder heeft
geëist dat het desbetreffende fragment uit de film verwijderd zou worden. De NCRV zwichtte
hiervoor, maar het fragment werd wel vertoond tijdens de uitzending van Barend en Van Dorp. De
Officier van Justitie seponeert de zaak, omdat de familie zich verzette tegen de uitzending.

7 juni
De politierechter van Leeuwarden veroordeelt de man die op 9 juni 2003 in een Bolswarder
discotheek racistische taal uitsloeg en de Hitlergroet bracht, tot vier weken cel, waarvan twee
weken voorwaardelijk. Tegenover de politie verklaarde de man dat “die buitenlanders” alles gratis
krijgen, terwijl hij er hard voor moet werken.

8 juni
Op deze dag doet de Hoge Raad uitspraak in de strafzaak tegen Eite Homan, Constant Kusters
(NVU) en M. Krommenhoek wegens het organiseren van de illegale Rudolf Hess mars in Echt op
26 augustus 2000. De Hoge Raad neemt het vonnis over van het Gerechtshof Den Bosch van 29
april 2003: Kusters en Homan moeten hun straf uitzitten. De zaak tegen Krommenhoek heeft
vanwege een interview aan de lokale zender L1 een andere wending gekregen. Die zaak moet
opnieuw behandeld worden. Kusters zit vanaf december 2004 zeventig dagen in electronisch
huisarrest voor drie demonstraties, waaronder die van Echt. De rechter heeft bepaald dat Kusters
Joden heeft beledigd door Rudolf Hess te eren. Kusters kon kiezen tussen 2,5 maand cel of 2,5
maand een enkelband dragen.

4 november
Op deze dag vindt de uitspraak in hoger beroep plaats tegen de man die deze zomer met Palestijnse
vlaggen heeft staan zwaaien voor de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam en die verschillende
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mensen met antisemitische opmerkingen heeft belaagd. Het Hof vernietigt de uitspraak in kort ge-
ding van de rechtbank d.d. 19 augustus. De man wordt veroordeeld tot een straatverbod. In het
kort geding dat aangespannen was door de staat, bepaalde de rechter dat de verdachte niet straf-
rechtelijk vervolgd zou worden omdat de afzonderlijke belaagden aangifte hadden moeten doen.

22 december
CIDI en MDI doen in december 2003 aangifte tegen de eigenaar van de website Dutchpal.com
(Dutch Palestinian Information Site), waarop de site van het internet werd gehaald. Op zijn website
Dutchpal.com ontkende de eigenaar ondermeer de Holocaust. De rechtbank in Den Bosch heeft de
53-jarige man uit Schijndel veroordeeld tot vier weken voorwaardelijke celstraf omdat hij zich
‘opzettelijk beledigend’ had uitgelaten over Joden.

24 december
Media: Een supporter van voetbalclub ADO Den Haag is veroordeeld tot onder meer een gevange-
nisstraf voor het roepen van de leuze ‘Hamas, Hamas, alle joden aan het gas’ en het bedreigen van
het bestuur van de Haagse voetbalclub.

Overige uitspraken 2004

22 oktober
Uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling: De CGB bepaalt dat een charitatieve instelling
onterecht een medewerker heeft geschorst. De man werd tijdens zijn werk uitgescholden voor
“Farizeeër” en “Judeeër”. Een bezoekster van de instelling zei: “Ik krijg jou nog wel vuile klerejood”.
In de woordenwisseling die hierop ontstond, liet melder zich eveneens ongepast uit. De schorsing
die hierop volgde, heeft melder aangekaart bij de Commissie Gelijke Behandeling. De instelling
heeft vervolgens uitvoerig onderzoek gedaan en ook is Bureau Slachtofferhulp ingeschakeld. Te-
vens heeft zij erkend dat er beter op de klachten van melder ingegaan had moeten worden.

28 december
Media: De Opta beboet een spammer voor 42.500 euro. Hij had uit naam van een bekende
spambestrijder op grote schaal de Nederlandstalige versie van Hitlers Mein Kampf aangeprezen.
Zie ook onder e-mail.

Gerechtelijke uitspraken 2005

januari
In oktober 2003 heeft CIDI aangifte gedaan tegen de maker(s) en verspreider(s) van de strookjes
met de teksten: ‘Stop de Joodse bezetting’ en ‘Vernietig de Joodse bezetters’. De strookjes zijn in
meerdere steden in Nederland aangetroffen, maar vooral in Utrecht. In januari 2005 laat het OM
weten het onderzoek te staken, daar de daders niet te achterhalen zijn en er geen nieuwe meldingen
binnen kwamen. Zie ook onder Pamfletten en in Bijlage II.

28 februari
Melding bij CIDI: De Officier van Justitie van het Arrondissementsparket Utrecht schrijft naar aan-
leiding van de aangifte van 15 april 2004 met betrekking tot bespuging en uitschelden van een als
Jood herkenbare man in Utrecht, dat hij besloten heeft geen strafvervolging in te stellen: ‘Het ge-
beurde is een zo geringe inbreuk op de rechtsorde, dat een strafvervolging onevenredig zwaar zou
zijn in verhouding tot hetgeen heeft plaatsgevonden’. Het slachtoffer dient op 17 juni ex art. 12 Sv.
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een klaagschrift in bij het gerechtshof te Arnhem, waarin hij de Officier van Justitie verzoekt tot
vervolging over te gaan. Zie verder onder Fysiek geweld 2004 en in Bijlage II.

16 maart
Brabants Dagblad: Een 33-jarige man uit Borssele wordt veroordeeld tot vier weken cel wegens
het brengen van de Hitlergroet naar agenten. Ook had hij hen beledigd met de teksten “Jawohl,
Obersturm-bahnführer” en “kankerjoden”.

6 april
De Officier van Justitie te Amsterdam oordeelt dat het boek Gids voor de islamitische opvoeding
antisemitische passages bevat. Het boek hoeft echter niet uit de handel. De uitgever en de boekhandels
die het boek verkopen, zijn gesommeerd de passages door te strepen, op straffe van vervolging.
Zie ook in Bijlage II.

8 april
Dagblad De Limburger: Politie en Justitie verbieden tijdelijk het openlijk dragen van hakenkruizen in
Venray. Ook andere tekens en symbolen die overduidelijk beledigend en discriminerend zijn voor
individuen of groepen en prominent getoond worden, zoals de Hitlergroet, worden verboden.

Overige uitspraken 2005

30 januari
ADO-Den Haag krijgt van de KNVB een boete van 25.000 euro en mag geen supporters meer
meenemen naar uitwedstrijden tegen Ajax. Dit ondermeer vanwege antisemitische spreekkoren.
ADO Den Haag gaat hiertegen in beroep.

