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INLEIDING
Het jaar 2006 laat een aanzienlijke toename zien van antisemitisme in Nederland. Het aantal incidenten is ten opzichte van 2005 gestegen met 64%. In 2005 rapporteerde het CIDI 159 gemelde
gevallen van antisemitisme. Over het jaar 2006 zijn dat er 261 geworden. Deze toename is voor het
overgrote deel het gevolg van de vele, gemelde antisemitische e-mails, die vaak het directe gevolg
waren van de zomeroorlog tussen Israel en Hezbollah. Het bleek weer dat onrust tussen Israel en
zijn buren zorgt voor een toename van antisemitische uitingen in Nederland. Kennelijk wordt het
taboe op het openlijk uiten van antisemitisme minder, als er kritiek bestaat op het optreden van Israel.

Het is van belang bij deze cijfers dat het CIDI de toezending van eenzelfde pamflet aan meerdere
adressen als één incident telt. Het regelmatig door dezelfde persoon (e-mailadres) mailen van
antisemitische e-mails naar een adres wordt door CIDI eveneens als één incident geteld, hoewel
juridisch gezien elke antisemitische e-mail als een enkel discriminatoir feit gezien kan worden.
Voor de goede orde dient hier gesteld te worden dat CIDI incidenten die uitsluitend beledigend
zijn t.a.v. Israel, niet meetelt in zijn jaarlijkse monitor.
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Zorgwekkend aan het antisemitisme in Nederland in 2006 is het hoge aantal vernielingen en
bekladdingen van monumenten rond de plechtigheden op 4 en 5 mei. Dit fenomeen en de opkomst van extreemrechts staan in direct verband met elkaar, gezien de aard van de bekladdingen
en de beschikbare informatie over de gearresteerde daders. Bekladdingen van monumenten met
hakenkruisen en leuzen als “Wir sind zurück” komen typisch uit extreemrechtse hoek.
Het lijkt erop dat gebrekkige kennis van de Tweede Wereldoorlog en gedachtenloos kopieergedrag tezamen extreemrechtse elementen in onze samenleving in 2006 een uitlaatklep boden
voor hun antisemitisme.
Hierbij moet misschien ook gewezen worden op bredere ontwikkelingen in de Nederlandse
maatschappij. De kennis over de Tweede Wereldoorlog is onder jongeren in onze samenleving aan
het verminderen. Daarnaast is het gehele publieke klimaat harder geworden. De acceptatie van
allerlei vormen van uitsluitingen, in het bijzonder jegens Joden, moslims en homoseksuelen, is
toegenomen. Al deze vormen van intolerantie zijn een bedreiging voor de gehele gemeenschap en
dienen actiever bestreden te worden. De overheid heeft hierin de taak nodeloos kwetsende
uitlatingen serieus te nemen, en meer werk te maken van gegevens en aangiftes betreffende
antisemitisme en discriminatie. Op grond van CIDI gegevens kan vooralsnog niet geconcludeerd
worden dat eenzelfde tendens van bekladdingen rond 4 en 5 mei in 2007 zichtbaar was.

Er zijn enkele belangrijke nuances op dit geheel aan te brengen. De categorie ‘onderwijs’ laat een
sterke daling zien, en halveert ten aanzien van 2005 naar 7 incidenten. Hiermee wordt het laagste
peil sinds 2002 bereikt, toen eveneens 7 incidenten werden gemeld. Ook het aantal ‘ernstige
incidenten’, waartoe het CIDI de categorieën ‘fysiek geweld’ en ‘bedreiging met geweld’ rekent,
is sterk gedaald. ‘Ernstige’ incidenten komen in Nederland weinig voor. Voorbeelden van ernstige
incidenten zijn de poging tot brandstichting bij de Dijksynagoge in Sliedrecht op 18 april 2006 en
het gooien van stenen naar een Joodse man met keppel op 10 januari. Het jaar 2006 laat 8 van
dergelijke incidenten zien, tegenover 23 in 2005. Het is het laagste niveau sinds 2001, toen CIDI
voor het eerst beide categorieën gebruikte en 14 ‘ernstige’ incidenten registreerde. De escalatie
van ‘ernstige’ incidenten, zoals die in 2002 met 31 incidenten te zien was wordt verre van benaderd. De prognose voor de periode 1 januari tot 5 mei 2007 lijkt voor de categorieën ‘fysiek
geweld’ en ‘bedreiging met geweld’ laag uit te vallen.
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Het antisemitisme in Nederland is hiermee echter verre van verdwenen. Antisemitisme blijft een
constant en hardnekkig latent fenomeen, dat vrij eenvoudig opkomt door politieke omstandigheden. Deze hardnekkigheid is niet alleen aan Nederland voorbehouden, wereldwijd is een toename
van antisemitisme te bespeuren, met name in West-Europese landen. De zomeroorlog tussen
Israel en Hezbollah heeft daarbij een grote, maar niet allesbeslissende rol gespeeld.
Ook in onze buurlanden nam het antisemitisme in 2006 toe. In België worden op 1 oktober 20
bezoekers van de Liberale Synagoge in Brussel lastig gevallen tijdens de avonddienst op Grote
Verzoendag. Drie jongemannen van Noord-Afrikaanse afkomst, roepen naar de bezoekers
“vieze Joden”. Bij de Ma’aleh Synagogue in Brussel roepen skinheads op dezelfde avond “white
power” naar de bezoekers, terwijl zij herhaaldelijk de Hitlergroet brengen.
In Duitsland wordt op 12 oktober een 16-jarige jongen in Saksen-Anhalt door zijn klasgenoten
gedwongen om in de pauze met een antisemitische tekst rond te lopen. Op het bord dat aan zijn
nek is opgehangen staat geschreven ‘Ich bin am Ort das grosste Schwein, ich lass mich nur mit
Juden ein’(Ik ben het grootste varken in deze plaats, ik ga alleen met Joden om). Het gaat hier
om een beruchte nazi-slogan, die tijdens het Derde Rijk bij ‘Arische’ vriendinnen van Joodse
mannen werd opgehangen. Voor de Joodse mannen was er een bordje met de tekst ‘Ich nehm
als Judenjunge immer nur deutsche Mädchen mit auf Zimmer’ (Ik neem als Jodenjongen alleen
maar Duitse meisjes mee naar mijn kamer). In augustus 2006 wordt op het Eisleben treinstation
een echtpaar en hun acht jaar oude kind aangevallen door drie neonazi’s. De man wordt bedreigd,
antisemitisch beledigd en met een bierfles op zijn hoofd geslagen.
In Frankrijk leidt de voetbalwedstrijd tussen Hapoel Tel Aviv en Paris St. Germain (PSG) op 23
november 2006 tot zeer ernstige ongeregeldheden. Een groep van rechtsextremisten brengt de
hitlergroet en valt een Joodse man aan, genaamd Yaniv Hazout. Een agent, Antoine Granomort, redt
hem en schiet verschillende malen in de massa van aanvallers om het leven van Yaniv en zichzelf te
redden. Eén PSG supporter komt daarbij om, terwijl een andere supporter ernstig gewond raakt.
Het antisemitisme in Frankrijk laat vanaf eind 2005 een scherpe stijging zien, dat in februari en maart
escaleert na de moord op de 23-jarige Ilan Halimi, een jonge Franse Jood. Hij wordt drie weken
na zijn ontvoering op 21 januari gevonden. Onderweg naar het ziekenhuis sterft hij aan de gevolgen
van zijn verwondingen, opgedaan tijdens de martelingen van zijn ontvoerders. Kennelijk was deze
moord voor sommigen inspirerend, omdat er daarna een duidelijke toename te zien is van antisemitische incidenten. In maart worden bijna dagelijks Joden aangevallen en geslagen op openbare
plekken, zoals treinstations en op en rond de werkplek. Volgens het Service de Protection de la
Communuté Juive (SPCJ) is er in 2006 ten opzichte van 2005 een toename van 24% in antisemitische incidenten. Het aantal gewelddadige incidenten nam met 45% toe.
Evenals in Nederland en Frankrijk zorgde de zomeroorlog tussen Israel en Hezbollah in GrootBrittannië voor een toename van antisemitisme. Van de 594 incidenten die de Community Security
Trust (CST) in 2006 registreerde vond 59% plaats in de tweede helft van het jaar. De Britten
registreerden in 2006 niet alleen procentueel het hoogste aantal meldingen van antisemitisme in
Europa. Ook het aantal gewelddaden tegen personen kwam met 112 meldingen tot recordhoogte.
In Oekraïne worden Joodse gebouwen zowel door islamitische extremisten als door rechtsextremisten aangevallen op joodse feestdagen. Een herkenbaar Joodse man in Odessa en drie
herkenbaar Joodse mannen in Kiev worden in respectievelijk september en in december vlakbij een
synagoge in elkaar geslagen. Tijdens beide incidenten worden voortdurend antisemitische uitlatingen
gedaan. Antisemitisme stijgt in Oekraïne van 21 gemelde incidenten in 2005 naar 34 in 2006.

7

Volgens het rapport van het Stephen Roth Institute van de Universiteit van Tel Aviv werden er in
2006 wereldwijd 590 incidenten van antisemitisch geweld en vandalisme gemeld, in vergelijking
met 406 in 2005. Van de 590 incidenten speelden 316 (54%) zich af in Europa en slechts 98
(17%) in de Verenigde Staten.
Engeland (136), Frankrijk (97) en Duitsland (38) nemen in de categorie ‘gewelddadige aanvallen’
respectievelijk de eerste, tweede en derde plaats in. Volgens het CIDI volgt Nederland met zeven
gewelddadige incidenten op de vijfde plaats.
Wereldwijd zijn er in 2006 19 voorvallen van ‘zeer ernstig geweld’ gerapporteerd. De categorie
‘zeer ernstig geweld’ houdt in dat er een wapen is gebruikt met intentie tot moord. Ten opzichte
van 2005, met 15 van dergelijke incidenten, is dat een stijging. In Nederland zijn dit soort ernstige
voorvallen niet bekend.
In bijlage I van deze monitor vindt u de uitgangspunten die CIDI hanteert bij de samenstelling van
dit rapport en het tellen van de incidenten. Van belang bij de bestudering van dit rapport is dat
antisemitische uitingen op het internet niet in deze monitor worden opgenomen. Het Meldpunt
Discriminatie Internet (MDI) neemt in zijn rapport gemelde discriminatoire uitingen op het internet
op, waaronder 463 meldingen van antisemitisme in 2006. Volgens het MDI is discriminatie op
internet een normaal verschijnsel geworden. Internetgebruikers die zich schuldig maken aan
discriminatie beroepen zich vaak op de vrijheid van meningsuiting. Discriminatie en racisme op het
internet zijn niet meer voorbehouden aan extreemrechtse sites. Op allerlei gebruikelijke en ogenschijnlijk onschuldige websites worden discriminerende, racistische en antisemitische uitlatingen
aangetroffen. Voorts is van belang dat niet alle slachtoffers van antisemitisme melding doen.
Hiervoor zijn verschillende redenen. Vaak weet men niet waar men terecht kan om antisemitische
of discriminatoire incidenten te melden. De bekendheid van het publiek met het CIDI en antidiscriminatiebureaus (ADB’s) is nog niet voldoende. Een andere reden is dat slachtoffers vaak
twijfelen aan het nut van meldingen of aangiftes. Dit is zeer te betreuren. Slachtoffers van antisemitisme en discriminatie moeten niet ook nog eens het idee krijgen dat zij alleen staan. Voor het
CIDI en de ADB’s is een realistisch beeld van antisemitisme en discriminatie in de samenleving
vereist om adequaat beleid te ontwikkelen. Onderrapportage staat dit doel in de weg.
Het CIDI wil hierbij zijn dankbaarheid uiten aan alle organisaties die hebben bijgedragen aan dit
rapport. Zonder de data van al deze organisaties zou dit rapport over antisemitisme in Nederland
niet tot deze volledigheid kunnen komen. Dit rapport is gebaseerd op de meldingen die zijn
gedaan bij het CIDI (Centrum Informatie Documentatie Israel), Art. 1 (het landelijk coördinatiepunt van alle antidiscriminatiebureaus), het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), de antifascistische onderzoeksgroep Kafka, de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, het Centraal
Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) en het Landelijk Expertisecentrum Discriminatiezaken
(LECD).
Tevens is gebruik gemaakt van de Monitor Racisme en Extremisme: racistisch en extreemrechts geweld in 2006. CIDI wint sinds 2001 informatie in bij een panel van als Joden herkenbare personen ter verificatie van de algemene beeldvorming over het niveau van antisemitisme.
Elk jaar worden dezelfde personen gevraagd, woonachtig in verschillende regio’s.
De opzet van de rapportage is gelijk aan die van voorgaande jaren. Het CIDI houdt deze opzet
aan, zodat vergelijkingen met voorgaande jaren goed mogelijk zijn.
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1. ANTISEMITISCHE INCIDENTEN 2006
1.1 Fysiek geweld
10 januari
Melding bij CIDI en ADB Amsterdam: Een Joodse melder fietst met zijn keppel op door de
Maasstraat in Amsterdam. Drie jongeren, waarvan twee van Noord-Afrikaanse afkomst, gooien
stenen naar hem. Hij kijkt verschrikt op, durft ze niet aan te spreken en fietst door. Hij wordt niet
uitgescholden. Melder doet geen aangifte.
25 januari
Melding bij ADB Amsterdam, media: Bij een Joods deelraadslid in het stadsdeel Amsterdam
Oud-Zuid (Diamantbuurt) vliegen stenen door de ruiten. Het deelraadslid zegt niet te weten
waarom haar ruiten zijn vernield. Een getuige zou drie jongens met Noord-Afrikaans uiterlijk
hebben zien wegrennen. Het deelraadslid is transseksueel en wordt voor zowel “hoer” als “Jood”
uitgescholden. Desgevraagd verklaarde het deelraadslid dat, voor het incident, niemand in de
buurt wist dat ze van Joodse afkomst is. Diezelfde week organiseert het CIDI in samenwerking
met Milli Görüs en Tans een debat met de lijsttrekkers van de Amsterdamse politieke partijen
over antisemitisme, racisme en discriminatie in Amsterdam.
juni
Melding bij CIDI: De kinderen van twee Joodse families in Amstelveen worden fysiek aangevallen. Twee kinderen worden op het nabijgelegen speelpleintje stevig bij de keel vastgepakt door
andere kinderen, hun keppels worden afgenomen en de daders vragen: “Ben jij Jood?”.
23 augustus
Melding bij ADB Amsterdam: Een gesluierde vrouw (lange hoofddoek) spuugt gericht naar melder
op het Hygieaplein. Deze stapt opzij teneinde niet te worden geraakt. De melder is herkenbaar Joods.
november
Melding bij regio-politie Amsterdam-Amstelland en ADB Amsterdam: Een vrouw van Marokkaans-Joodse afkomst loopt terug naar huis na bezoek aan de markt. Een jongeman met NoordAfrikaans uiterlijk loopt haar tegemoet, op het midden van het trottoir, met een grote sporttas. Hij
duwt haar opzij en zegt: “Jodin, oprotten!”. Hij loopt hierna door. Zij roept hem achterna: "Wat
ben jij aardig!". Ze vervolgt haar weg naar huis en meldt het incident.
december
Melding bij regio-politie Amsterdam-Amstelland: Een oudere man scheldt zijn buurvrouw uit:
“Pot, vuile vieze pot, Jodin”. Hij slaat haar ook met zijn wandelstok.

