
Tabel 1: Aantal incidenten in de gerapporteerde periode  

 

 2007 2008 2009* tot nu 
2010*** 

Geweld 1 2 4  

Bedreiging 2 3 6 1 

Vernieling synagoge, begraafplaats, monument 2 0 6  

Bekladding synagoge, begraafplaats, monument 4 2 3 4 

Overige vernielingen/bekladdingen 12 7 16 3 

Schelden 8 17 20 6 

Telefoon 2 2 6  

Brieven, faxen, pamfletten, stickers 9 8 10 2 

E-mails 4 30 50 37 

Buren/buurt 3 3 9 4 

School 6 8 9 1 

Werk 4 5 1 1 

Sport 7 6 8 5 

Media 4 7 7 3 

Demonstraties 2 0 7  

Extreem-rechts, Hitlergroet, nazisymbolen 8 5         ** 3 

Boeken, Toneel, Films, Exposities 2 2 2  

Muziek 1 0 0  

Overig - 1 3  

TOTAAL 81 108 167 70 

 

*    In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn aangiftes bij de politie niet opgenomen, omdat zij niet beschikbaar zijn. Hetzelfde 

geldt voor meldingen bij sommige ADB‟s. Om doublures te voorkomen zijn ook incidenten waarvan geen beschrijving 

beschikbaar was niet opgenomen.                                                                                                      

**  Niet opgenomen: Bekladdingen met hakenkruizen e.d. waarvan niet kon worden nagegaan welke bij Joodse plaatsen waren 

geklad. Ook zijn bekladdingen met ongespecificeerde „racistische leuzen‟ niet geteld.                                                                                                                                                        

*** Uitsluitend meldingen bij CIDI 

Internet:  

CIDI telt geen meldingen van antisemitisme op internet. Meldpunt Discriminatie Internet: “In 2009 hadden de 

meeste strafbare uitingen betrekking op haat tegen joden. Er werden 399 uitingen gemeld, waarvan er 253 uitingen 

als strafbaar werden beoordeeld. Daarmee is een lichte stijging te zien ten opzichte van vorig jaar. Het is met name 

opmerkelijk dat waar andere categorieën krompen, de categorie antisemitisme steeg.” 

Anti-Israel                                                                                                                                                                

Hoewel er een duidelijke samenhang bestaat tussen de gebeurtenissen in het Midden-Oosten en het aantal uitingen 

van antisemitisme hoedt CIDI van meet aan zich ervoor anti-Israel uitingen gelijk te stellen aan antisemitisme. De 

door ons geregistreerde meldingen zijn geen uitingen van anti-Israel opvattingen, maar specifiek tegen Joden 

gerichte incidenten of uitlatingen.  



Een voorbeeld        
                                                                                                                                                             
Een 'als Jood herkenbare' jongeman in Rotterdam, die voorheen nooit iets heeft gemeld, besluit voortaan 

scheldpartijen te gaan melden bij CIDI. "Het gebeurde voorheen inderdaad wel vaker alleen meldde ik het niet, nu 

probeer ik het echter wel vaker te melden." Hij heeft het een week en een weekend volgehouden in april 2009. 

Daarna kreeg CIDI weer geen enkele melding. Het onderstaande is geteld als 1 incident: 

5 april: "Na afloop van Sjabbat passeren we (duidelijk herkenbaar Joods) een cafe met een groepje van vijf man. 

De - met name jongeren - in en buiten het cafe beginnen "Joduh" en andere vreemde dingen te roepen, en ons 

spottend te vragen of wij Joden zijn wanneer wij hen passeren." 

9 april: "Liep samen met een vriend van mij op de namiddag van de 1e dag Pesach (Joods Paasfeest) over straat 

toen we werden aangestaard door een groep van ong. 15 - 20 Arabieren. Pas nadat we op z'n minst 100 meter van 

hen vandaan waren begonnen ze "Joden, kankerjoden" te scanderen totdat wij uit hun zicht waren. Zowel deze 

vriend als ik zijn herkenbaar Joods. Beide zwarte pakken, lange jassen, zwarte hoeden, en ik met pijes, etc." 

10 april: "Tijdens de tussendagen van Pesach op vrijdagavond, bij het teruglopen naar huis van de synagoge, 

werden we uitgescholden in zowel het Nederlands als Arabisch." 

13 april: "Vies aangekeken en uitgescholden voor "k*t Jood" en in het Arabisch tijdens het doen van 

boodschappen." 

14 april: "Liepen we met een groepje van duidelijk herkenbare Joden (hoeden, lange rokken, enz) over straat 

onderweg naar de synagoge wanneer we na werden geroepen door een paar Hollanders." 

17 april: "Vrijdagavond bij het ingaan van Sjabbat lopen we - duidelijk herkenbaar Joods - van de synagoge terug 

naar huis wanneer we worden nageroepen en uitgescholden door twee Domino-pizza bezorgers." 

23 april: "Ik steek de straat over. Tegelijkertijd steekt een ouder Arabisch echtpaar over in mijn richting. Zij 

schelden mij uit in het Arabisch en zeggen nog redelijk hard "Yahud" (Jood)." 

24 april: "Vrijdagavond, we zijn onderweg naar de synagoge met een klein groepje van vier man (duidelijk 

herkenbaar Joods), en worden vanuit 't niets uitgescholden voor 'kanker Joden.'" 

24 april: "Vijf minuten later staan we bij het stoplicht wanneer een auto met vijf Marokkanen heel langzaam langs 

rijdt. Allen kijken ons zeer agressief aan en steken hun middelvinger op (de hele tijd dat ze zeer langzaam langs 

reden)." 

25 april: "Op Sjabbat-middag liepen we naar vrienden toe. Een Marrokaan zag ons en rende snel naar binnen (een 

halletje in). Op het moment dat we langs liepen hoorden we hem zeer opgewonden tegen anderen zeggen "Kijk 

Joden, Joden.. kijk Joden.." Waarna hij vervolgens weer naar buiten rende en ons na riep." 

25 april: "Rond een uur of 1 s' nachts lopen we terug naar huis met 3 man (weer duidelijk herkenbaar Joods) 

waarop we weer vanuit 't niets door een groepje worden uitgescholden voor 'Kanker Joden.'" 

 

 