18 maart
Algemeen Dagblad: Het Commissariaat voor de Media heeft het Nederlandse satellietbedrijf New
Skies gesommeerd te stoppen met het doorgeven van de Arabische zender Al-Manar. Deze zender
is een spreekbuis van de radicaal sjiitische beweging Hezbollah in Libanon. In Nederland zond de
zender de antisemitische Syrische serie ‘Diaspora’ uit. De Franse Raad van State verbood de zender
al eind vorig jaar, omdat de zender zich schuldig maakte aan antisemitisme. Hezbollah staat op de
lijst van terreurorganisaties.
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4. Beoordeling en Conclusie

De echo’s van de VN-antiracisme conferentie in Durban in 2001, toen Israel als enig land in de
beklaagdenbank zat en posters met de leus Zionisme=racisme het conferentieterrein ontsierden
lijken te zijn vervlogen. Met het spelen van het Hatikvah (het Israelische volkslied) in de plenaire
zaal van de VN herdachten de Verenigde Naties op 24 januari 2005 de bevrijding van Auschwitz,
nu 60 jaar geleden. Het Hatikvah werd gevolgd door het Joodse gebed voor de doden door een
cantor, waarmee secretaris-generaal Kofi Anan een uitzondering op het verbod had gemaakt om in
VN-vergaderingen gebeden te reciteren. In zijn openingsrede herinnerde Anan de aanwezigen er
aan dat de Verenigde Naties waren opgericht als een direct antwoord op de Holocaust: “Ons
Handvest en de woorden onverteld verdriet werden geschreven op het moment dat de verschrik-
kingen van de dodenkampen tot de wereld begonnen door te dringen. Het kwaad”, aldus Anan,
“dat zes miljoen Joden de dood injoeg, bedreigt ons tot de dag van vandaag”.

Ook premier Balkenende stond, tijdens het 30-jarig CIDI-jubileum, stil bij de 60-jarige herdenking
van de Tweede Wereldoorlog. “De sjoa is voor mij”, zei de premier in zijn toespraak, “en voor vele
anderen de belangrijkste historische drijfveer om met kracht verder te werken aan een Europa
waarin de waarden vrijheid, respect van de menselijke waardigheid en solidariteit centraal staan.
Wij moeten onszelf niet wijs maken dat het werk is gedaan, nu we in ons deel van Europa zestig jaar
vrede hebben. Opnieuw zijn er uitingen van antisemitisme van haat tegen Joden, van geweld. Met
alles en allen moeten we ons daartegen keren. Nooit mag gezwegen worden. (…)Van ons allemaal
wordt gevraagd dat we steeds weer stelling nemen tegen discriminatie en antisemitisme.”
Dat zijn belangrijke en terechte woorden. Geregistreerde antisemitische uitingen zijn, nog steeds op
een onaanvaardbaar hoog niveau, al moet geconstateerd worden dat er de laatste jaren geen toe-
name heeft plaatsgevonden.

Voor het eerst sinds jaren nam in Nederland het aantal (gemelde) scheldpartijen af, evenals het
aantal bekladdingen en vernielingen van Joodse gebouwen en het aantal e-mails. In totaal waren er
326 gemelde incidenten, in 2003 was dat 334. Het aantal incidenten binnen het onderwijs bleef ook
deze verslagperiode hoog met evenals vorig jaar 18 incidenten, waarvan er bij 4 sprake was van
bedreiging met geweld.

Opvallend zijn de incidenten in Amstelveen. In 2004 zijn dat er 8, waarvan 5 uit het onderwijs.
In 2003 werd 1 voorval gemeld, in 2002 waren dat er 2. Amstelveen heeft in grootte de tweede
Joodse gemeenschap van Nederland. Het zou goed zijn als deze gemeente in overleg treedt met de
plaatselijke Joodse gemeenschap om te kijken welke maatregelen genomen dienen te worden,
bijvoorbeeld in richtlijnen naar de Amstelveense scholen.
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Kanttekeningen
Er dienen kanttekeningen gemaakt te worden bij de relatief gunstige cijfers over deze verslag-
periode. Zolang Joden worden toegeroepen “we gaan je doodschieten vuile Jood!” of in het uitgaans-
leven of op school te horen krijgen dat ze “je hele familie hadden moeten vergassen” of een Joodse
werkgever een werkneemster moet ontslaan omdat hij door haar een “oude Jood”wordt genoemd,
zolang er virulent antisemitische teksten op internet circuleren, betekent dat voor Joden een onveilig
klimaat.
De aandacht voor antisemitisme mag dan ook niet verslappen. De uitkomsten van de opiniepeiling
van de Anti-Defamation League (zie de inleiding) laten zien dat nog steeds een vijfde van de Neder-
landers er antisemitische vooroordelen op na houdt. Het registreren van concrete antisemitische
incidenten laat maar een deel zien van het antisemitisch klimaat in een land. Vaak worden incidenten
niet gemeld omdat men niet gelooft in het melden van incidenten of doen van aangiftes. Aannemelijk
is ook dat men niet meldt, omdat het woord Jood een ‘gewoon’ scheldwoord is geworden, dat men
niet eens meer als antisemitisch kwalificeert. Het woord ‘Jood’ als scheldwoord, past in de verhar-
ding van de 21e eeuwse cultuur. Dat is een gevaarlijke tendens omdat grenzen en normen vervagen.

Het is daarom niet vreemd dat op internet, waar nauwelijks of geen grenzen zijn aan de vrijheid van
meningsuiting, antisemitische uitingen in vergelijking met andere racistische uitlatingen het hoogste
scoren: van 514 in 2003 naar 610 in 2004 (rapportage MDI). Ook op scholen, waar de verharding
van de cultuur een belangrijke rol speelt, scoort antisemitisme het hoogst, zoals blijkt uit het in de
inleiding genoemde rapport over radicalisering op Amsterdamse scholen (zie inleiding).

Verklaring
In de vorige CIDI-rapportage is uitgebreid ingegaan op mogelijke verklaringen waarom er in
Nederland een dalend patroon aan gemelde antisemitische incidenten valt waar te nemen. Toen
wezen wij als mogelijke oorzaken op een relatief evenwichtig verlopen van het integratieproces van
minderheden (ondanks enkele missers) en op de afwezigheid van een sterke extreem-rechtse partij.
Voorts wezen wij op de vruchten die dialoogactiviteiten afwerpen.