1.2 Bedreiging met geweld
18 april
Media: Bij de Dijksynagoge in Sliedrecht worden drie mannen van 19 en 20 jaar aangehouden
die zich verdacht gedragen. Een getuige ziet dat het drietal bivakmutsen opzet en informeert
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meteen de politie. Twee van hen dragen een mes bij zich. Vlakbij de Dijksynagoge treft men een
tas met brandbaar materiaal aan. De burgemeester en politie nemen de zaak hoog op en besluiten
de synagoge extra in de gaten te houden. De zaak komt op 11 juli voor. Hun voorlopige hechtenis
wordt verlengd, omdat zij een persoonlijkheidsonderzoek moeten ondergaan. Volgens het OM
zijn de racistische bekladdingen het werk van één van de drie verdachten van de mislukte aanslag. Hem wordt naast poging tot brandstichting op de synagoge als enige van de drie ook het
“opzettelijk beledigen” van Joden en buitenlanders ten laste gelegd. Tegen één van de daders
wordt 16 maanden cel geëist.
5 mei
Melding bij CIDI: Een Joodse man uit de buurt van Utrecht krijgt vanaf deze datum sms-berichten. Teksten: ‘Ze hebben je gisteren herdacht. O nee ze waren je vergeten mee te nemen’ en
‘Hee viespeuk al gedonder door je vuile jodenstreken? Binnenkort zul je door het stof kruipen
vuile, vuile hoerenloper’. De dader is bekend bij melder. De antisemitische scheld sms-berichten
zijn een vervolg op een ruzie die een jaar eerder is begonnen.

1.3 Schelden
gehele jaar
Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man, woonachtig in Amsterdam, zegt zeker enkele
malen per week te worden uitgescholden. De leuzen zijn meestal: “Joden”, “Joden aan het gas”
en “Hamas”. De daders zijn meestal van Noord-Afrikaanse afkomst.
gehele jaar
Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man, woonachtig in het midden van het land, zegt
regelmatig te worden uitgescholden. Het schelden gebeurt meestal op openbare plekken zoals
stations en winkelstraten, wanneer veel mensen op de been zijn. De uitlatingen zijn “Jehoed”,
“Kankerjood”, “Hamas”. Zelfs vanuit auto’s wordt er soms getoeterd, waarbij de vinger wordt
opgestoken. De melder meent dat het schelden steeds makkelijker en verbaal ernstiger van
karakter is. De daders zijn vaak van Noord-Afrikaanse afkomst. Maar een andere als Jood
herkenbare man, woonachtig in het midden van het land, meldt een afname van antisemitische
scheldpartijen.
januari
Melding bij regio-politie Amsterdam-Amstelland: Een man van onbekende afkomst loopt over
straat. Een blanke man scheldt hem uit voor: “verdampte Juden”.
januari
Melding bij regio-politie Amsterdam-Amstelland: Een in Israel geboren man staat in een
videotheek. Een groep jongens begint daar op luidde toon te roepen: “Kankerjoden, kankerjoden”. De scheldpartij is niet tegen de man gericht, maar hij voelt zich wel gediscrimineerd.
4 januari
Melding bij ADB Amsterdam: Een Noord-Afrikaanse jongen heeft ruzie met een bestuurder van
tram zeven. Hij loopt woedend door naar achteren, waar meldster zit, onderwijl agressief roepend “vuile Joden, klote Jodenland, kankerjoden”. Meldster spreekt de jongen hierop aan,
waarna zij uitgemaakt wordt voor “vuile bitch”, “teringwijf” en “kankerhoer”. Meldster brengt de
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conductrice op de hoogte die op haar beurt de bestuurder waarschuwt. De bestuurder verwijderd de jongen uit de tram. Meldster is van Joodse oorsprong en walgt van antisemitisme.
8 januari
Melding bij CIDI: In een familietwist wordt Joodse melder door de schoonzoon van zijn dochter
voortdurend bedreigd. Op deze datum zegt de schoonzoon: “Na het lezen van het boekje van
Hollywood tot Auschwitz is mij over je karakter heel veel duidelijk geworden”. De politie ziet
hierin geen bedreiging en neemt geen aangifte op. CIDI heeft geadviseerd het boekje bij de dader
op te vragen. Het boekje is niet bekend en de dader zendt het boekje niet.
21 januari
Melding bij CIDI: Drie als Joods herkenbare mensen worden in de Wibautstraat op weg naar de
synagoge in de Nieuwe Kerkstraat uitgescholden. Een man van Noord-Afrikaanse afkomst, die
bij een groepje andere mensen stond, maakte zich daaruit los en liep naar de drie Joodse mannen. Hij zei: “he, fucking Jews”. De drie Joodse mannen lopen door.
maart
Melding bij regio-politie Amsterdam-Amstelland: Een niet-Joodse man wordt uitgescholden voor
“kankerjood”. Hij voelt zich in zijn goede naam en eer aangetast.
29 maart
Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man wordt vanuit een passerende auto in Amsterdam-Buitenveldert uitgescholden voor “Jood”.
17 april
Melding bij ADB Amsterdam: Melder draagt een zwarte hoed en heeft een lichtgekleurde lange
baard. Hij loopt richting de Jozef Israelskade. Een jongen met een Noord-Afrikaans uiterlijk rijdt
hem tegemoet en roept: “vieze vuile kankerjood”.
mei
Melding bij regio-politie Amsterdam-Amstelland: Naar aanleiding van een verkeersruzie wordt
melder stevig uitgescholden voor: “Jij vuile kankerhoer” en “vieze slet, kankerjood, stom wijf”.
6 mei
Melding bij CIDI, regio-politie Amsterdam-Amstelland en ADB Amsterdam: Een als Joodse
herkenbare moeder loopt met haar achtjarige zoon (met keppel) langs een bouwterrein in Amsterdam-Buitenveldert. Een groep jongens van Noord-Afrikaanse afkomst roept: “Joden, Joden.
Joden moeten achter het hek. Sieg heil, heil Hitler”. Zij brengen de hitlergroet. De moeder en het
kind zijn flink geschrokken van dit incident.
juni
Melding bij regio-politie Amsterdam-Amstelland: In de winkel van een Joodse eigenaar ontstaat
een ruzie met een klant. De klant roept tegen de winkelier: “Vuile trut” en “Vuile Joodse stinkhoer”.
11 juni
Melding bij ADB Amsterdam: In Osdorp geeft een Joodse man van 85 jaar zijn planten op het
balkon water. Een aantal Noord-Afrikaanse jongens uit de buurt zien hem en schelden hem uit
voor “klerejood” en “pleurisjood”.
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juli
Melding bij regio-politie Amsterdam-Amstelland: Een medewerkster van een serviceflat wordt
door een bewoner uitgescholden: “Vuile leugenaarster, smerige Jodin, vuile Portugese Jodin,…”
en “…ik krijg je wel. Fuck you, fuck you, fuck you” .
13 juli
Melding bij ADB Amsterdam: Melder wordt omstreeks 14.00 uur op het Hoofddorpplein uitgescholden door twee jongens van vermoedelijk Noord-Afrikaanse afkomst. Zij zeggen tegen hem:
“Jij dood kankerjood”.
augustus
Melding bij regio-politie Amsterdam-Amstelland: Enkele hotelgasten die geboren zijn in Israel
beklagen zich bij de hoteleigenaar. De hoteleigenaar reageert door te zeggen: “Het is ook altijd
hetzelfde met Amerikanen en Joden”.
16 augustus
Melding bij ADB Amsterdam: Melder krijgt toegeroepen: “Stinkjood jij hebt oorlog verloren”.
17 augustus
Melding bij ADB Amsterdam: Een herkenbare Joodse man wordt bij het Hoofddorpplein uitgescholden voor “kankerjood”.
september
Melding bij regio-politie Amsterdam-Amstelland: Tijdens een politiesurveillance lopen twee
jongens over straat. Eén draagt een Ajax-shirt en roept: “Joden” tegen de politie. Een aantal van
de omstanders die dit hoort reageert zeer verontwaardigd.
december
Melding bij regio-politie Amsterdam-Amstelland: Een man van Joodse afkomst wordt voor zijn
winkel uitgescholden door een vrouw. Zij zegt: “Je vriendin is een vuile kankerhoer”, “Je bent een
vuile kankerjood. Ze benne je vergeten in de oorlog en ze moeten je hele familie uitgassen”.

1.4 Buren
juni
Melding bij CIDI: Een Joods gezin in Amstelveen ervaart veel antisemitische incidenten in hun
woonomgeving. Op de schutting van het gezin is ingekerfd: “rot jood”. Ook staat er op de schutting antisemitische graffiti: “kankerjood”. Er is overleg met de buurtrechercheur. Na juni ervaren
zij geen antisemitische incidenten meer in hun woonomgeving.
10 augustus
Melding bij CIDI: Twee niet-Joodse buren in Amsterdam ruziën met elkaar. Eén buurman scheldt
de ander uit voor “Jood”. Ook roept dezelfde buurman: “Jullie zijn Joden, Joden zijn verraders”.
Deze antisemitische uitlatingen worden door de dochter van de uitgescholden buurman op een
mobiele telefoon opgenomen. Er wordt aangifte gedaan tegen de scheldende buurman.
6 oktober
Melding bij CIDI: Een orthodox-Joods gezin in Almere zit vanwege het Loofhuttenfeest in een
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loofhut. Een buurman roept tegen dit gezin dat ze “vergeten zijn om te vergassen” en dat ze “in
1942 de trein hebben gemist”. Het Joodse echtpaar voert overleg met de wijkagent. Na deze
scheldpartij stopt de buurman met zijn antisemitische uitlatingen.
27 oktober
Melding bij ADB Amsterdam: Een Joodse melder heeft al geruime tijd last van haar buren. De
zoon van deze familie stalt zijn scooter op dusdanige wijze dat melder niet of nauwelijks door de
openbare gang van de berging kan. Ook op deze ochtend is dit het geval. Melder loopt naar
boven en spreekt haar buurvrouw hierop aan. De buurvrouw noemt haar hierop “hoer” en “snol”.
Melder gaat naar beneden en wacht tot de scooter alsnog verwijderd wordt. Na ongeveer 10
minuten komt de zoon naar beneden en zet de scooter buiten. Terwijl hij dit doet zegt hij tegen
melder: “Jij en je familie moeten aan het gas”. Melder belt de politie, maar die zeggen geen tijd te
hebben om langs te komen. Melder is al eerder meerdere keren bedreigd door de vriend van de
buurvrouw.
21 november
Melding bij ADB Den Haag: Een Joodse vrouw uit Leiden meldt dat ze al vanaf augustus bedreigd
en uitgescholden wordt door haar buren. Mevrouw is verlamd en komt nauwelijks buiten. Ze
hoort haar buren als ze in haar kamer zit, de buren maken opmerkingen zoals “Joden horen hier
niet thuis” en “ze horen allemaal in de gaskamer”.