Voor wat betreft de afgelopen periode is de samenleving zich na de moord op Theo van Gogh
wellicht bewust geworden dat aanzetten tot haat leidt tot nieuwe haat en tot polarisatie van de
samenleving. Het steeds blijven benadrukken door CIDI en ook anderen dat geen enkele vorm van
antisemitisme of discriminatie valt te tolereren, is vermoedelijk nog een factor die bijdraagt tot deze
stabilisatie, zeker in vergelijking met andere landen, waar het antisemitisme is toegenomen (zie de
inleiding). Een andere belangrijke factor is tot slot de relatieve kalmte gedurende de verslagperiode
in het conflict tussen Israel en de Palestijnen.
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Daders
In ons overzicht over 2003 zijn wij ook dieper ingegaan op de dader. Om gericht antidiscriminatie
beleid te ontwikkelen is het van belang te weten wie de daders zijn en wat hun achtergrond is.
Immers, een jongere van Noord-Afrikaanse afkomst wordt uit een andere bron geïnspireerd tot
antisemitisch gedrag, dan een aanhanger van extreem-rechts. In 2003 bleek 43,5% van de gemelde
daders van Noord-Afrikaanse afkomst te zijn, tegenover 45% in 2004. In 2002 was dat 41%.
Uiteraard kan alleen iets over de daders worden gezegd indien er direct contact is geweest tussen
dader en slachtoffer (zoals scheldpartijen op straat, op school of op het werk). Er zij hier nogmaals
opgewezen dat deze data niet de bedoeling hebben een bevolkingsgroep te stigmatiseren, integen-
deel. Deze bevindingen hebben ertoe geleid dat  daarover nu openlijk kan worden gesproken en
gericht beleid kan worden ontwikkeld.

Hieronder gaan wij in op hetgeen de komende jaren de nadruk zal dienen te hebben bij de bestrij-
ding van antisemitisme en racisme. Dat sluit aan bij de besluiten genomen tijdens de in juni 2005 in
Cordoba gehouden OVSE-conferentie. Deze liggen op het gebied van goede monitoring, educatie
over de Holocaust en handhaving van wetgeving.

Internet en satelliettelevisie
De verspreiding van uit het Midden-Oosten afkomstige antisemitische video’s en DVD’s en antise-
mitische haatuitzendingen die via schotels eenvoudig overal ter wereld en dus ook in Nederland te
ontvangen zijn, is een belangrijke oorzaak van antisemitisme en anti-westers gedrag. Wij schreven
daar al over in onze vorige rapportage. De internetsite Radio Islam verspreidt vanuit Zweden in
vijftien talen virulente antisemitische propaganda. Andere recente voorbeelden zijn de openlijk anti-
semitische film Zahra’s ogen die o.a. in moskeeën in Den Haag en Rotterdam verkrijgbaar was en
de uitzendingen van programma’s van Al-Manar. Het betreft een Iraanse film, die in het Turks is
nagesynchroniseerd en die refereert aan aloude uit de Middeleeuwen stammende vooroordelen
tegen Joden. Joden worden afgebeeld als onbetrouwbare, op geld beluste verraders, bloeddorstige
kindermoordenaars, die samenspannen tegen niet-Joden. De zender Al-Manar is een Libanese
satellietzender en onderdeel van de door Iran en Syrië gesteunde Libanese terreurbeweging Hezbollah.
Het zendt regelmatig antiwesterse en antisemitische propaganda uit, zoals de in Syrië geprodu-
ceerde tv-serie Diaspora, waarin valselijk wordt getoond dat Joden het bloed van Christenen
gebruiken bij de bereiding van matzes voor Pesach. Het Nederlandse satellietbedrijf New Skies gaf
de programma’s door. Het Commissariaat voor de Media heeft er bij dit bedrijf op aangedrongen
de doorgifte te staken. New Skies heeft daaraan gehoor gegeven. CIDI heeft de afgelopen jaren
regelmatig aangedrongen op een verbod op de doorgifte van programma’s van Al-Manar en soort-
gelijke zenders.

De uitingen op internet, de antiwesterse en antisemitische haatuitzendingen alsmede de verspreiding
van haatvideo’s en DVD’s laten zien dat er in onze globale samenleving veel meer aan de hand is.
Tijdens de VN-antiracisme conferentie in Durban in september 2001 werd voor het eerst manifest
hoe zeer haatideologieën – toen met name tegen Joden – om zich heen hadden gegrepen. De terreur-
aanslagen die vanaf diezelfde maand de wereld tot de dag van vandaag in hun greep houden, heb-
ben een instabiele politieke situatie gecreëerd, waarin sterk anti-westers, antisemitisch, racistisch en
antidemocratisch gedachtengoed gedijt. De terreuraanslagen die vanaf diezelfde maand de wereld
tot de dag van vandaag in hun greep houden, hebben een instabiele politieke situatie gecreëerd. Dat
is een vruchtbaar klimaat voor sterk anti-westers, antisemitisch, racistisch en antisemocratisch
gedachtegoed, dat  voor sommigen een houvast blijkt te zijn in onze snel veranderende samenleving.
Die ideologieën maken geen onderscheid tussen mensen en hun opvattingen, maar tussen bevolkings-
groepen aan wie bepaalde algemeen geldende kenmerken worden toegedicht.
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De nieuwe mediadragers versterken de eeuwenoude antisemitische vooroordelen. Sluipend hebben
vooroordelen, antisemitisch en racistisch gedachtegoed zich in alle sectoren van de samenleving
genesteld. Niet alleen Joden, maar ook Moslims, homo’s en andere minderheden zijn daarvan het
slachtoffer. Het moge duidelijk zijn dat de Moslimgemeenschap na de moord op Theo van Gogh en
in een tijd van islamistische terreuraanslagen het op dit moment extra zwaar te verduren heeft. De
afgelopen jaren hebben laten zien dat de neiging bestaat om mee te gaan met de waan van dag. De
pendule slaat dan weer door naar het toegenomen antisemitisme, dan weer naar islamofobie dan
weer naar antiwesterse opvattingen onder Moslimjongeren. De aandacht voor het één mag echter
niet ten koste gegaan van de aandacht voor het ander.

Dialoog
In de vorige CIDI-monitor werd voor de bestrijding van antisemitische en racistische denkbeelden
al gewezen op het grote belang van ‘behoorlijke contacten tussen de diverse bevolkingsgroepen en
het instandhouden van een goed en effectief netwerk van antiracisme-organisaties’. Die uitspraak
geldt nog steeds.

Na de moord op filmmaker Theo van Gogh heeft het kabinet het initiatief genomen om een maat-
schappelijke dialoog op gang te brengen in de vorm van het Breed Initiatief Maatschappelijke
Binding (BIMB). Het initiatief wil betere onderlinge verhoudingen en een grotere betrokkenheid van
de burger bij de samenleving creëren en betreft alle terreinen van de samenleving waar burgers
direct met elkaar te maken hebben, zoals werk, winkel, school, sport, buurthuis en uitgaansleven.
Deze integrale sociaal-maatschappelijke aanpak is de enige weg om wederzijdse vooroordelen
weg te nemen en ‘de ander’ de ‘ander’ te laten leren kennen.

Bij de aanvang enkele jaren geleden van de dialoogactiviteiten van het CIDI was de aandacht
vooral gericht op de ontmoeting tussen de Joodse en Arabische gemeenschap in ons land. Het was
niet eenvoudig om samen met Islamitische organisaties projecten te ontwikkelen. Nu, zo’n vier jaar
later, ligt dat anders. Bij diverse Islamitische organisaties is CIDI een welkome gast en omgekeerd,
ondanks fikse politieke meningsverschillen. CIDI en andere Joodse organisaties hebben de laatste
jaren gezocht naar hetgeen ons bindt. En dat blijkt veel te zijn. Joden en Moslims herkennen veel in
elkaars religies, maar ook in de minderheidspositie die zij in de samenleving innemen. Die herken-
ning brengt beide groepen tot elkaar.

De focus dient echter niet alleen te liggen op de Arabische gemeenschap in ons land. Antisemitische
denkbeelden leven evenzeer bij anderen. Vandaar dat CIDI zijn aandacht ook is gaan richten op
andere groepen. CIDI was een van de initiatiefnemers van het multiculturele jongerenproject dat
eind juni in Brabant samen met de stichting Palet van start is gegaan. Hieraan doen ook zgn. Lonsdale-
jongeren mee.

CIDI is als organisator, initiatiefnemer en deelnemer betrokken bij tal van dialoogactiviteiten in heel
Nederland. Deze variëren van gezamenlijke Joods-Islamitische bezoeken aan synagogen en mos-
keeën, tot gezamenlijke kunstprojecten en reizen met o.a. Moslimjongeren naar Westerbork (mei
2005). In samenwerking met de Unie van Lahore Ahmadiyya Moslimorganisaties in Nederland
organiseerde CIDI een cursus Jodendom voor Moslims en Islam voor Joden. Op bestuurlijk niveau
zijn verschillende contacten gelegd tussen interculturele en interreligieuze organisaties. Een ander
bijzonder initiatief is dat van de Stichting Interculturele Alliantie (zie hieronder).

Onderwijs
Het aantal antisemitische incidenten in het onderwijs blijft onverminderd hoog. In de inleiding gaven
wij daar al enige voorbeelden van. Op verschillende scholen is het nummer ‘Kankerjoden’ van de
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band NAG verspreid. In discussies over het Midden-Oostenconflict blijken regelmatig anti-Joodse
uitlatingen te worden gedaan. Volgens een leerling van een grote scholengemeenschap in Amstelveen
flirten veel autochtone leerlingen met het gedachtegoed van Hitler. Het woord kankerjood is volle-
dig ingeburgerd. (de Volkskrant, 29 september 2004). Dat is ook wat CIDI voortdurend verteld
wordt tijdens dialoogactiviteiten. Uit meldingen die bij het CIDI worden gedaan en uit onderzoek
blijkt dat het voor scholen moeilijk is om een veilige lesomgeving te creëren zonder racisme.

Scholen hebben in de huidige tijd een bijzondere rol bij de bestrijding van racisme. In de slot-
verklaring van de OVSE-conferentie in Cordoba wijzen alle lidstaten op het grote belang van edu-
catie over antisemitisme, racisme en diversiteit, inclusief onderwijs over de Holocaust om alle vor-
men van intolerantie en discriminatie te voorkomen en te bestrijden.

Bijna de helft van de ondervraagde leraren (47%) in het al eerder genoemde onderzoek naar extre-
misme en radicalisering in het Amsterdamse voortgezet onderwijs zegt dat het op zijn of haar school
voorkomt dat leerlingen standpunten verkondigen die in hun ogen extreem of radicaal zijn. Aan het
onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en AT5
deden 239 Amsterdamse leerkrachten mee; dat is 7% van het totaal aantal leerkrachten in het
voorgezet onderwijs in Amsterdam. De aanleiding voor dit onderzoek was de berichtgeving in de
media over radicalisering in het Amsterdamse voortgezet onderwijs. Er bleek weinig bekend te zijn.
De resultaten van het onderzoek zijn op 27 juni 2005 gepubliceerd.

Zoals hierboven en in de inleiding al genoemd worden uitingen gericht tegen Joden of Israel door
31% van de leraren vaak of soms waargenomen, antiwesterse uitlatingen, waaronder uitspraken
tegen homo’s door 29%. Uitingen gericht tegen Moslims wordt door 18% van de leraren waarge-
nomen en het goedkeuren van politiek geweld vanuit extreem-rechtse of racistische motieven 16%.
Bijna alle leerkrachten (89%) die geconfronteerd worden met extreme of radicale uitlatingen of
gedrag van een leerling, grijpen in. Leerkrachten die werkzaam zijn op ‘zwarte’ scholen melden
aanmerkelijk vaker dat er leerlingen op hun school zijn die ‘vaak’ of ‘soms’ extreme of radicale
standpunten verkondigen dan leerkrachten die op een ‘witte’ school werken.

Het zou niet terecht zijn om te concluderen dat de afgelopen jaren binnen het onderwijs niets is
gebeurd op het gebied van antidiscriminatie-bestrijding. De voortgangsrapportage Nationaal Actie-
plan tegen Racisme (NAP) december 2003-maart 2005 noemt een aantal projecten, die de afgelopen
periode hebben plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat er wel veel gebeurt, maar in feite hangt het als los
zand aan elkaar. Dat geldt ook voor de onderzoeken. Er is geen structuur waarin de projecten en
onderzoeken plaatsvinden. Duidelijke richtlijnen bestaan niet of zijn verspreid over diverse departe-
menten.

Een kleine greep uit de verscheidenheid aan grote en kleinschalige projecten, die plaatsvonden
naast de in het NAP genoemde. Zo hebben alle ROC’s in Zeeland in 2004 het diversiteitproject van
de World of Difference uitgevoerd. In Schagen hebben 60 docenten een training gehad over om-
gaan met racisme. Amsterdam is verder gegaan met het project Tweede Wereldoorlog in perspec-
tief en mede op initiatief van CIDI vond in samenwerking met het Auschwitzcomité en de gemeente
Amsterdam twee reizen naar Auschwitz plaats met VMBO-leerlingen. In januari 2005 organiseerde
CIDI een openbaar debat met Kamerleden en slachtoffers van antisemitisme, islamofobie en homo-
fobie op scholen. De Anne Frank Stichting publiceerde het boek 50 Vragen over antisemitisme.
Er is een onderzoek geweest door twee docenten van de lerarenopleiding van de Hogeschool
Rotterdam naar de lesmethode over de Tweede Wereldoorlog en de relatie met het heden.De
uitkomsten zijn zorgwekkend, met name voor wat betreft het wegnemen van stereotype ideeën over
Joden.
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Zoals ook al is vermeld in de voortgangsrapportage van het NAP heeft op initiatief van CIDI een
aantal organisaties inmiddels de krachten gebundeld in de stichting Interculturele Alliantie (ICA). De
ICA zal vanaf begin 2006 een volledig anti-racisme programma voor scholen gaan aanbieden. Aan
de ICA werken naast CIDI vier andere organisaties mee: het ADB te Rotterdam RADAR, het
COC, de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond en de Islamitische Scholen en
Besturenorganisatie. In samenwerking met het Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem gaat
CIDI tevens een docentenseminar van twee weken aanbieden over Lesgeven over de Holocaust in
de 21 eeuw.