1.5 Telefoon
20 juli
Melding bij CIDI: Een CIDI medewerker ontvangt een voicemail met de volgende tekst: “Zionisme is moord. Zionisme is racisme. Zionisme is oorloghitserij. Sterf”. Een collega ontvangt een
voicemail met dezelfde tekst. Van deze berichten wordt door het CIDI aangifte gedaan.
7 augustus
Melding bij CIDI: Een medewerker van een Joodse organisatie ontvangt dreigementen over de
telefoon. In het gesprek wordt gezegd: “…jullie gebruiken het geld dat jullie krijgen om bommen
en wapens te kopen en daarmee kinderen en onschuldige burgers in Libanon te
vermoorden…jullie zullen het nog zien vanavond, in Amsterdam gaat het gebeuren, je zal het nog
wel merken…”. De beller was een jongeman met een Amsterdams en licht buitenlands accent.
Politieagenten gaan langs bij de organisatie voor verder onderzoek.
10 augustus
Melding bij CIDI: Een CIDI medewerker neemt de telefoon op en krijgt de volgende boodschap
te horen: “Libanon wordt jullie Zionistische graf, vuile honden, sterf, sterf, katjoesja, boem”.
30 oktober
Melding bij ADB Amsterdam: Een familie met de achternaam De Joode krijgt af en toe telefoontjes van twee of drie jongens die antisemitische scheldwoorden roepen. In de zomer werden ze
twee keer anoniem gebeld. Op deze dag stond het nummer 001 op de display van de telefoon
vermeld, wat op een verbinding vanuit of via de VS kan duiden.
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1.6 Onderwijs
april
Melding bij regio-politie Amsterdam-Amstelland: Op het schoolbord van een opleidingsinstituut is
door de beveiliging een grote krijttekening aangetroffen. Getekend is een Hamasterrorist met een
pistool in de hand, een Palestijnse vlag en de teksten: “Hamas, Joden aan het gas” en “We love
Hamas”.
21 mei
Melding bij CIDI: Een Joodse man stuurt het CIDI een kopie van zijn aangifte tegen twee mannen die lezingen gaven op Universiteit Nijmegen: Munif Mallheim en Jamal Ftieh. De laatste
spreker zou onder meer gezegd hebben dat de problemen in de wereld toe te rekenen zijn aan de
"Zionistische wereldheerschappij". De lezingen werden gehouden in het kader van een workshop.
26 mei
Melding ADB Den Haag: Een Joods meisje op een school in Leidschendam wordt langdurig
antisemitisch bejegend. Ze wordt uitgescholden voor “kankerjodin” en tegen haar wordt geroepen “we zullen jullie Joden doden”.
september
Melding bij CIDI: Een Joodse scholiere van een middelbare school in Leeuwarden meldt bij het
CIDI dat zij regelmatig antisemitisch wordt bejegend. Ze is onder meer regelmatig uitgescholden
voor “kankerjood”. Het CIDI heeft uitvoerig contact met de meldster. In overleg met de school
worden de daders aangesproken. Meldster maakt hierna geen antisemitische incidenten meer
mee op haar school.
23 november
Melding bij ADB Amsterdam: Een jongen van Joodse afkomst wordt op een middelbare school
in Amsterdam flink geslagen en uitgescholden door een andere jongen. Die roept hem toe: “Ga
terug naar je eigen land, kankerjood!” De moeder heeft een gesprek met de teamleidster van de
onderbouw. Ook de ouders van de scheldende jongen worden ingeschakeld. Zij geven ook aan
zeer geschrokken te zijn van dit gedrag van hun zoon. De school heeft geen maatregelen paraat
voor dit soort incidenten, maar attendeert op de mogelijkheid beide jongens in gesprek te brengen. Ook ADB Amsterdam adviseert beide jongens met elkaar te laten praten en de dader zijn
excuses te laten aanbieden voor zijn uitlatingen en het gebruikte geweld.
5 december
Media: In Het Parool verklaart een oud-docent van het Islamitisch College van Amsterdam dat in
de bibliotheek daarvan boeken staan “net als in de omstreden El Tahweed-moskee”. Hij noemt
de titels ‘De weg van de Moslim’, ‘Halal’ en ‘Haram’ van Yusuf al Qaradawi en werk van de
omstreden imam Faraz van de Assoenah moskee in Den Haag. Daarin wordt gepredikt dat Joden
en niet-gelovigen moeten branden in de hel. Deze boeken worden gebruikt bij de dagopening en
in de godsdienstles, aldus de oud-docent. Uit angst voor represailles wenst hij anoniem te blijven.
Rector Piet Guijt van het ICA ontkent het verhaal van de oud-docent en noemt het “een stuk
bagger”. Uit het onderzoek naar onderwijs van Trouw, gepubliceerd op 2 december, blijkt dat
het Islamitisch College Amsterdam op alle vlakken als slechtste naar voren komt. Vooral het
lerarenkorps schiet tekort. Op een schaal van 3 tot 15 scoort het een 3,3. De Tweede Kamer
betoonde zich zeer bezorgd over de situatie op het ICA, dat in 2001 werd opgericht.
Ahmed Marcouch, voorzitter van stadsdeel Slotervaart, vindt dat het ministerie van Onderwijs de
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financiering aan het ICA moet stopzetten als er niets gedaan wordt aan de kwaliteit van het
onderwijs en tegen het “antisamenlevingsgevoel” dat de kinderen wordt bijgebracht.
13 december
Melding bij CIDI: Een Joodse jongen wordt op zijn basisschool door een klasgenoot uitgescholden voor “kankerjood”. Een meisje in zijn klas richt een “anti-Joden club” op. De jongen voelt
zich zeer gekwetsts. De leerkracht laat de betrokken leerlingen een opstel schrijven over de
vervolging van Joden. Hierna stoppen de scheldpartijen en het getreiter van de kinderen.

1.7 Werksfeer
27 juni
Melding bij ADB Amsterdam: Melder wil gedurende de vakantieperiode in de thuiszorg werken.
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt onder meer uitleg gegeven over de werkzaamheden van
medewerkers en de afstemming tussen medewerkers en zorgbehoevenden. Melder wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Tijdens dit gesprek wordt aan melder gevraagd of hij
“missionair gedrag” zou gaan vertonen als er vragen over zijn keppel zouden worden gesteld.
Daarbij wordt de opmerking geplaatst dat cliënt wel erg godsdienstig moet zijn. Melder reageert
door te vragen naar het belang van deze vraag. Hierop wordt aangegeven dat de organisatie
graag zekerheid wil hebben over het aannemen van de juiste mensen. Melder wordt voor de
geplande startdatum voor het werk afgebeld. Het bedrijf verwacht van melder dat hij op een later
moment voor hun gaat werken. ADB Amsterdam neemt contact op met het bedrijf om te informeren naar het nut van deze vragen. Het bedrijf stelt dat zij hiermee de communicatievaardigheden willen testen. ADB Amsterdam geeft het bedrijf het advies geen persoonskenmerken te hanteren wanneer vaardigheden worden getest.
15 september
Melding bij ADB Amsterdam: Een Joodse melder is werkzaam bij de sociale werkvoorziening op
de afdeling digitalisering. Op deze afdeling circuleert een brief die gericht is aan de werknemers van
de instelling. In deze brief wordt gesproken over “liquidatie”, “crematorium” en “deportatie”. De
Joodse melder ervaart deze brief als zeer beledigend. De opsteller en verspreider van de brief wordt
aangesproken door ADB Amsterdam. Deze zegt niet te begrijpen dat melder contact heeft gezocht
met ADB Amsterdam en ontkent de intentie te hebben gehad melder te discrimineren. Daarbij
noemt de opsteller de melder een “nietsnut”. Er volgt een bemiddelingsgesprek tussen de opsteller
en de melder, waarbij een leidinggevende en ADB Amsterdam aanwezig zijn. Opsteller weigert
excuses aan te bieden en snapt niet waarom melder de brief als kwetsend kon ervaren. Ook is de
opsteller boos dat melder niet eerst met haar contact opnam. De leidinggevende stelt dat het bedrijf
dergelijke “grappen” verwerpt en zal maatregelen treffen jegens de opsteller van de brief. Melder zal
in het vervolg gebruik maken van de interne klachtenregeling, waarvan hij niet op de hoogte was.

1.8. Vernieling begraafplaatsen, monumenten, synagogen
5 januari
Media: Voor de derde maal in twee maanden wordt in Papendrecht een boom, geplant ter nagedachtenis aan de omgekomen Joden in de regio, vernield. De stichting de Dijksynagoge had de
boom op 25 januari 2005 geplant. Na een week was de boom verdwenen. De nieuw geplante
boom werd op 15 december 2005 op één meter hoogte afgebroken. Nu is de boom voor de
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derde keer vernield. Hij is tot tien centimeter boven de grond afgebroken. De stichting Dijksynagoge doet aangifte.
7 januari
Media: ’s Nachts wordt het oorlogsmonument in Soest, bestaande uit een vrouwenfiguur, vernield. De vrouwenfiguur is onthoofd en er is een hand afgehakt. De loco-burgemeester zegt er
alles aan te doen om het monument voor 4 mei te herstellen.
10 januari
Media: Voor de tweede keer in twee jaar is het oorlogsmonument in Raalte vernield. Het monument is gemaakt van Limburgs mergelsteen. Grote stukken van het monument zijn er afgeslagen
en er zijn twee hakenkruizen in gekerfd. In november 2003 werd het oorlogsmonument ook al
ernstig vernield. De hand en het geweer van de stenen soldaat zijn toen kapot gemaakt en het
monument was met een hakenkruis beklad.
27 januari
Melding bij CIDI, media: De Joodse begraafplaats in Terborg wordt geschonden. Twee zerken
liggen in het gras. Voorts zijn er hakenkruizen gekalkt op grafzerken en de gedenksteen voor de
omgekomenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op het huisje in het midden van de begraafplaats staan ook hakenkruizen, alsmede SS-tekens en ‘Adolf Hitler’. Er zijn ook stickers geplakt
van de Nederlandse Volksunie, een extreemrechtse organisatie. Eerder deze maand zijn dezelfde
stickers geplakt op de moskee in Terborg. De politie stelt een onderzoek in.
28-29 januari
Melding bij CIDI, media: Dit weekend wordt het oorlogsmonument aan de Paslaan in Apeldoorn,
gelegen tegenover de synagoge, voor de derde keer beschadigd. Van de 592 knikkers, die
symbool staan voor de weggevoerde Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn er 60 verdwenen. De davidster op de synagoge is beschadigd. De totale schade is erg groot. De Joodse
gemeente doet aangifte. Op eigen initiatief biedt een beveiligingsbedrijf een camera aan, die 24
uur per dag op het monument is gericht.
29 april
Media: Het oorlogsmonument in Renswoude wordt in brand gestoken. Op het monument staan
de namen van zeven inwoners van Renswoude die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven
zijn gekomen.
4 mei
Media: ’s Nachts vernielen onbekenden de kransen bij het Vredesmonument in AmsterdamOsdorp. De daders gooien de kransen in de gracht of trappen ze kapot. Om acht uur heeft op
deze plek de herdenking plaatsgevonden, waar zo’n 500 mensen bij aanwezig waren. Het monument is tot één uur na middernacht bewaakt. De politie start een groot onderzoek.
4-5 mei
Melding bij ADB Amsterdam en media: ’s Nachts worden kransen meegenomen van het Joodse
oorlogsmonument in Zandvoort. Er worden ook enkele kransen vernield. Het monument staat op
de plaats waar in 1941 de synagoge is opgeblazen. De politie weet in de nacht van zaterdag 5 op
zondag 6 mei drie jongens in Zandvoort aan te houden. De jongens komen uit Amsterdam en
betuigen spijt over hun daad. Zij zullen een alternatieve straf krijgen. Het voorstel van de
klachtindiener is dat er een relatie tussen de straf en “Joden” moet zijn.
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4-5 mei
Media: Bij het oorlogsmonument in Lekkerkerk wordt een krans ontvreemd.
5 mei
Media: Bij het oorlogsmonument in het Stadspark in Lelystad worden na de Dodenherdenking
bloemstukken gestolen. Ook de in glazen houders gezette kaarsen en de bloemen van bezoekers
worden meegenomen. De linten van de kransen zijn om het hoofd van het beeld geknoopt.
30 mei
Media: In Meppel is het Joods monument aan het Slotplantsoen beschadigd en beklad met een
hakenkruis. Ook is er brand gesticht. De gemeente verwijdert het hakenkruis en herstelt de
schade. Op het monument zijn de namen aangebracht van de 232 Joden die uit Meppel zijn
afgevoerd naar concentratiekampen en daar zijn vermoord.
4 augustus
Media: ’s Nachts wordt de glasplaat aan de gevel van de synagoge in de Zutphense Dieserstraat
vernield. De glasplaat hoort bij de herdenkingsplaquette over de stichting van de synagoge.
Volgens de politie hebben getuigen een groepje jongeren zien wegrennen. Het opsporingsonderzoek van de politie levert niets op. Er worden geen verdachten achterhaald.
27 oktober
Media: Op de uit 1794 daterende Joodse begraafplaats in het Zuid-Limburgse Beek worden
vijftien van de twintig grafzerken kapot getrapt. Op dezelfde begraafplaats worden al eerder dit
jaar graven vernield. De schade van die vernieling was net hersteld. De gemeente Beek kijkt
samen met stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers hoe de zware schade hersteld kan worden.
Problematisch is dat de meeste van deze grafstenen niet verzekerd zijn en er bijna geen nabestaanden zijn van de mensen die er begraven liggen. In november pakt de politie de 16- en 20jarige daders op. Er blijkt geen antisemitisch motief aan hun daad ten grondslag te liggen.

1.9 Bekladdingen begraafplaatsen, monumenten en synagogen
24 januari
Media: Voor het gemeentehuis in Zwijndrecht staat een vredespaal van de Japanse vredesbeweging. Daarop staat de wens dat er vrede moge heersen op aarde. Op de paal valt nu te lezen dat
Joden er zijn om gedood te worden.
17 februari en 18 april
Melding bij CIDI en media: Er zijn leuzen gekalkt op de Dijksynagoge in Sliedrecht. De bekladding
is aangebracht aan de achterzijde van het gebouw. De daders zijn door een buxushaag van
ongeveer één meter gegaan. De bekladding betreft naast een hakenkruis ook leuzen als ‘Skins
88’, ‘It Veld’, ‘NA’ en ‘BP’ met daaronder een cirkel met een kruis er door, en daaronder de
letters ‘WW’. De Stichting Synagoge Sliedrecht doet aangifte. Naar aanleiding van onder meer
deze bekladding en de bekladdingen en vernielingen in Papendrecht, Zwijndrecht, Apeldoorn en
Zwijndrecht verzoekt CIDI minister Remkes van Binnenlandse Zaken alles in het werk te stellen
daders van dit soort vernielingen op te sporen. Een soortgelijke brief wordt gestuurd aan de
burgermeester van Sliedrecht. In zijn reactie aan CIDI schrijft minister Remkes de bekladdingen
in de Drechtsteden en Apeldoorn zeer serieus te zullen nemen.
Op 18 april proberen drie mannen brand te stichten in dezelfde synagoge in Sliedrecht. Zij worden
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op heterdaad betrapt terwijl zij een ruit van de synagoge proberen in te slaan en drie molotovcocktails bij zich dragen. In de buurt van de synagoge vinden agenten een plastic tas met daarin
drie flessen gevuld met wasbenzine.
3 mei
Media: ’s Nachts bekladden onbekenden het officiële oorlogsmonument in Enkhuizen met hakenkruizen. Het monument kan nog op tijd voor de dodenherdenking worden schoongemaakt. De
politie hoopt aan de hand van foto’s die zijn gemaakt de daders op te kunnen sporen.
4 mei
Media: Kort voor de Dodenherdenking wordt het Joodse monument in Hoogeveen bekrast. De
stichting Neer Tamied die het monument beheert, tracht de schade zelf te herstellen. De gemeente
Hoogeveen helpt daarbij. Het monument is twaalf jaar geleden geschonken door het inmiddels overleden Joodse echtpaar Granadaa uit Hoogeveen. Uit Hoogeveen zijn 160 Joden in WOII weggevoerd.
4 mei
Media: ’s Nachts bekladden onbekenden het oorlogsmonument aan het Oranjeplein in Klaaswaal
met een hakenkruis. Op de stoep voor het monument staat geklad: “Wir sind zurück”. De gemeente
haalt de bekladde tegels weg. De schade aan de plaquette is moeilijker te herstellen omdat de
hakenkruizen over de gegraveerde tekst zijn gekrast. De politie stelt een groot onderzoek in. Na
drie weken worden de drie verdachten opgepakt. Zij worden ook verdacht van het aanbrengen van
extreemrechtse symbolen op een sporthal in Mijnsheerenland. Op hangplekken van de groep zijn
identieke teksten en tekens te zien als die op het monument waren aangetroffen. De daders afkomstig uit Oud Beijerland en Korendijk moeten in ieder geval de schade van 4000 euro betalen. Het
OM bericht op 22 mei 2006 geen nadere mededelingen meer te doen over het onderzoek.
5 juli
Media: Het Reformatorisch Dagblad bericht dat scholieren van De Woldstroom een hakenkruis
ontdekken op het Joods monument in het slotplantsoen in Meppel. Dit gebeurt vlak voordat het
monument door hun school geadopteerd wordt. Het is de tweede keer in 2006 dat dit monument
beklad wordt.