Bij onderwijs evenals bij dialoog hoort ook het zoeken naar de beste wijze waarop bij de Holocaust
stil gestaan kan worden, zodat deze tragedie niet als ‘een ongeluk van de geschiedenis’ in de verge-
telheid geraakt. Een ideaal model is nog niet gevonden. De eerste stap daartoe is in ieder geval het
bewustzijn dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust deel dient te blijven
uitmaken van de historische herinnering. Het voorstel van minister Verdonk van Vreemdelingen-
zaken en IntegratieVerdonk om in plaats van 5 mei een bindingsdag te realiseren is dan ook een
slecht plan. De Dodenherdenking en Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei zijn al teveel uitgehold door ook
Nederlandse slachtoffers van andere oorlogen en geweld te herdenken. De 60-jarige herdenking
van de Tweede Wereldoorlog dit jaar heeft laten zien dat nieuwkomers en jongeren weldegelijk
open staan voor de les die de Holocaust ons leert, namelijk dat rassenhaat in ultieme vorm tot
genocide kan leiden.
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5. Aanbevelingen

Het opzetten van dialoogprojecten en het invoeren van antidiscriminatie-programma’s heeft geen
enkele zin als elders de essentiële waarden van onze samenleving worden ondergraven. Waar haat
gepredikt wordt moet krachtdadig worden opgetreden.

Al jaren dringt CIDI aan om maatregelen te nemen tegen ophitsende Arabische televisie uitzendingen
die in Nederland per satelliet te ontvangen zijn en tegen antisemitische internetsites, zoals die van de
extreemrechtse organisatie Stormfront. Als daar geen paal en perk wordt gesteld verwordt het
antidiscriminatie beleid tot ‘dweilen met de kraan open’. In november 2004 zond CIDI een uitvoe-
rig rapport over Stormfront naar het Ministerie van Justitie. Op 10 februari 2005 nam de Kamer een
door de SGP ingediende motie aan voor een straffe aanpak van haatsites. Het eind juli 2005 door
minister Donner ingediende wetsvoorstel is een stap in de goede richting. Hierin staat op het goed-
praten, verheerlijken of ontkennen van terreur maximaal een jaar gevangenisstraf. Ook het goed-
praten, ontkennen of verheerlijken van oorlogsmisdrijven en genocide valt eronder. Als bijkomende
straf wordt voorgesteld, dat mensen uit hun ambt kunnen worden gezet als zij zich aan de hiervoor
genoemde overtredingen schuldig maken. Dergelijke wetgeving zal echter alleen zin hebben indien
de wet ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd en daaronder ook de uitingen op internet en de
haatuitzendingen via satellieten vallen.

Verspreiding van haat kan niet uitsluitend met Nederlandse wetgeving worden aangepakt. Er zal in
Europees verband wetgeving moeten komen. Daar waar er banden bestaan met de Europese Unie
zullen Arabische landen onder druk gezet moeten worden hun tot antiwesters gedrag aanzettende
uitzendingen te (doen) stoppen. Dat geldt ook voor het racisme op internet. In contacten met
Amerikaanse collega’s zullen Europese ambassadeurs en ministers creatief moeten worden om
vanuit dit continent, waar de freedom of speech vrijwel onaantastbaar is, gehoste internetsites aan
te pakken. Al eerder citeerden wij het voorstel van de Anne Frank Stichting om een ‘internet politie
corps’ in te stellen voor de virtuele rechtshandhaving.

Rechtspraak
In maart 2004 zei minister Donner van Justitie tijdens een bijeenkomst van het Landelijk Bureau
Rassendiscriminatie dat “Nederland het gevaar van racisme niet moet onderschatten omdat de
samenleving kwetsbaar is”. De afgelopen jaren heeft CIDI in zijn rapportages vele aanbevelingen
gedaan. Telkenmale is erop gewezen dat wat met dialoog en met goede educatie bereikt wordt,
teniet wordt gedaan indien justitie en politie niet actief of niet adequaat tegen racisme optreden.
Bescherming van de samenleving geschiedt op de eerste plaats door strikte naleving en handhaving
van de wet. Daar valt veel te verbeteren.

In april 2004 sprak de Tweede Kamer zijn ongerustheid uit over de bestrijding van racisme en
antisemitisme door politie en justitie. Er werd toen ook gesproken over het onderzoeksresultaat van
de Anne Frank Stichting uit 2003 dat slechts 8% van de discriminatiezaken tot enig resultaat leidt. In
de Zesde Monitor racisme en extreemrechts van de Anne Frank Stichting (december 2004)
wordt geconcludeerd dat er in 2003 minder discriminatiezaken voor de rechter werden gebracht en
het aantal vrijspraken was toegenomen. De zaken die bij CIDI bekend zijn bevestigen dit beeld. Bij
het ter perse gaan van deze monitor zijn nog geen nieuwe onderzoeksgegevens bekend over 2004.
In Bijlage II treft u een overzicht aan.
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Wij hebben ernstige kritiek op de wijze waarop veel zaken ter hand worden genomen, het sepotbeleid
en de lange looptijd. In een aantal zaken heeft CIDI zelf de zaak moeten voorbereiden. In vijf
gevallen is besloten niet tot vervolging over te gaan. Daartoe worden verschillende redenen gegeven,
bijvoorbeeld omdat slechts een ‘geringe inbreuk op de rechtsorde’ had plaatsgevonden, terwijl het
ging om fysiek geweld tegen een als Jood herkenbare man. In het geval van de Gids voor Islami-
tische Opvoeding werd weliswaar geoordeeld dat er antisemitische passages in staan, maar dat
van mogelijke vervolging wordt afgezien indien de uitgeverij bereid is de strafbare passages te
verwijderen.