1.8 Overige vernielingen en bekladdingen
13-15 januari tot halverwege februari
Melding bij CIDI en ADB Amsterdam: Dit weekend wordt het clubgebouw van een Joodse jongerenorganisatie in Amsterdam beklad, op de kozijnen van de ingang, de ramen en de deurbel. Naast
hakenkruizen, werden leuzen aangetroffen als ‘strafkampf = mijn kampf’, ‘de jodenverdelger’. Na
het doen van aangifte neemt de politie foto’s. De bekladdingen worden weggehaald. Daarna, op
zondag 15 januari, wordt het clubhuis opnieuw beschadigd. De dader heeft de deurbel verbrand. In
de periode tot halverwege februari vindt er ook een inbraak plaats in een aanhangwagen van de
vereniging, waarbij een televisie wordt vernield. Er zijn geen aanwijzingen wie de daders zijn, al
heeft het clubgebouw wel al langer last van hangjongeren. Er is aangifte bij de politie gedaan en er is
een afspraak dat hangjongeren worden weggestuurd. De daaropvolgende weken vinden er geen
incidenten meer plaats.
6 februari
Melding bij RADAR: Een man maakt melding van graffiti en leuzen op opslagcontainers in de
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Rozenmarijnveld in Schiedam. Er staat twee maal ‘Kanker Joden’ geklad, evenals andere tekens
die hij niet begrijpt. De man besluit zelf de graffiti en leuzen te verwijderen en wil het slechts doorgeven aan Radar.
maart
Melding bij regio-politie Amsterdam-Amstelland: Tijdens een politiesurveillance wordt geconstateerd dat er op de deur van een kelderbox ‘kankerjoden’ is gespoten.
24 maart
Melding bij CIDI: Op een toiletdeur van de Radbout Universiteit Nijmegen staat gekalkt: ‘Een
goede Jood is dood’. En daarbij de letters SS. Op verzoek van melder maken de beheerders van
het gebouw de deur schoon.
april
Melding bij regio-politie Amsterdam-Amstelland: Op een tuindeur is een hakenkruis gekrast met de
tekst ‘vieze jood’.
4 mei
Melding bij ADB Den Haag: Melding van antisemitische bekladdingen aan de Leyweg in Den Haag.
15 mei
Melding bij ADB Amsterdam: Op het Van Markenplantsoen in Diemen wordt door melder antisemitische en racistische graffiti aangetroffen. Er staan zogenaamde White Power-symbolen gekalkt, evenals de leuzen ‘kutneger’ en ‘rotjood’. De melder heeft de politie van foto’s van de graffiti
voorzien. De melder heeft zelf een Surinaams-Joodse achtergrond.
27 mei
Melding bij ADB Amsterdam: Op een garagedeur wordt in witte verf het woord ‘JOOD’ gekalkt.
Melder is zelf van Joodse afkomst en heeft een mezoeza aan de deurpost hangen. Een mezoeza is
een kokertje met daarin een perkament met teksten uit de Tenach. Mezoeza’s worden door Joden
aan de deurposten van hun woning bevestigd.
juni
Melding bij regio-politie Amsterdam-Amstelland: Bij een Joodse melder wordt een hakenkruis op de
deur gekalkt. Door de ruit naast de deur is een steen gegooid. Melder heeft al sinds vele jaren last van
dit soort incidenten, die opleven bij toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Er worden soms
Arabische teksten op zijn deur gekalkt. Melder wordt regelmatig uitgescholden voor “kankerjood”. In
september wordt er met afbijt een hakenruis op de deur en de motorkap van de melder gekalkt.
2 juni
Melding bij CIDI en RADAR: Melder ziet in het centrum Rotterdam tegenover een grote school de
volgende tekst op een muur geschilderd: ‘Het N.O.S. journaal een Joodse leugen’. De leus is
aangetroffen op de Heer Bokelweg vlakbij de Raampoortstraat.
4 juni
Melding bij ADB Amsterdam: Een melder fietst rond 18.00 uur langs het parkje in de Amsterdamse
Waalstraat waar een beeld van Anne Frank staat. Er hangt een bordje met: “Honden niet toegestaan”. Er zijn letters over de tekst heen geplakt, zodat er nu staat “Joden niet toegestaan”. Melder
verwijdert de geplakte letters zelf.
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6 juni
Melding bij CIDI: Bij een Joodse inwoner in Amsterdam is op de garagedeur het woord ‘Jood’
gekalkt. Melder doet aangifte.
6 juni en 16 juni
Melding bij CIDI en RADAR: De bekladding in het centrum van Rotterdam die op 2 juni werd
aangetroffen is weggehaald. Melder treft echter een nieuwe bekladding aan vlakbij de vorige. Er
staat nu een davidster getekend met daarnaast geschreven ‘666’ en ‘der satan’. Op 16 juni wordt
door een medewerker van RADAR op de Binnenrotte in Rotterdam identieke bekladdingen en
leuzen aangetroffen, ditmaal vergezeld van een tekening van een grote neus. Ook op een muur van
een nabijgelegen supermarkt worden de bekladdingen en leuzen aangetroffen. Er zijn door RADAR
foto’s gemaakt. RADAR belt gemeentereiniging die toezegt de graffiti en leuzen te gaan verwijderen.
20 juni
Melding bij ADB Amsterdam: In het trappenhuis van melder staat ‘Kankerjood’ gekalkt. De melder
geeft dit zelf door aan de algemene woningbouw vereniging. Enkele dagen later komt hij de beneden
buurman tegen in het trappenhuis. Hij laat hem de leus zien, waarop de buurman zegt “Ik ben een
Marokkaan en jij bent…”, terwijl hij wijst naar de leus.
augustus
Melding bij regio-politie Amsterdam-Amstelland: Op een fietspad in Amsterdam staan een aantal
teksten en afbeeldingen diep in het asfalt gekerfd: ‘Holland is vol’ en ‘Joden’. Daarbij staan een
hakenkruis en een davidster. Bovenaan staat de tekst ‘vak F’ gekalkt.
7 oktober
Media: De woning en bestelauto van een inwoner in Leek, Groningen zijn bekrast met hakenkruizen
en antisemitische leuzen, zoals ‘kankerjoden’. De eigenaren van de woning en auto verkopen al
jarenlang voor het Israël Producten Centrum (IPC) producten uit Israel. Zij maken geen geheim van
hun liefde voor Israel. De politie verricht een buurtonderzoek en maakt procesverbaal op.
22 oktober
Melding bij CIDI: Tegenover een uitvaartcentrum van het Joodse Begrafeniswezen in Amsterdam
staat op een lantaarnpaal een hakenkruis gekalkt van circa 15 cm, op ooghoogte en dus duidelijk
zichtbaar. Vlakbij is een middelbare school, waarvan de leerlingen vaak op de deuren van het uitvaartcentrum bonzen en roepen: “Joden, Joden”. Na contact met de buurtrechercheur en de school wordt
het wat rustiger. Het uitvaartcentrum doet geen aangifte, maar maakt wel een melding van dit incident.
30 oktober
Melding bij CIDI: Melder heeft naast de voordeur van zijn woning in Scheveningen een bordje
opgehangen met de naam van het huis: ‘Shalom’. Meerdere malen worden er fascistische en antisemitische teksten en stickers op het bordje gekalkt/geplakt. Op een sticker staat een karikaturale
Jood afgebeeld met daarnaast een hakenkruis en eronder de tekst; ‘hey rabbi…watcha doin’??’
7 november
Melding bij CIDI: In Leidschendam worden bij twee garagebedrijven twintig personenauto’s vernield. Met scherpe voorwerpen worden er davidsterren en teksten op auto’s gekrast.
24 november
Melding bij ADB Amsterdam: Een poster van het Meldpunt Discriminatie Amsterdam op het
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Emmaplein met daarop de Joodse jongen met keppel is door onbekenden voorzien van en
Hitlersnorretje en een groot hakenkruis.

1.9 Sport
12 februari
Media: Rondom de wedstrijd ADO Den Haag-Ajax in het Zuiderpark-stadion in Den Haag worden strenge maatregelen genomen. In de gespannen sfeer worden spreekkoren aangeheven met
“Wij gaan op Jodenjacht” en “Joden gaan er aan” en er worden oerwoudgeluiden gemaakt. Op het
spandoek staat te lezen: ‘Haagse jihad voor 020’. De stadionspeaker roept de supporters verscheidene keren op de spreekkoren te staken. De wedstrijd wordt niet stilgelegd. Na de wedstrijd zegt
een ADO-fan: “Er is niemand om te pakken. Die Joden zitten allemaal in Amsterdam”.
30 augustus, 1 september
Melding bij CIDI en ADB Amsterdam: Op het avondnieuws is de reactie te horen van Feyenoord
supporters op de aankoop van een Ajax speler. In koor roepen deze supporters: “Kankerjoden,
kankerjoden, kankerbestuur”. Het CIDI en ADB Amsterdam ontvangen naar aanleiding van deze
uitzending meerdere klachten van melders deze spreekkoren zeer kwetsend vinden.
september
Melding bij CIV: Eén persoon wordt opgepakt en vervolgd wegens het zingen van “alle Joden aan
het gas” tijdens een voetbalwedstrijd.
oktober
Melding bij CIV: Eén persoon wordt opgepakt en vervolgd wegens het drinken van bier in verboden gebied, het niet in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs en het roepen van “kankerjoden” en
“vieze Joden” naar Ajax supporters.
oktober
Melding bij CIV: Eén persoon wordt opgepakt en vervolgd wegens het roepen van “alle Joden
hebben kanker” en “Kankerjoden” naar agenten.
1 oktober
Media: Tijdens de wedstrijd FC Utrecht – Ajax roepen spreekkoren antisemitische leuzen, o.a.
“Hamas, Hamas Joden aan het gas”. De wedstrijd is niet stilgelegd. Volgens het protocol van de
KNVB had dat wel moeten gebeuren. FC Utrecht krijgt een boete opgelegd van 7500 euro wegens kwetsende en discriminerende spreekkoren. De beroepscommissie van de KNVB spreekt de
club echter vrij. FC Utrecht kon aantonen dat het stadionverboden had opgelegd aan acht personen
wegens betrokkenheid bij de spreekkoren.
november
Melding bij CIV: Eén persoon wordt opgepakt en vervolgd wegens het roepen van “kankerjoden”
naar een groep Joden.
4 december
Media: Het blijkt dat de KNVB sinds juli voetbalclubs kan aansporen harder op te treden tegen
fans die het te bont maken. De voetbalclubs waarvan supporters zich racistisch uitlaten, riskeren
geldboetes, de verplichting zonder publiek te spelen en kunnen eventueel zelfs punten kwijtraken.
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Aan het eind van het voetbalseizoen moet de KNVB laten weten welke incidenten de clubs hebben
gemeld en welke inspanningen de voetbalclubs hebben geleverd om racistisch gedrag te voorkomen.

1.11 Boeken, films
24 februari
Melding bij CIDI: Tijdens de voorstelling van de film Münich in Pathé de Munt in Amsterdam
roepen jongeren aan het einde van de film in koor: “Joden, Joden, Joden aan het gas”. Al eerder
brengen ze sis- en snurkgeluiden ten gehore en roepen ze leuzen als “Fuck Israel”. Melder schrijft
op advies van CIDI een brief aan het theater, waarin hij zijn ongenoegen uitspreekt over het feit
dat er tijdens de voorstelling niet is ingegrepen door de aanwezige zaalstewards. Na afloop van
de film staat een groep zaalstewards bij de uitgang. Melder vermoedt dat ook al tijdens de
voorstelling was geklaagd door andere bezoekers, die hij had zien weglopen en weer terugkomen.
Pathé schrijft melder dat diens klacht uitgebreid is besproken met het management en medewerkers en dat de aandacht voor dergelijke incidenten mede door de brief van schrijver is verscherpt.
Pathé biedt hem twee vrijkaartjes aan.
februari
Media en melding bij CIDI: Over de Turkse film Wolvenvallei (die zich afspeelt in Irak) ontstaat
commotie. De film wordt bekritiseerd als zijnde antisemitisch en anti-Westers. In Duitsland roept
de Beierse minister-president Stoiber op de film uit de roulatie te nemen. In Nederland is hij in
bioscopen in heel Nederland te zien.
De film is een Rambo-achtige voorstelling, waarin Amerikanen zich in Noord-Irak misdragen.
Turkse helden komen daartegen in opstand. In de film speelt een Joodse arts die handelt in
organen in de Abu Graib-gevangenis. Deze ontdoet gevangen genomen Irakezen zonder noemenswaardige verdoving van hun organen en verkoopt deze aan de VS, Engeland en Israel.
10 maart
Melding bij ADB Amsterdam: Een werknemer van een hotel aan de Keizersgracht te Amsterdam
ontvangt een klacht van twee toeristen over een wel erg aparte bijbel. De bijbel bevat alleen de
christelijke boeken van de bijbel, geschreven in het Hebreeuws. Daarbij zijn ook allerlei antisemitische leuzen geschreven in het voorwoord, verwijzend naar de Tweede Wereldoorlog. De ‘bijbel’
lag op het nachtkastje. De toeristen hadden het eerder gemeld bij de receptie van het hotel, maar
ze werden toen niet begrepen.
17 juni
Media: De Gids voor Islamitische opvoeding ligt nog steeds in de winkel. Hierin pleit de auteur
voor het slaan van kinderen en vrouwen, het doden van homo’s (door ze van een hoog gebouw
af te gooien met het hoofd omlaag, gevolgd door steniging) en geloofsafvalligen, en het besnijden
van meisjes. Aan de eis van het OM om antisemitische passages te verwijderen, is zeer beperkt
gehoor gegeven. Het CIDI heeft wederom aangifte gedaan.

1.12 Muziek
28 april
Melding bij CIDI: De Haagse rapformatie Den Haag Connection (DHC) heeft opnieuw een
kwetsend, antisemitisch lied op het internet uitgebracht. In het nummer, getiteld ‘Haagse jihad’
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rappen zij onder meer “Hamas, Hamas, alle joden aan het gas”, “Op een dag krijg je de Haagse
jihad op je dak” en “kankerjoden”.

1.13 Brieven, pamfletten
januari
Melding bij CIDI: Het CIDI ontvangt een flyer met daarop een revolver en een hakenkruis. De
bijgaande tekst luidt: “Ondersteun de nationaal-revolutionaire strijd. Autonome Nationaal Socialisten. Postbus 44. 9930 AB Delfzijl”. Postbus 44 is de postbus van de neo-nazi Eite Homan. Sinds
2002 procedeert CIDI tegen Homan. Zie ook Rechtspraak.
8 januari en 10 februari
Melding bij CIDI: In januari wordt het pamflet ‘Stop de Joodse dictatuur’ verspreid in Deventer,
zowel in de binnenstand als in de Raambuurt. Verschillende mensen doen aangifte. De politie neemt
de zaak hoog op en verzoekt Justitie onderzoek te doen naar de strafbaarheid van het pamflet. In
februari wordt het pamflet aangetroffen in de trein van 18.22 van Utrecht naar Amersfoort. Sinds
2003 duikt het pamflet regelmatig op.
16 januari
Melding bij ADB Amsterdam: Melder treft in zijn fietstas het al jarenlang verspreide pamflet ‘Stop
de Joodse Dictatuur’ aan. Zijn fiets stond geparkeerd op de Amsterdamse Nieuwezijds Voorburgwal, voor de Albert Heijn. Er is geen aangifte gedaan.
9 maart
CIDI ontvangt een brief van mevrouw J.Romijn met daarbij een krantenartikel over de nieuwe
Amerikaanse ambassadeur. In de tekst staat o.a.: ‘Dat jullie (joden) geen vredelievend volkje zijn
is mijn al jaren bekent. Hitler zou nog veel van jullie geleerd kunnen hebben. Jullie blijven maar
land in pikken, maar ja wat kun je ook anders verwachten jullie vrienden de Amerikanen steunen
jullie misdadig beleid…’
27 maart
Melding bij CIDI: Een Joodse organisatie in Amsterdam die geld inzamelt voor Israel krijgt een
door hen geplaatste advertentie terug. Deze is beklad met o.a. de tekst: ‘Na al wat jullie hebben
meegemaakt moest je wijzer zijn en niet op dezelfde manier handelen. Baaah!!!’
7 april
Melding bij ADB Den Haag: Melding van iemand die het pamflet Stop de Joodse Dictatuur
ontvangen heeft. Melder wilde geen woonplaats noemen maar wist wel te vertellen dat de buren
het ook ontvangen hadden.
19 april
Melding bij CIDI: Een inwoner van Schoonhoven meldt een vreemde tekst in het boekje van de
Oranjevereniging in Schoonhoven. Hierin is een gedicht opgenomen met de volgende passage:
‘Nadat hij, nauwernood ontvloden, gezworven had door ’t ganse land, heeft het uitschot der
gestapojoden hem uitgeleverd in hun hand. Toen kwam een eind aan ’t rustloos zwerven: hij werd
gevoerd naar ’s vijands land om daar te lijden en te sterven al door der beulen wrede hand’. Het
gedicht met als titel ‘Een uit velen’ komt uit een bundel verzetsgedichten. Een woordvoerder van
de Oranjevereniging legt desgevraagd tegenover CIDI uit, dat met ‘Gestapojoden’ de NSB
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wordt bedoeld. Hij betreurt het dat dit gedicht in het boekje is opgenomen en zal middels de
lokale krant een toelichting geven. Dat gebeurt ook daadwerkelijk.
5 mei
Melding bij RADAR: Een melder treft bij het uitlaten van de hond ‘s morgens op 5 mei een
affiche aan in Rhoon. Op het affiche staat de tekst ‘Die fahne Hoch!’ en ‘Boycot de jodenherdenking op 4 mei!!!’
17 juni
Melding bij CIDI: Het CIDI ontvangt een brief met als kop en afsluitende tekst: ‘Juden Raus’.
De opsteller van deze brief vindt het’verdomd jammer dat de Duitsers in 40-45 niet wat meer
Zyclon-B gestrooid hebben, dan was de "Judenfrage definitief endlöst worden” – een gemiste
kans! Gelukkig kan Hamas het een heel klein beetje goed maken, door korporaal Shalid zijn
nagels uit te trekken , met een soldeerbout zijn ogen uit te sissen en zijn ballen in een lijmklem te
vermorzelen’. (De Israelische korporaal Shalit werd in 2006 ontvoerd.)
3 augustus
Melding bij CIDI: Het Nieuw Israëlietisch Weekblad ontvangt een antisemitische brief. De
schrijver is van mening ‘dat Joden niets anders zijn dan ordinaire rotnichten’. De schrijver complimenteert SP-leider Jan Marijnissen: ‘U zei; eigenlijk; PRECIES! Waar het op staat!!’. De brief is
ondertekend door A.J. Groeneveld te Rotterdam.
10 augustus
Melding bij RADAR: Melder geeft door dat er antisemitische pamfletten op A5 formaat en in
fullcolor gedrukt op dichtgetimmerde panden in de Zwart Janstraat en Noordmolenstraat in
Rotterdam zijn geplakt. De wijkagent is ingelicht. De tekst op het pamflet luidt: ‘Zionisme moet
met alle middelen bestreden worden’. Aan de linkerkant is een grijze mitrailleur afgebeeld.
Melder is zelfs Joods en voelt zich hierdoor enorm bedreigd. Melder doet geen aangifte. De
pamfletten zijn na enkele dagen verwijderd.
21 augustus
Melding bij CIDI: Het CIDI ontvangt een antisemitische brief waarin de schrijver stelt; ‘Jullie
Joden zijn echte Barbaren, (onbeschaafd, wreed)’. De schrijver rept ook over; ‘De Joodse lobby
in Amerika en die oorlogsmisdadigers in het witte huis…’ En stelt dat deze ‘…de hele wereld in
vuur en vlam’ zetten. Ook verwijst de schrijver hierbij naar de Tweede Wereldoorlog: ‘Jullie
denken dat je kan moorden als het jullie uit komt en dan altijd “40-45, aanhalen”.’
september
Melding bij CIDI: Op het huis van inwoners van Scheveningen worden twee antisemitische
pamfletten geplakt. Een week daarvoor was al op de brievenbus een hakenkruis geklad. Het huis
heeft op de voorgevel een bordje met de tekst ‘Shalom’. Bewoners zijn niet van plan het bordje
weg te halen. Zij krijgen geen goed gehoor bij de politie. CIDI heeft overleg met de politie. De
bewoners hebben een Joodse achtergrond.
22 september
Melding bij RADAR: Melder geeft aan dat er op een dichtgespijkerde kroeg bij haar in de straat,
op het Gerrit Sterkmanplein in Rotterdam een antisemitische leus gekalkt is. De vrij groot geschreven
leus luidt: ‘Verboden voor Joden’.
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juni- oktober
Melding bij CIDI: Melding van drie antisemitische pamfletten ‘Stop de Joodse Dictatuur’. Eén
pamflet wordt aangetroffen in de brievenbus van een niet-Joodse man in Amsterdam. De andere
pamfletten worden gevonden in treinen op de trajecten Nijmegen-Den Halder en Den BosEindhoven. Het zijn varianten op het al jaren verschijnende pamflet ‘Stop de Joodse Dictatuur’.
10 november
Melding ADB Amsterdam: Op de Rozengracht in Amsterdam wordt door melder een pamflet
aangetroffen met de titel ‘De Nederlandse en Joodse dictatuur’. Ook dit pamflet is een variant op
het antisemitische pamflet ‘Stop de Joodse Dictatuur’.
27 december
Melding bij CIDI: Bij het CIDI wordt een briefkaart in de brievenbus gedaan. Op de voorkant
van de briefkaart is het hoofd van een man zichtbaar met daarnaast de gedrukte tekst:
‘Aktiefront, de radicaalste familie van Nederland, www.aktiefront.org’. Op de achterkant van
de briefkaart staat: ‘Komt tijd, komt wraak, komt aanslag! Fijne feestdagen! Aktiefront Nederland’. Verder staat er op de achterkant ook de gedrukte tekst: ‘Aktiefront vernietigd Zionisme’. Ook RADAR en de Anne Frankstichting ontvangen deze briefkaart. Alle organisaties
doen aangifte.
30 december
Melding bij CIDI: Een inwoner van Amsterdam stuurt een van een prullenbak gepeuterde flyer
(half A5 formaat) met de tekst ‘Dit is uw bankier! www.Aktiefront.org’. Met daarbij een
karikatuur van een Joodse man met geld in zijn hand. Ook hiervan doet CIDI aangifte.
31 december
Media: Leden van de Utrechtse gemeenteraad krijgen een antisemitische brief binnen. Het D66raadslid Arjan Kleuver doet hiervan bij de politie aangifte. Hij spreekt van een “enge” brief. De
schrijver van de brief stelt voor ‘de Joden voor eens en altijd op hun plek neer te zetten’. Hij
concludeert met de uitspraak ‘die “endlösung” is nabij!’. De politie neemt de brief zeer serieus en
stuurt hem door aan het Openbaar Ministerie met het doel om over te gaan tot vervolging. De
brief is ondertekend met ‘L. de Winter’. De schrijver Leon de Winter schrijft op 2 januari in zijn
blog op Elsevier.nl dat de dader waarschijnlijk hoopte op meer publiciteit door met ‘L. de
Winter’ te ondertekenen. Zie ook Brieven, Pamfletten 2007

1.14 Faxen
6 en 10 januari
Melding bij CIDI: CIDI ontvangt twee faxen van iemand die al jaren antisemitische faxen stuurt.
Eén met de tekst: ‘Ariel Sjaron the Jewish Hitler’ met twee davidsterren met daarin een hakenkruis en SS-tekens. De andere met de tekst: ‘Laat Sharon inslapen (cyclon B) !’. De Joodse
Hitler! (Vergassen die hap!!)’, met daarbij een davidster met een hakenkruis.
6 juli
Melding bij CIDI: CIDI ontvangt een fax met o.a. de tekst: ‘…en omdat de Joden zijn een virus
dat lijkt op AIDS, waaraan de gehele wereld lijdt’ en ‘Maar ze begaan ergere dingen dan dat wat
de Nazi oorlog hen is aangedaan. Ja, misschien zijn enkelen van hen gedood en sommigen verbrand, maar zij blazen dit op om de media voor zich te winnen’.
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27 december
Melding bij CIDI: Een fax komt bij het CIDI binnen met de tekst: ‘Join the United States army…
and fight for Israel’. De tekst is vergezeld van antisemitische afbeeldingen.