Dialoog en onderwijs
Binding en dialoog dient voor een groot deel te komen uit maatschappelijke organisaties zelf. De
overheid zal echter ook een daadwerkelijke rol dienen te spelen. Niet alleen een financiële, maar
ook een faciliterende, om burgers van welke afkomst dan ook te enthousiasmeren participerende
burgers te zijn. De uitspraak van minister Remkes naar aanleiding van het in juli verschenen AIVD-
rapport over Lonsdale jongeren, gericht aan de lokale overheden, sluit daarbij aan. Hij pleit voor
een brede benadering om netwerken tot stand te brengen tussen partijen die te maken hebben met
jeugd en veiligheid, zoals scholen, buurt-en wijkcentra, sportverenigingen en woningbouwcorporaties.
De gebeurtenissen in Zoetermeer waar extreemrechts op 5 mei van dit jaar hun eigen bevrijdings-
feestje kon vieren, inclusief het brengen van de Hitlergroet, is overigens een voorbeeld hoe de lokale
overheid niet moet optreden.

Het Ministerie van Onderwijs zou een gestructureerder antidiscriminatiebeleid moeten ontwikkelen
door op scholen in de eerste plaats anti-discriminatieprogramma’s verplicht in te voeren, inclusief
educatie over de Holocaust. Daartoe dient geld en tijd vrij gemaakt te worden. Het valt te betreuren
dat minister Van der Hoeven van Onderwijs in antwoord op vragen van kamerlid Mariëtte Hamer
(PvdA) heeft verklaard dat niet van plan te zijn. Om enig overzicht te krijgen in hetgeen er op
onderwijsgebied gaande is zou het goed zijn als het ministerie een database ontwikkelt voor de
registratie van alle projecten, onderzoeken en publicaties die er zijn op het gebied van racisme-
bestrijding op scholen.
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BIJLAGE I

Definitie en uitgangspunten antisemitisme

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

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

Antisemitisme bestaat ook daar waar geen Joden zijn, daar waar zich geen Joden aandienen om
haatgevoelens tegen te uiten. Zo wordt het woord ‘Jood’ gebruikt als scheldwoord. Joods zijn is
iets negatiefs, iets wat fout, slecht of verachtelijk is. Ook dit is antisemitisme, ondanks dat er waar-
schijnlijk geen Jood direct bij betrokken is.

Deze rapportage heeft de volgende uitgangspunten:

• Er wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en overige incidenten. Onder ernstig wordt
verstaan: fysiek geweld, bedreiging met geweld en schending van monumenten en synago-
gen.

• Interpretatieverschillen over incidenten zijn mogelijk. Zo kan het een vraag zijn of iemand in
 een ruzie werkelijk antisemitisch wordt bejegend, of dat het slachtoffer de ruzie als antise-
mitisch interpreteert. CIDI verkiest in geval van twijfel voor niet-opnemen, boven oneigen-
lijke discussies over het karakter van een opmerking.

• Regelmatige scheldpartijen jegens één en dezelfde persoon worden als één incident geteld.
 Dat geldt ook voor meerdere telefoontjes naar één en dezelfde persoon of instantie.

• Antisemitische uitlatingen gedaan op het internet worden niet opgenomen in de tellingen,
omdat deze registratie door het Meldpunt Discriminatie Internet wordt gedaan.

• Bekladdingen worden alleen opgenomen, wanneer deze gecombineerd zijn met anti-Joodse
uitlatingen. Dit betekent dat hakenkruizen op viaducten, tunnels, e.d. niet worden geregis-
treerd.

• Het uitbrengen van de Hitlergroet wordt alleen geteld wanneer deze in de richting van een
Joodse persoon of instelling of tijdens dodenherdenking of bevrijdingsdag wordt gebracht

• Met een als Jood herkenbaar persoon wordt personen bedoeld die een keppel dragen of
anderszins door hun kleding als Jood herkenbaar zijn.

• Uitlatingen die anti-Israel zijn, hoe virulent ook, worden niet opgenomen. Beschuldigingen
dat Israel mensenrechten schendt, de Palestijnen onderdrukt of oorlogsmisdaden pleegt,
beschouwen wij als politieke uitingen. De grens wordt overschreden wanneer een directe
 verwijzing wordt gedaan naar het nazisme. Concreet: de uitlating ‘Sharon moordenaar’
wordt niet opgenomen, ‘Adolf Sharon’ wel. Op het moment dat het gehele Joodse volk
verantwoordelijk wordt gehouden voor wat andere Joden of voor wat Israel doet, be-
schouwen wij echter wel als antisemitisme. CIDI hanteert de – enigszins gewijzigde – door
Peter Pulzer (Oxford University) onderstaande ontworpen toets.
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Wanneer één of meerdere van onderstaande vragen met ja beantwoord worden, dan komt de
persoon die de uitlating heeft gedaan in de gevarenzone en wordt de scheidslijn tussen anti-Israel
gedrag en antisemitisme al snel overschreden.

Heeft de betrokken persoon die de uitlating deed:

•  Niet alleen specifieke individuen of organisaties in Israel bekritiseerd, maar ook
   anonieme collectieven, zoals de Joodse lobby, de Joodse gemeenschap of de
   Joodse stem?
•  De economische positie van Joden, betrokkenheid van Joden bij media of één van
   de andere zogenaamde Joodse eigenschappen benadrukt of overdreven?
•  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?
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BIJLAGE II

Overzicht lopende en geseponeerde rechtszaken

Weerwolf en antisemitische stickers
Op 11 maart 2002 doen CIDI en Meldpunt Discriminatie Internet aangifte tegen de organisatie
Weerwolf. De site heeft onder de naam Anti-Antifa een speciale sectie Dutch section/Afdeling Ne-
derland Jews/Joden, waar de namen en adressen van enkele Joodse organisaties in Nederland
worden genoemd, tezamen met de namen van hun contactpersonen. Deze opsomming wordt
geillustreerd met portretten van de genoemde Joden. Bij de naam van CIDI staat in het Engels en
het Nederlands: ‘Deze organisatie moet tot de wortel worden uitgeroeid’.

Op 21 januari 2003 dient CIDI een klaagschrift in ex art. 12 Sv bij het gerechtshof in Den Haag met
verzoek opsporingsonderzoek te verrichten en vervolging in te stellen. De Officier van Justitie had
de zaak tegen Weerwolf op 22 november 2002 geseponeerd. Tegelijk met de zaak tegen Weerwolf
loopt een aangifte tegen de verspreider(s) en opsteller(s) van stickers met antisemitische inhoud,
aangetroffen in Den Haag en Maastricht. Het adres op één van de stickers is Postbus 44 te Delfzijl.
Eigenaar van deze postbus is Eite Homan, de man achter de Weerwolf site.

Begin maart 2004 is er contact tussen de advocaat van het CIDI en de advocaat-generaal. Laatst-
genoemde deelt mee dat de politie de afgelopen periode driemaal bij Homan aan de deur is ge-
weest. Hij was geen enkele keer thuis. Uiteindelijk is hij toch verhoord. Homan ontkende iets met
de site of de stickers van doen te hebben. Hij is nogmaals schriftelijk uitgenodigd om te worden
gehoord. De advocaat van Homan heeft uitstel van de zitting gevraagd. In juni 2005 is het klaag-
schrift behandeld, waarbij Homan ook aanwezig was. Het gerechtshof in Den Haag zal voor 1
september uitspraak doen of tot vervolging zal worden overgegaan.

Nieuwe Allochtone Generatie (NAG)
Op 6 juni 2003 doet CIDI aangifte tegen de leden van het muziekgezelschap Nieuwe Allochtone
Generatie (NAG) vanwege het ten gehore brengen en actief op internet verspreiden van het nummer
Kankerjoden. De Officier van Justitie deelt op 11 november 2003 mee dat het onderzoek niet heeft
geleid ‘tot het opsporen van mogelijke verdachten. Mocht het onderzoek alsnog leiden tot de op-
sporing en vervolging van een of meer identificeerbare dader(s) dan zal ik u daarvan op de hoogte
brengen’. Op 23 december 2003 dient CIDI een klaagschrift in ex art. 12Sv met verzoek opsporings-
onderzoek te verrichten en vervolging in te stellen.

Op 10 mei schrijft de advocaat-generaal van het OM ressortsparket Amsterdam dat ‘de klacht als
ongegrond kan worden verklaard’ en het hof in overweging te geven ‘het onderhavige beklag af te
wijzen’. Op 14 mei 2004 stuurt CIDI het OM in aanvulling op het onderzoek een filmbestand
waaruit blijkt dat het nummer Kankerjoden nog steeds op internet te beluisteren valt. Begin juni
neemt CIDI contact op met de Officier van Justitie. Deze zegt dat de politie een verdachte (de
jongen die zich vrijwillig had gemeld [red]) alsnog heeft verhoord en dat de politie onderzoek ver-
richt naar de rest van de bandleden. Op dat moment was hij nog in afwachting van één proces-
verbaal. Op 21 oktober 2004 schrijft de Officier van Justitie van het Arrondissementsparket Am-
sterdam aan CIDI, dat voor wat betreft twee verdachten uit het onderzoek ‘op geen enkele wijze
naar voren’ komt, dat bij het optreden van NAG in een muziekcafé op 20 december 2001 het
muziekstuk Kankerjoden ten gehore is gebracht. De twee zijn kort daarna uit de groep getreden.
De derde verdachte verklaart, dat hij degene voor wie hij het nummer had geschreven uitdrukkelijk
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had verzocht het nummer niet openbaar te maken. Toen hij twee maanden later erachter kwam dat
dit toch was gebeurd, was hij boos. Daarna heeft verdachte nooit meer iets van deze persoon
vernomen. Uit de verklaring van deze verdachte komt, aldus de Officier van Justitie in zijn brief van
21 oktober, naar voren, ‘dat zijn opzet niet gericht is geweest op de openbaarmaking van een
beledigende uitlating danwel de verspreiding van een voorwerp waarin een beledigende uitlating is
vervat. meent dat het nummer niet opzettelijk is verspreid’. Onder verwijzing van een arrest van de
Hoge Raad, seponeert hij de zaak tegen deze verdachte ‘op grond van onvoldoende bewijs’. De
door CIDI aangespannen artikel 12-procedure loopt nog steeds met als doel de Officier van Justitie
alsnog tot vervolging te dwingen.

Holocaustontkenner Verbeke
Op 13 juni 2003 doen de Anne Frank Stichting, het CIDI, MDI en het LBR aangifte bij de Officier
van Justitie discriminatiezaken te Amsterdam tegen de in België woonachtige S. Verbeke en Vrij
Historisch Onderzoek wegen rassendiscriminatie op het internet. Tegen Verbeke hebben tussen
1992 en 1997 ettelijke civiele en strafrechtelijke procedures gelopen wegens ontkenning van de
Holocaust en de verspreiding van dit gedachtengoed middels het in omloop brengen van Holocaust-
ontkennende geschriften. Met het arrest van 25 november 1997 komt een einde aan de rechtsgang.
In het arrest bevestigt de Hoge Raad dat het ontkennen van de Holocaust onder de strafrechtelijke
anti-discriminatieverboden valt. Verbeke werd veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf en
een geldboete. Omdat Verbeke doorgaat met het verspreiden van Holocaustontkennend materiaal,
maar nu op internet, doen bovengenoemde organisaties in 2003 opnieuw aangifte.

Op 19 februari 2004 laat de Officier van Justitie weten de nodige stappen te zullen ondernemen om
Verbeke een verklaring te doen afleggen. Op 16 maart 2005 informeert de Anne Frank Stichting
schriftelijk naar de stand-van-zaken. Bij het ter perse gaan van deze monitor is niet bekend welke
stappen justitie gaat ondernemen.

Pamflet Stop de Joodse dictatuur
Op 9 oktober 2003 doet CIDI bij de Officier van Justitie discriminatiezaken te Den Haag aangifte
tegen de opsteller(s) en verspreider(s) van de tot dan toe verspreide pamfletten met de titel Stop de
Joodse dictatuur. Al vanaf april 2003 duikt het pamflet op. Ook in 2004 en 2005 worden deze
pamfletten op verschillende plaatsen in Nederland verspreid. Na herhaalde mondelinge en schrifte-
lijke verzoeken vindt op 16 maart 2004 een telefoongesprek plaats met de Officier van Justitie,
waarin zij zegt geen onderzoek te zullen stellen. CIDI zal hierover schriftelijk worden geïnformeerd.
Ondanks herhaalde telefonische verzoeken – met name omdat er meldingen blijven komen – krijgen
wij geen brief over de stand van zaken. Op 29 november 2004 stuurt CIDI de Officier van Justitie
een overzicht van alle meldingen sinds april 2003. Ook daarop komt geen antwoord. Het laatste
verzoek om een reactie is verzonden op 14 april 2005.