1.15 E-mails
Zoals gezegd leverde de in juli 2006 begonnen oorlog in de periode tussen juli en de eerste twee
weken van augustus meteen een fiks aantal e-mails op, namelijk 93. In de periode hierop zien wij
een verhoogd aantal meldingen van antisemitische emails. Het Joodse internetforum Joods.nl
werd korte periode belaagd met virulent antisemitische en bedreigende uitlatingen, waardoor
besloten werd de website voor korte tijd ontoegankelijk te maken. Gelukkig is dit slechts éénmalig geweest en heeft Joods.nl nadien niets soortgelijks meegemaakt.
De teller voor de periode juli-eerste twee weken augustus stond, zo werd vorig jaar gerapporteerd, op 105, waarbij het incident Joods.nl als één incident wordt gerekend
De piek van april 2002, waarin 118 antisemitische incidenten geteld werden, wordt hiermee
benaderd.
Antisemitische e-mails van één afzender naar hetzelfde adres en e-mails met hetzelfde bericht naar
meerdere ontvangers worden beide als slechts één incident geteld.
E-mails aan Joodse organisaties en personen:
januari
Melding bij CIDI: De Israelische ambassade ontvangt e-mails van ‘Pieter Vos’ en ‘Pommetje
horlepiep’. Pieter Vos schrijft: ‘Laten we hopen dat de Nazi-premier van het Nazi-land Israel een
pijnlijke en langzame dood mag sterven’. Pommetje horlepiep schrijft o.a.: ‘Oh ja en er zijn bij
lange na niet 6 miljoen joden omgekomen in WOII!!!’.
februari
Melding bij CIDI: Een Joodse organisatie ontvangt een e-mail van een man met de naam Mohammed.
Hij schrijft o.a.: ‘Aan mijn held Hitler. Als je het maar gedaan zou hebben, broeder, als het maar
echt gebeurd zou zijn, zodat de wereld een zucht van verlichting zou kunnen slaken. Zij (de joden)
proberen altijd alles te vervormen en alle goede en mooie dingen te vernietigen….Ik dank Hitler
nogmaals, want ter wille van de Palestijnen heeft hij zich bij voorbaat op de meest kwalijke
misdadigers op aarde (de Joden) gewroken. Wij hebben maar één reden om te klagen: zijn
wraak was niet volledig genoeg. Moge Allah hen meer en meer vervloeken, tot aan het einde der
tijden’.
april
Melding bij CIDI: De Israelische ambassade ontvangt een e-mail van ‘Kpuc’. Hij schrijft o.a.:
‘Gezellig klub zijn jullie zeg…Jammer, voor een volk wat gelooft laat u niet veel zien wat dit
rechtvaardigt…Bahh, voor zo een volk heb ik niets anders als minachting’.
mei
Melding bij regio-politie Amsterdam-Amstelland: Een bedrijf met veel Joodse klanten ontvangt
een e-mail met daarin teksten zoals: ‘Afspraak voor het uitmoorden van alle joodse personen in
deze winkel, en behandeling van mijn eksterogen, snor bijscheren. Naam: Adolf Hitler, Adres:
Judegasse, Postcode: 1818AH, Woonplaats: Auschwitz, Email: Hunk_adolf@gaymail.com’.
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14 juni
Melding bij CIDI: De Israelische ambassade in Den Haag ontvangt een e-mail waarin de opsteller
schrijft dat de ‘oude uitdrukking; een dode jood is een goede jood,…toch steeds meer stof tot
nadenken’ geeft. ‘Het land waar de meeste van deze figuren wonen, een grote bom er op en veel
problemen zijn wel opgelost!’.
8 augustus
Melding bij CIDI: De Israelische ambassade in Den Haag ontvangt een e-mail waarin de opsteller
een oproep doet aan ‘jullie’ om te ‘Stoppen met het jood zijn. Door die stomme godsdienst van
jullie is de bron van alle oorlog’.
9 augustus
Melding bij CIDI: De Israelische ambassade in Den Haag ontvangt een e-mail met het volgende
bericht: ‘De zee in die Jodentroep’.
20 augustus
Melding bij ADB Amsterdam: Het Joods Historisch Museum ontvangt een antisemitische e-mail.
Een bezoeker beklaagt zich na bezoek erover dat een gedeelte van het museum niet toegankelijk
was. De toegangsprijs was echter zoals gebruikelijk. Het museum had de beperktere
toegankelijkheid volgens de bezoeker nadrukkelijker moeten aangeven. Bezoeker voelt zich
bekocht en meent dat er nu sprake was van een ‘jodenstreek’.
20 september
Melding bij CIDI: Het Joods Historisch Museum ontvangt een e-mail waarin de mailer schrijft: ‘Je
mag kennelijk moorden en martelen omdat het volk dat zelf ook heeft ondergaan. Of mag dit niet
gezegd worden en valt dit ook onder het begrip
“antisemitisme’’?’
E-mails aan CIDI:
januari
CIDI ontvangt vier e-mails van verschillende afzenders met o.a. de tekst: ‘Ga zo door zou ik tot de
joodse fundamentalisten in bezet Palestina willen zeggen en u wordt allen werkelijk in zee
gedreven. Stelen en bedriegen zullen jullie uiteindelijk niet redden. Het christelijke- joodse
sprookje is uit!’. ‘Pommetje horlepiep’ schrijft o.a.: ‘Oh ja en er zijn bij lange na niet 6 miljoen
joden omgekomen in WOII!!!’.
februari
CIDI ontvangt drie e-mails, waaronder twee van dezelfde afzender. Deze schrijft o.a.: ‘Tot mijn
blijdschap las ik dat het Sharon, deze mix van Kaltenbrunner, Mengele en Heydrich weer beter
gaat…Een lang en kwaalvol “leven” toegewenst. Kameradschaftliche Gruessen’. ‘Anti-jew’
schrijft o.a.: ‘Hee, Kankerjoden luister eens, ik ben een ras atheïst…ik vind dat het zionisme een
gevaar is voor de wereldvrede, doe mij een lol, ga Zyklon B gebruiken daar!!…Geef Palestina
hun grond terug en sterf jullie kutjoden!!!!!…Lange leve het Germaanse ras!!! Sterf!!! Sieg heil!’.
2 juli
Melding bij CIDI: Het CIDI ontvangt een e-mail met de volgende tekst: ‘Ik vind jullie allemaal
kankerjoden’.
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8 en 11 juli
Het CIDI doet aangifte van twee bedreigende e-mails. De bedreigingen zijn geuit tegen het CIDI
zelf en tegen het Israelische en Nederlandse volk. Er wordt gedreigd met zelfmoordacties en een
bomaanslag op het CIDI-kantoor. Afzender noemt zichzelf ‘Usama Bin Ladin al-qaida’. Hij
schrijft in de email van 8 juli o.a. ‘…our warriors are prepared to carry out bloody (suicide) attacks
on you but we hope to send you all to hell by way of beheadings!!! LA ILLAHA IL ALLAH
MUHAMMAD RASSOELALLAH’. Op 11 juli schrijft hij o.a. ‘…at noon we will explode a
bomb at your office so you can all burn in hell’. Een ver-dachte wordt opgepakt in Rotterdam en
later ook veroordeeld. Zie ook onder Rechtspraak.
22 juli
Melding bij CIDI: Het CIDI ontvangt een e-mail met de tekst: ‘DE HEER ZIJ GEPREZEN,
GELUKKIG EEN PAAR DOOIE
ZIONISTEN!!!!!!....NU NOG WACHTEN OP DE DOOD VAN ADOLF OLMERT’.
13 september
Melding bij CIDI: Op deze dag ontvangt CIDI een e-mail waarin het Aktiefront Nederland
oproept tot het aanbrengen van davidsterren op ruiten van ‘je locale joode winkel, laat de
ruiten het ontgelden’ en verder de ‘germaanse bloedvlag, ofwel de nsdap partijvlag’ op
‘prominente of opvallende plekke’ in grote steden. CIDI meldt de e-mail bij de relevante
Nederlandse instanties. De e-mail blijkt later ook te zijn ontvangen door het Meldpunt
Discriminatie Internet.
23 oktober
Melding bij CIDI: Het CIDI ontvangt een e-mail waarin de auteur stelt: ‘Als ik naar Job Cohen
kijk, dan zie ik Pontius Pilatus die zijn handen in onschuld wast als hij zegt de boel bij elkaar te
houden met zijn zalvende woorden, terwijl de Amsterdamse politie nog nooit zoveel razzias heeft
uitgevoerd sinds de zelfmoord van Adolf Hitler. Job “Adolf” Cohen”.’
8 december 2006
Melding bij CIDI: Het CIDI ontvangt een email van een veelmailer. Een van zijn uitspraken in dit
bericht is: ‘Die gore en bastaards van zionisten moeten uitgeroeid worden’.

1.16 Internet
Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) is de organisatie in Nederland, die racisme op internet
registreert. De meeste klachten over racisme op het internet, worden ook door deze organisatie
behandeld. Het MDI doet zelf zijn tellingen en neemt daarin ook de meldingen mee die het van CIDI
ontvangt. Over het jaar 2006 registreerde MDI 1135 meldingen over 1728 uitingen. Melders geven
steeds vaker per melding meerdere uitingen aan. Op basis van deze meldingen heeft het MDI 473
gevallen van antisemitisme geregistreerd. Antisemitisme komt in 2006 op de tweede plaats, voorafgegaan door de categorie ‘moslimhaat’. Beide categorieën zijn sterk gestegen ten opzichte van
2005. Hieronder geven wij een klein aantal voorbeelden van klachten die het CIDI en andere
instellingen het afgelopen jaar hebben ontvangen.
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Stormfront
Gedurende de maanden januari-mei krijgt het CIDI een aantal meldingen van Joodse particuliere
personen, waarvan interviews hebben gestaan in de media. Deze personen worden op de site van
Stormfront gezet.
5 februari
Melding bij CIDI: CIDI doet aangifte tegen de Arabisch Europese Liga (AEL). De aangifte
betreft de antisemitische spotprenten die de AEL op zijn site plaatst.
De AEL-cartoons verschijnen tijdens de wereldwijde commotie en heftige rellen die waren
ontstaan nadat een Deense imam cartoons over Mohammed aan de kaak had gesteld. De
cartoons waren maanden eerder verschenen in een Deense krant. Zie ook onder Rechtspraak.
5 februari
Melding bij ADB Amsterdam: Melder doet zijn beklag over de antisemitische cartoons die door
de AEL op het internet worden geplaatsts. Melder maakt zich boos over de ongevoeligheid van
de AEL jegens de overlevenden van de gruwelijke oorlogsmisdaden van de Tweede Wereldoorlog.
12 februari
Melding bij CIDI: Op Maghrebonline.nl staat een antisemitische cartoon: een monster met twee
hoorntjes en daarop getekend een davidster. Het monster heeft ook een zevenarmige kandelaar
in zijn hand. Hij staat op een berg van lijken.
17 februari
Melding bij CIDI: Joodse vrouw chat met een tot dan toe voor haar onbekend persoon. Zij
vertelt hem over haar achtergrond. Na een korte vakantie waarin zij geen chat-contact had
ontvangt zij op haar msn-messenger het volgende bericht: ‘misschien had ik wel kunnen weten
joden he moet je niet mee omgaan hamas heb gelijk hamas hamas joden aan het gas dioeiiiiiii nog
een prettig leven waar je iedereen in de zeik neemt’. CIDI adviseert meldster aangifte te doen.
Niet bekend is of zij dat inderdaad heeft gedaan.
22 februari en 20 december
Melding bij RADAR: RADAR doet op 22 februari 2006 en op 20 december samen met het
MDI aangifte tegen de extreem rechtse partij Nationale Alliantie. Deze extreem rechtse partij,
gevestigd in Rotterdam, plaatst voortdurend en veelvuldig antisemitische, racistische en discriminerende teksten op hun webforum.
De teksten zijn er door de beheerder van de website opgezet. Op 10 februari plaatsen zij een tekst
waarin de Joden de ‘schuld’ krijgen van ‘culturele vergiftiging’ en ‘rassenmixen’. Op 14 februari
wordt een tekst geplaatst waarin gesteld wordt dat de Joden zonder ‘hun kostbare holocaust’ niets
meer zijn dan ‘een internationale bende bandieten van moordenaars en manipulerende leugenaars
die de grootste leugen in de menselijke geschiedenis aan ons hebben opgedrongen’. Tenslotte
plaatsen zij op 21 februari ‘De Protocollen van de Wijzen van Zion’ op het webforum.
Justitie doet in mei verschillende invallen bij de bestuursleden van de Nationale Alliantie. In de
computerbestanden van Jan Teijn, de leider van de Nationale Alliantie, worden twee kinderpornofilms aangetroffen. Het openbaar ministerie in Rotterdam vervolgt zowel Jan Teijn als een
33-jarige Arnhemmer wegens het plaatsen van discriminerende uitlatingen op de website van de
partij. Eerstgenoemde zal ook vanwege het bezit van de films vervolgd worden. Tegen andere
bestuursleden van de Nationale Alliantie doet justitie nog onderzoek. Zie ook bij Extreemrechts, hitlergroet, stickers.
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13 juni
Melding bij CIDI: Naar aanleiding van een artikel op de website van De Telegraaf over de
vermoedelijk betrokkenheid van een oud-premier van Israel bij de aanslag op de toenmalige
bondskanselier Konrad Adenauer, volgen vele antisemitische reacties van lezers. Het CIDI
ontvangt hierover meerdere meldingen. Antisemitische uitlatingen die worden gedaan zijn onder
andere ‘Dit zijn nou is echte jodestreken, dat doen ze al heel lang en nog steeds’, ‘Het gaat die
Joden ook alleen maar om geld geld geld. Gatverdamme…tis nix en word nix met dat Israel’,
‘De Duitsers hebben VIJF JAAR tekort tijd gehad! Dat blijkt maar weer…’, ‘dat
Nederland,antisemitisch is hebben de joden door hun gedrag aan zich zelf te wijten…’.
14 juni
Melding bij CIDI: Naar aanleiding van een artikel op de website van De Telegraaf over een
aanklacht tegen Maurice de Hond van ‘de klusjesman’, volgt een antisemitische reactie van een
lezer. In de geplaatste reactie staat: ‘…laat hem voor eeuwig zijn vervelende Joodse muil
houden…’
6 juli
Melding bij CIDI: Naar aanleiding van een artikel op de website van De Telegraaf over NoordKorea wordt een antisemitische reactie geplaatst. In de geplaatste reactie staat ‘Om het doodsimpele feit dat het JODEN zijn. en die mogen namelijk alles. Kijk maar naar onze politiek.
Nederland is dan ook geen democratie..maar een JODENSTAAT’.
16 juli
Melding bij CIDI: Melder komt op de website gay.nl op de verschillende politieke fora de nodige
antisemitische teksten tegen. In een bericht staat: ‘Ik spuug op dat land en z’n inwoners.. Ik veeg
m’n reet af met hun vlag.. Nooit zal ik een stap zetten op die vervloekte grond..Wat een misselijkmakend stelletje hufters woont daar.. En maar jengelen dat ze het zo afschuwelijk hebben gehad
tijdens de holocaust.’ Melder vraagt advies over het omgaan met dit soort uitlatingen op Internet.
24 juli
Melding bij RADAR: Melder keek op internetsite Marokko.nl en wordt misselijk van hoe Nederlanders en Joden worden beledigd. Zij worden uitgemaakt voor ‘pedo's’ en ‘kankerjoden’.
Melder vraagt of er een eind gemaakt kan worden aan de discriminatoire en kwetsende uitlatingen.

1.17 Media
januari
Media: Minister Donner van Justitie laat twee haatzaaiende satellietzenders uit het buitenland
blokkeren. Het betreft de Libanese zender Al-Manar en de Iraanse zender Sahar TVI. De
zenders maken zich schuldig aan antisemitische ophitsing en radicalisering. Twee zenders worden
extra gemonitord: de Iraanse zender Al Alam en de Saoedische Al Iqraa.
23 januari
Melding bij CIDI: CIDI ontvangt diverse klachten over RTL-Boulevard, dat in het kader van
het thema ‘rijke families’ een item uitzendt over de Rotschild-familie. Een medewerker van het
CIDI wordt hierin geïnterviewd. De presentator vertelt dat er allerlei geruchten over de familie de
ronde doen. De familie zou uit zijn geweest op de wereldheerschappij, zij zouden de nazi’s in het
zadel hebben geholpen en zijn verantwoordelijk voor de oprichting van de staat Israel om zo een
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derde wereldoorlog met de Arabische wereld uit te lokken. De presentator zegt niet dat deze
geruchten een samenraapsel zijn van antisemitische vooroordelen. In antwoord op vragen van
CIDI zegt de presentator dat zijn uitspraken absoluut niet antisemitisch bedoeld waren.
16 februari
Melding bij CIDI: In De Koetelkrant, het jaarlijkse feestnummer van de carnavalsvereniging de
Meerkoetelaars in Wieringermeer, is een foto van het concentratie-/vernietigingskamp Auschwitz
gemanipuleerd. De tekst op het toegangshek ‘Arbeit macht frei’ is vervangen door ‘Huiswerk
maakt vrij’. Het onderschrift bij de foto luidt: ‘Voor de ingang van RSG Wiringherlant staat sinds
kort een hek. Dat is beter voor de concentratie’. De foto wekt commotie op. De rector van de
RSG Wiringherlant zegt de foto smakeloos te vinden.
23 augustus
Melding bij CIDI: In het huis-aan-huisblad Houtens Nieuws verschijnt een column onder de titel
‘Jodenstreek’, dat over de Israelische politiek gaat. Er zijn vele melders bij het CIDI die zich
beklagen over deze column.Volgens de auteur is de term ‘Jodenstreken’ een term die ‘negatief
bedoeld is’. Joden zouden moet helpen bij het herstel van de schade in Libanon na de Libanonoorlog van 2006, ‘Zonder aan geldelijk gewin te denken. Een positieve Jodenstreek dus’. Naar
aanleiding van een verzoek van CIDI en anderen legt de columnist zijn overwegingen uit. Hij
excuseert zich niet en verklaart zijn begrip van ‘Jood’ en ‘Jodenstreek’ door te verwijzen naar zijn
christelijke achtergrond. ‘Voor mij zijn Joden medemensen die op hun manier in het leven staan’.
Een ingezonden brief van de voormalig adjunct-directeur van het CIDI, Hadassa Hirschfeld,
wordt in Houtens Nieuws geplaatst. Hirschfeld erkent daarin dat zowel Libanon als Israel grote
schade hebben opgelopen tijdens de Tweede Libanonoorlog. Maar zij schrijft ook dat het gebruik
van oude antisemitische vooroordelen voor het ventileren van een politieke mening ‘goedkoop en
niet geloofwaardig’ is.
20 september
Melding bij CIDI en ADB Amsterdam: In het blad Havanna, het studentenblad van de Hogeschool
van Amsterdam, publiceert columnist Arnold Scheepmaker een zeer antisemitische tekst. Hij schrijft
o.a. dat het sinds de nazi-tijd niet echt ‘cool’ is om negatieve dingen over joden te zeggen, maar
‘soms’ aldus Arnold ‘snap ik best hoe het in 1937 allemaal zo ver heeft kunnen komen’. Het CIDI
verzoekt het College van Bestuur schriftelijk om afstand te nemen van de column, maar ontvangt
geen antwoord. Ook een oud-docent van Hogeschool van Amsterdam vraagt om rectificatie, maar
krijg hierop geen reactie. Daarop verzoekt hij de Hoofdofficier van Justitie te Amsterdam tot vervolging over te gaan. Het College van Bestuur besluit alsnog afstand te nemen van het artikel.

1.18 Extreem-rechts, hitlergroet, stickers
21 februari 2006
Melding door RADAR: RADAR en MDI doen aangifte tegen een hele serie antisemitische
uitlatingen op het NA forum zoals: ‘Wie zit er achter het programma om alle standaarden van
fatsoen en raciale zelfrespect te vernietigen, om jonge blanke meiden (die zich schamen blank te
zijn) het bed van een niet blanke in te lokken? Wie is het die ons volk wil mengen met mensen die
hier geen thuis hebben? Het antwoord is simpel; het zijn de Joden. We kunnen niet meer eerlijk
discussiëren over de culturele vergiftiging en rassenmixen zonder te spreken over de Joden net zo
min als men een ziekte kan bespreken zonder het over bacteriën te hebben’. En verder: ‘Neem
de holocaust weg van de joden en wat blijft er over? Zonder hun kostbare holocaust, wat zijn de
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joden? Niets meer dan een internationale bende bandieten van moordenaars en manipulerende
leugenaars die de grootste leugen in de menselijke geschiedenis aan ons hebben opgedrongen.
Als de wereld eenmaal bewust wordt van het feit dat wij massaal bedrogen en belogen zijn
geweest vanaf onze geboorte over de geschiedenis en de effecten van de Tweede Wereldoorlog,
zijn de dagen van de joden op aarde geteld’.
2 maart
Media: De politie arresteert een man uit Brunssum. In zijn woning vindt de politie wapentuig. Aan
de muur hangen SS-vlaggen.
29 maart
Media: Het Aktiefront Zuid-Holland Zuid werft via een internetsite en affiches medestanders
‘tegen de opdringerige multicultuur’. In Papendrecht en Den Briel wordt een pamflet aangetroffen
met de tekst: ‘Multicultuur afschaffen. Voor eigen taal, cultuur en volk! Aktiefront Zuid Holland
Zuid. Vrij, Sociaal & Nationaal. www.aktiefrontzhz.tk’. Met daarbij een afbeelding van een
moskee en hoofden van personen uit andere culturen, waaronder een karikaturale Jood, Chinees,
moslim en neger. Op het affiche is ook een hard wegrennende man te zien. Achter deze organisatie zit vermoedelijk een inwoner uit Papendrecht, die banden onderhoudt met de extreemrechtse
organisatie Stormfront internationaal.
10 mei
Media: In Maassluis steekt een inwoner een vlag uit met een hakenkruis. Er wordt melding van
gemaakt. Net voordat de politie komt kijken is de vlag weg. Hij hing aan een schuurtje, goed
zichtbaar voor de buren en voor mensen die zich in het steegje naast de straat begeven.
september
Kafka en media: De Nederlandse Volksunie demonstreert met ongeveer 100 man in Arnhem. Zij
hebben geen toestemming gekregen om in het centrum bijeen te komen. De neonazi’s roepen
vooral Duitse leuzen als ”Deutsche Soldaten, Heldentaten ”, ”Deutschland Erwache” en
”Deutschland den Deutschen, Ausländer raus ”. Zelfs het Horst Wessellied, officiële partijhymne
van de NSDAP, werd ingezet. Ook zijn er leuzen te horen als “Juden raus….aus Palästina” en
“Juden raus…aus Deutschland”. Vorig jaar demonstreerde de NVU ook. Er waren toen 140
deelnemers. Kusters zegt dat de volgende NVU-demonstratie over de singels zal gaan in
Arnhem. Hij gaat dat voor de rechter bevechten. Zie ook Rechtspraak.
medio september
Media: De Nationale Recherche doet een inval in de woning van twee extreemrechtse skinheads.
In de woning worden behalve wapens, ook grondstoffen gevonden voor het vervaardigen van
explosieven. Ook werden er extreemrechtse documenten en boeken, alsmede andere racistische
uitingen aangetroffen.
17 september
Media: De politierechter veroordeelt tien jongeren die op Koninginnedag 2004 in de binnenstad
van Eindhoven hakenkruizen, afbeeldingen van Hitler, SS-doodskoppen en white power-symbolen
op hun kleding droegen. Zij verspreidden ook flyers en riepen “kankerjoden”. Zie ook Rechtspraak.
30 september
Media: Artikel in De Telegraaf over de AIVD, die alles op alles zet in de strijd tegen neonazi’s,
die zich lijken te ontwikkelen tot terroristen. Al eerder heeft de Anne Frank Stichting haar zorgen
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geuit over jongeren, die zich steeds vaker aangesproken voelen door neonazistische ideeën.
Radicale groepjes schieten als paddestoelen uit de grond volgens Willem Wagenaar. Hij refereert
aan een aantal incidenten die op zich zelf lijken te staan. Hij verwijst naar incidenten in Valkenswaard
en een massale vechtpartij op het Stratumseind tussen allochtonen en autochtonen, waarbij neonazi’s
betrokken waren. Op 20 september werd bekend dat Nederlandse rechtsextremisten hebben meegedaan aan schietoefeningen van Vlaamse neonazi’s. Het zou gaan om leden van de Nationale Alliantie.
6 oktober
Media: In de zaak poging tot doodslag en discriminatie van een Antilliaanse man in Papendrecht
op 29 mei is de 29-jarige Duitse neonazi Michael K. veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf.
Een medeverdachte krijgt 24 maanden. De straffen voor vijf van de zes verdachten vallen hoger
uit dan doorgaans bij geweld, omdat racistische motieven een rol speelden. De politie trof bij enkele
verdachten ook ruim vijftig T-shirts aan met teksten als ‘Destroy zionism’. De rechtbank ziet deze
tekst als aanzetting tot haat en gewelddadig optreden tegen Joden. Zie ook Rechtspraak.

1.19 Demonstraties
2 juli
Melding bij ADB Den Haag: Tijdens een demonstratie van de NVU aan de Lange Voorhout in
Den Haag worden door leden van NVU antisemitische uitingen gedaan.
22 juli
Melding bij CIDI: Tijdens een demonstratie in Amsterdam, tegen de inval van Israel in Libanon,
worden antisemitische leuzen geroepen: “Joden, het leger van de profeet Mohammed is in aantocht!!!”. De demonstratie werd georganiseerd door de Internationale Socialisten, parlementariërs
van Groen Links en SP en Een Ander Joods Geluid.
18 november
Melding bij CIDI: De Stichting Joods Apeldoorn organiseert een Joods cultureel festival. Hiertegen wil de extreem-rechtse organisatie het Nationaal Collectief demonstreren. De gemeente
Apeldoorn geeft geen vergunning. Het Nationaal Collectief grijpt het Joods Cultureel Festival als
aanleiding voor de demonstratie aan om aan te duiden dat, volgens hen, de Nederlandse cultuur
genegeerd wordt. Zie ook Werksfeer.

1.20 Overig
1 april
Melding bij RADAR: Een melder ziet in de namiddag twee jongens van Nederlandse afkomst op
de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam lopen met de tekst ‘200% Anti- Jood’ gedrukt op hun T-shirts.
3 juli
Media: Leden van de Partij Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit (PNVD) verschijnen in de
rechtbank van Den Haag met een op de kleding genaaide variant van de davidster. In het midden
van de ster staat het woord Pedo in plaats van Jude. De PNVD is gedaagd door twee verenigingen
(Stichting Soelaas en Basis Recht) die strijd voeren tegen pedofilie. De secretaris van de PNVD
wil geen toelichting geven op zijn vergelijking tussen hedendaagse pedofielen in Nederland en de
Jodenvervolging ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

33

2. ANTISEMITISCHE INCIDENTEN 2007
2.1 Schelden
1 februari 2007
Melding bij CIDI: Een niet-Joodse man wandelt met zijn hond in zijn woonplaats Zwolle. Hij
passeert drie jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst, die naar hem roepen: “Wij haten Joden,
wij haten Joden”. De man is zeer geschrokken van de onverwachtse antisemitische scheldpartij.
10 maart
Melding bij het CIDI: Een als Jood herkenbare man reist met de trein van Arnhem naar Zürich. Op
het perron in Arnhem wordt hij begroet door een vrouwelijk punker met: “Sta je op de trein naar
Auschwitz te wachten?” Hij loopt naar het stationshal en vraagt het stationspersoneel om in te
grijpen. De punkers (een stelletje) stappen ondertussen in de intercity naar Den Helder. Het
stationspersoneel belt de verkeersleiding en laat de trein tegenhouden. De spoorwegpolitie haalt de
punkers uit de trein en geeftze een boete van 50 euro wegens ‘verstoring van de openbare orde’.
Melder is zeer tevreden over het optreden van het stationspersoneel en de spoorwegpolitie.
17 april
Melding bij CIDI: Een niet-Joodse man wordt in Rotterdam op straat uitgescholden voor
“kankerjood’’. Hij draagt niets wat zou kunnen duiden op een Joodse identiteit of iets dat verwantschap uitdrukt met Israel. De daders zijn op een grote afstand en niet duidelijk herkenbaar,
omdat de melder zijn lenzen niet in heeft.

2.2 Buren
15 maart
Melding bij CIDI: Bij een Joods gezin in Groningen wordt aangebeld, op ramen en deuren gebonsd en geroepen: “Joden, ga terug naar Auschwitz”. Het gaat om pubers en jongvolwassenen,
in de leeftijd van 15 tot 21 jaar. Vier á vijf van hen worden door de politie aangehouden. De
buurtagent komt een week later terug voor gesprek. Sindsdien is het rustig. Melders doen geen
aangifte, maar laten een registratie maken en zeggen bij een volgende keer aangifte te zullen doen.
18 april
Melding bij CIDI: Een Joodse man in Papendrecht loopt af en toe op straat met een T-shirt van
het Israelische leger, de I.D.F. Hij wordt daarop enkele malen op straat uitgescholden door
Noord-Afrikaanse jongeren voor “vuile stinkjood’’. Ook worden er enige malen voor de deur
van zijn woning spareribs gedumpt.

2.3 Onderwijs
15 maart
Melding bij CIDI: De moeder van twee Joodse kinderen maakt een melding van antisemitisme op
de basisschool van haar kinderen in Groningen. Er worden negatieve uitspraken gedaan in de
trant van “hun zijn Joods…”. De kinderen krijgen veel commentaar op hun Joodse identiteit. De
moeder en kinderen ervaren dit als zeer kwetsend.