Strookjes Joodse bezetting is terrorisme
Op 20 oktober 2003 deed CIDI bij de Officier Discriminatiezaken team Utrecht Stad aangifte
tegen de opsteller(s) en verspreider(s) van strookjes met de teksten: ‘Joodse bezetting is terro-
risme’ en ‘Stop de joodse bezetting (in 2003)’. Na telefonisch en schriftelijk verzoek om op de
hoogte te worden gesteld van de stand van zaken schrijft de Officier van Justitie van het
Arrondissementsparket Utrecht op 31 januari 2005 het onderzoek naar de verspreiding van de
teksten te staken, omdat het onderzoek ‘tot op heden’ geen nieuwe feiten heeft opgeleverd en er bij
‘de politie ook geen nieuwe meldingen van briefjes met beledigende teksten’ zijn binnengekomen.
‘Derhalve zal het onderzoek naar de verspreiding van de teksten niet worden voortgezet. Mochten
zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan zal bovenstaand standpunt worden heroverwogen’.
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Antisemitische e-mails
Op 20 november 2003 doet CIDI bij het OM in Den Haag aangifte tegen Bert van den Blink
vanwege het versturen van een groot aantal antisemitische e-mails, in de periode 31 maart 2002 en
21 oktober 2003. Tekst o.a.: ‘Joden zijn moordenaars’. Op 13 januari 2004 verzoekt CIDI om een
ontvangstbevestiging en om informatie over de voortgang van het onderzoek.

Fysiek geweld in Utrecht
Op 15 april 2004 wordt een als Jood herkenbare man bij een tankstation in Utrecht bespuugd.
Dezelfde man scheldt hem ook zeker tien maal 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”. 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. De dader weigert na bemiddeling de schade te
betalen. De Officier van Justitie in Utrecht schrijft op 28 februari 2005 aan melder geen strafvervol-
ging in te stellen: ‘Het gebeurde is een zo geringe inbreuk op de rechtsorde, dat een strafvervolging
onevenredig zwaar zou zijn in verhouding tot hetgeen heeft plaatsgevonden’. Het slachtoffer dient
op 17 juni ex art. 12 Sv. een klaagschrift in bij het gerechtshof te Arnhem.

Gids voor de islamitische opvoeding
Rond april 2004 verschijnt het door uitgeverij Noer te Delft uitgegeven boek Gids voor de islami-
tische opvoeding. Hierin staan volgens het oordeel van 6 april 2005 van de Officier van Justitie te
Amsterdam strafbare antisemitische uitlatingen. In het boek valt te lezen dat Joden ‘door middel van
hun listigheid en slechtheid’ mensen konden bederven ‘middels algemene informatie, kunst, pret-
parken, bordelen enz’. Het boek hoeft echter niet uit de handel. De uitgever en de boekhandels die
het boek verkopen, zijn gesommeerd de passages door te strepen, op straffe van vervolging. Alle
afnemers van twee of meer exemplaren van het boek zijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de
strafbare passages in dit boek. Het OM zal tot opsporing en vervolging overgaan indien afnemers
van het boek dit daadwerkelijk verspreiden in de zin van de strafwet.

Sluipschutters
Op 6 juli 2004 doen CIDI en het ADB Haarlem aangifte bij de Officier van Justitie discriminatie-
zaken te Den Haag tegen de makers, subsidiair de uitvoerders van het via internet verspreide rap-
nummer ‘Wie niet springt is een Jood’ wegens discriminatie, belediging en het aanzetten tot haat en
dodelijk geweld. De uitvoerders stellen zichzelf voor met de naam Sluipschutters. Uit de tekst kan
worden afgeleid dat zij waarschijnlijk fans zijn van de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord. Het
nummer is actief door middel van het internet verspreid, onder andere via het muziek-
downloadplatform KAZAA. Teksten zijn ondermeer: ‘Wie niet springt is een Jood. Joden moeten
dood, dood, dood.Alle joden moeten dood. Ajacieden in de gaskamers dat is prachtig. Ik ben
gelovig en bereid jou uit te roeien (…) je bent een vieze jood… ben jij een jood’. Tot op heden is
geen reactie op de aangifte ontvangen.

Fysiek geweld in Amsterdam
Joodse meldster zit op 30 november 2004 samen met haar dochter in de wachtruimte van een
politiebureau te Amsterdam. De schoonmoeder van de dochter komt uit een spreekkamer. Wan-
neer zij hen ziet, begint ze te schreeuwen. De vrouw duwt meldster en slaat een kopje koffie uit haar
hand. Vervolgens zegt ze: “Ze zijn je vergeten in de oorlog”. Meldster was ondergedoken tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Er wordt aangifte gedaan. Het OM besluit niet te vervolgen, gezien de
emoties. Het ADB dient een klaagschrift in ex art. 12Sv.
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CIDI INFORMATIE is een katern dat thema’s behandelt over Israel, de Arabische wereld en het
Joodse volk. CIDI Informatie wordt toegestuurd aan de Vrienden en contribuanten van CIDI.

CIDI is een onafhankelijke Nederlandse stichting, opgericht in 1974, met het doel op te komen
voor het recht van Israel en het Joodse volk op vrede en veiligheid. CIDI wil het vredesproces in
het Midden-Oosten bevorderen en keert zich tegen alle vormen van racisme.
U kunt CIDI steunen door voor  Euro 50 per jaar (fiscaal aftrekbaar) Vriend van CIDI te worden. U
kunt daarover bellen met (070) 364 68 62.

Vrienden van CIDI krijgen alle CIDI-publicaties toegestuurd. Tot de publicaties behoren ondermeer de
Israel Nieuwsbrief, een periodiek met feiten en opinies over Israel en het Joodse volk, dat twintig maal
per jaar verschijnt en mails van het CIDI Infonetwerk.

Het CIDI rapport Antisemitische Incidenten in Nederland verschijnt jaarlijks. Het beschrijft en ana-
lyseert de bij CIDI en andere organisaties gemelde voorvallen, waarbij sprake is van haat tegen Joden.
In het slothoofdstuk van het rapport worden ook de laatste ontwikkelingen en de internationale dimen-
sies besproken. In onze buurstaten is sprake van een sterk oplevend antisemitisme. Dit rapport bevat
eveneens een voorlopig overzicht over de eerste vier maanden van 2005. De jaarlijkse publicatie is een
onderdeel van de CIDI INFORMATIE reeks.

In 2004 is er evenals in het voorgaande jaar geen toename te bespeuren van het aantal
antisemitische incidenten. Het niveau blijft ongeveer hetzelfde. Dat is een trendbreuk, want
vanaf 1997 was er steeds sprake van een een gestage jaarlijkse stijging, met een enorme
toename van 140% in 2002.

Sinds 16 jaar stelt drs Hadassa Hirschfeld (links)
het rapport Antisemitische Incidenten in Neder-
land samen. Dit jaar is ook drs Agnes van der
Sluijs (rechts) een van de samenstellers.
Hadassa Hirschfeld is adjunct-directeur van CIDI
en vice-voorzitter van ENAR (Europees Anti-
racisme Netwerk) Nederland. Zij studeerde
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Agnes Van der Sluijs is sinds 2002 werkzaam
voor CIDI. Zij studeerde geschiedenis aan de
Universiteit van Leiden en was eerder werkzaam
voor het Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims
en het Joods Humanitair Fonds.
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