34

ANTISEMITISME 2006 / JANUARI-MEI 2007

26 maart
Melding bij CIDI: De moeder van een Joodse zoon maakt een melding van antisemitisme op de
basisschool van haar kind in Leeuwarden. De jongen is regelmatig slachtoffer van scheldpartijen,
waarin hij “kankerjood” en “vuile Jood” genoemd wordt. Ook zegt een klasgenoot tegen hem
“rot toch op naar je concentratiekamp”. Zelfs de hitlergroet wordt meerdere malen tegenover
hem gebracht. Ook Irakese en Koerdische kinderen worden gediscrimineerd. De directeur laat
de daders en hun ouders naar school komen op gesprek. Het gedrag van één van deze kinderen
verandert volledig, dat van het andere kind verandert niet. Diens ouders zijn zeer laconiek over
het gedrag van hun kind en de vader komt ook niet op het gesprek met de directeur.
17 april
Melding bij CIDI: Een niet-Joodse man en zijn zoon storen zich aan een docent op een middelbare school in Zoetermeer. Deze docent Maatschappijleer noemt de staat Israel voortdurend
“onderdrukker van het Palestijnse volk”. Ook zegt hij dat “de bezetting van Nederland door
Hitler” even “verdedigbaar en vergelijkbaar” is “met de bezetting van Palestina door Israel’’. De
leerling betwist het standpunt van de docent, maar ontvangt geen gehoor. De melder stoort zich
aan de eenzijdige, politieke opstelling van de docent. Na advies van het CIDI vraagt hij een
gesprek aan met de docent. Hij wijst de docent op zijn verantwoordelijkheid verschillende visies
aan bod te laten komen. De docent biedt zijn excuses aan maar blijkt daarna wederom niet
evenwichtiger met de materie om te gaan.
18 april
Melding bij CIDI: Een Joodse familie in Papendrecht ontvangt veel begrip en medewerking van
hun dochters basisschool voor hun religieuze behoeftes, zoals het naleven van spijswetten en
feestdagen. Een moeder van een van de klasgenootjes zegt echter: “Joden horen hier niet op deze
school’’. De schoolleiding wil de betreffende vrouw hier niet op aanspreken, omdat dit “buiten
school’’ gebeurd is.

2.4 Werksfeer
7 mei
Melding bij CIDI: Een niet-Joodse man stoort zich aan antisemitische uitlatingen en teksten op de
werkvloer. Op een kar staat zelfs de tekst ‘Fuck de Joden’. Ook refereren collega’s aan “Joden”
als zaken op het werk misgaan. De melder spreekt met een collega een groep van collega’s aan
op dit gedrag. Deze groep verweert zich door de uitlatingen en teksten in verband te brengen met
voetbalclub Ajax, waardoor het allemaal minder kwetsend zou zijn. De melder doet ook zijn
beklag bij zijn directe hoofd uitvoering, die echter de tekst niet laat weghalen. Enige tijd later wordt
een nieuwe voorman aangesteld, die de tekst dezelfde dag van de kar laat verwijderen.

2.5 Vernieling begraafplaatsen, monumenten, synagogen
17 januari
Media: In Drachten wordt een monument ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers in de
Tweede Wereldoorlog uit de gemeente Smallingerland met hakenkruizen beklad. In 2001 werd
het monument in het Van Haersmapark geplaatsts in de Friese plaats Drachten. Het was niet de
eerste keer dat dit monument werd beklad. De hakenkruizen zijn verwijderd, aldus de
Apeldoornse Courant.
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3 mei
Media: Het oorlogsmonument aan de Ingenieur Menkolaan in Soest wordt opnieuw vernield. Het
monument bestaat uit een aantal gebeeldhouwde figuren. De schade is nog net op tijd te herstellen
voor dodenherdenking. Het is de derde vernieling in korte tijd van het monument. De voorzitter
van de Stichting Comité 4 en 5 mei wil tijdens de herdenking ook stilstaan bij de vernieling.
4 juni
Melding bij CIDI, media: In februari van dit jaar worden krakers door een extreemrechtse
groep uit een voormalige bouwmarkt in Almere geslagen. De extreemrechtse groep was bewapend met knuppels en kettingen en stichtte brand, waardoor grote rook- en roetschade ontstond. Eén van de binnendringers, een 19-jarige man uit Almere, word al snel door de politie
gearresteerd. Uiteindelijk worden in totaal elf jongeren opgepakt. Tijdens de pro-forma rechtszitting in Lelystad bleek dat deze extreemrechtse groep ook brand heeft gesticht bij een synagoge, een islamitische supermarkt en een islamitische basisschool in Almere. Het Openbaar
Ministerie eist in augustus 2007 voor de rechtbank in Rotterdam 1,5 tot 2,5 jaar celstraf tegen
de elf jongeren van 17 tot 21 jaar. De meervoudige strafkamer van de rechtbank ZwolleLelystad veroordeeld op 4 september de extreemrechtse jongeren tot (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in verband met betrokkenheid bij de gewelddadige inval in de voormalige
bouwmarkt in Almere. Vijf leden van deze groep zijn tevens veroordeeld voor twee pogingen
tot brandstichting bij een islamitische school en een synagoge in Almere, de beschadiging van
een islamitische supermarkt in Almere en een brandstichting in een kraakpand in Amsterdam.
Twee minderjarigen zijn onder toepassing van het minderjarigenstrafrecht veroordeeld tot
werkstraffen en een voorwaardelijke jeugddetentie.

2.6 Overige bekladdingen en vernielingen
16 maart
Melding bij CIDI: In Den Haag worden verkeersborden beplakt met stickers met hakenkruizen
erop en de tekst ‘Die Juden sind unser Unglück’. Onderaan de tekst staat het webadres
www.nsdap.info. Op deze website van de NSDAP/AO van Gerhard Lauk (Gary Lauck)
worden nazikranten in twaalf talen verspreid. Ook zijn er een groot aantal vlaggen, posters en
boeken via deze website te bestellen. De gemeente laat de stickers onmiddellijk verwijderen.

2.7 Boeken, films
13 maart
Melding bij CIDI: Melder klaagt over een boek met antisemitische inhoud: ‘Geel bloed, hardheid
10, bibbergeld’. Dit boek is geschreven door Victor H. Holland en is uitgegeven door Uitgeverij
Holland Movies te Den Haag.

2.8 Muziek
15 april
Melding bij CIDI: De rapgroep DHC (Den Haag Connection) brengt wederom een antisemitisch
nummer uit getiteld “Haagse Jihad” (http://www.dumpert.nl/mediabase/1127/1835c99d/index.html)
Zij roepen in dit nummer veelvuldig “Hamas, hamas, alle joden aan het gas” en “kankerjoden”.
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CIDI doet opnieuw aangifte tegen deze rapgroep wegens discriminatie. Uit de tekst blijkt dat het
nummer een reactie is op de gebeurtenissen van 10 februari. Ruim zeventig Ajax-hooligans vielen
het supportershome van ADO Den Haag binnen en gingen de aanwezige ADO-fans te lijf. In
2004 kwam deze groep in het nieuws vanwege het zeer controversiële lied ‘Hirsi Ali diss’, waarin
zij dreigden toenmalig Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali in stukken te snijden. Deze gewelddadige
rap werd via internet verspreid. Twee rappers van DHC werden begin dit jaar veroordeeld
wegens deze bedreiging, en kregen werkstraffen van 150 uur en twee maanden voorwaardelijke
celstraf. Ook in 2005 werd aangifte gedaan tegen deze groep door het CIDI wegens het nummer
‘Paf paf paf’, waarin wordt opgeroepen alle joden naar de “gasdouche” te sturen en “van de
aardbodem te wissen”. De tekst zette niet alleen aan tot geweld tegen joden, maar ook tegen de
samenleving als geheel. Zie ook Rechtszaken.

2.9 Brieven, pamfletten, stickers
1 januari
Melding bij CIDI: Melder treft op Den Haag Centraal Station een antisemitische sticker aan met
de gedrukte tekst: ‘Dit is uw bankier’. Daarbij staat een karikatuur van een Jood met geld in zijn
hand. De sticker is ondertekend met www.aktiefront.nl. CIDI doet hiervan aangifte.
2 januari, 5 januari en 23 januari
Melding bij CIDI: Melder krijgt dezelfde brief binnen die verschillende leden van de Utrechtse
gemeenteraad op 31 december hebben ontvangen. De brief is antisemitisch van karakter en ondertekend met ‘Leon de Winter’. In deze brief wordt voorgesteld de ‘Joden voor eens en altijd op hun
plek neer te zetten’. De auteur Leon de Winter vindt de brief die verschillende gemeenteraadsleden
hebben ontvangen ‘bizar, laf en een smakeloze nieuwjaarsgrap’. Melder is geschokt en vindt de
brief ”heel naar” en doet bij de politie aangifte van discriminatie en aanzetten tot haat. De politie
heeft niet achterhaald wie die brief verstuurd heeft. Zie ook Brieven, pamfletten, stickers 2006.
3 januari
Melding bij CIDI: Rond de kerstdagen is er door de neonazistische aktiegroep Aktiefront Nederland een kaartje met bedreigingen rondgestuurd. Er zijn een vijftal organisaties die een dergelijk
kaartje ontvangen. Het kaartje is rood met een tekening van soldaten van de Waffen SS. Achterop staat ‘Komt Tijd, Komt Raad, Komt Aanslag Een goed 2007 Heil Hitler’. Het kaartje is
met hakenkruizen of wolfsangels versierd. Wolfsangels zijn symbolen die door verschillende
militaire eenheden van Nazi-Duitsland gebruikt worden. Neonazistische groeperingen blijven dit
symbool gebruiken, waardoor het symbool nu geassocieerd wordt met nazisme.
8 januari
Melding bij CIDI: Een Joodse instelling ontvangt een antisemitische brief, met teksten als ‘kanker
jood’ en ‘ik hoop dat jullie allemaal branden in de hel’. Er staat ook een niet-werkend emailadres
in de brief vermeld: adolf@hotmail.com.
22 februari
Melding bij CIDI: Meldster heeft een antisemitische pamflet ontvangen. Zij vermoedt dat meerdere bewoners van haar flat dit pamflet ontvangen hebben. Het is een pamflet dat met enige
regelmaat verspreid wordt en dat spreekt over ‘de extremistische joodse dictatuur’. In dit pamflet
wordt gesproken over de ‘joodse herovering van Duitsland in wereldoorlog twee, de verovering
van Yoegoslavië en diverse andere landen’. ‘De joodse wolven in de bekende schaapskleren
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streven ernaar via demonisering en daarna massamoordende invallen elk land onder hun bestuur
te krijgen onder het mom van de vredesmissie, omdat de joodse monsters en ordeverstoorders
zichzelf, ten onrechte, bevoegd achten voor zogenaamde orde en rust te zorgen’. Het CIDI heeft
al op 9 oktober 2003 aangifte gedaan wegens dit pamflet. Zie Rechtspraak.

2.10 E-mails
Antisemitische e-mails van één afzender naar hetzelfde adres en e-mails met hetzelfde bericht naar
meerdere ontvangers worden beide als slechts één incident geteld.
E-mails aan andere Joodse organisaties en personen:
7 januari 2007
Melding bij CIDI: Likud Holland ontvangt een e-mail van anti jew die schrijft: ‘…, we will
destroy you damn jews!’
5 februari
Melding bij CIDI: Likud Holland ontvangt wederom een e-mail van ‘anti jew’. Hij schrijft onder
meer: ‘Ik haat jullie, waarom heeft Hitler jullie niet kunnen uitroeien = …. Sterf jullie satanszonen
en dochters, de wereld behoort ons Christenen toe ! Christenmoordenaars zijn jullie !!!’.
25 februari
Melding bij CIDI: Likud Holland ontvangt een e-mail waarin ‘DaPhroze’ het volgende verzoek
neerlegt: ‘Geef me ff het IBAN nummer van Hamas A.U.B., Ik zal het erg fijn vinden als ik weet
dat er een stinkjoodje met mijn geld wordt koudgemaakt !’
E-mails aan CIDI:
14 april
Het CIDI ontvangt een e-mail waarin de auteur o.a. stelt:‘Vind u het zot dat <50% van de
Nederlanders tegen Israel zijn? Wij vinden het van de idiote dat Adolf Sharon, Adolf Olmert
leugens verspreiden tegen die idioot Adolf Bush’.

2.11 Internet
Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) is de organisatie in Nederland, die racisme op internet
registreert. De meeste klachten over racisme op het internet, worden ook door deze organisatie
behandeld. Het MDI doet zelf zijn tellingen en neemt daarin ook de meldingen mee die het van
CIDI ontvangt. Hieronder geven wij een klein aantal voorbeelden van klachten die het CIDI en
andere instellingen het afgelopen jaar hebben ontvangen.
2 januari
Melding bij CIDI: Meldster vraagt de moderator van De Telegraaf website tot tweemaal toe het
volgende bericht weg te halen: ‘marokkanen hebben jullie arme toeslag niet nodig vieze joden.
Hoera Hitler’. Pas na aandringen van het CIDI wordt het bericht verwijderd.
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25 februari
Melding bij CIDI: Melder spreekt de moderator van de webredactie van De Telegraaf aan op
antisemitische uitlatingen, zoals ‘Wat Israel doet, is niets anders dan wat Hitler deed in de 2e
w.oorlog, Hitler deed dus NIETS verkeerd!!’. En ook: ‘ik hoop dat iran een atoombom opdie
vieze holocausters gaat gooien, laat god dat geven’. Melder wijst de moderator erop dat dit soort
uitlatingen in strijd zijn met de wet en hun eigen richtlijnen. De uitlatingen worden verwijderd.
14 maart
Melding bij CIDI: Melder stelt CIDI op de hoogte van een antisemitisch filmpje op
www.youtube.com. Op last van het MDI wordt het filmpje verwijderd. Het MDI doet herhaalde
verzoeken hiertoe, maar sorteert pas effect nadat het moederbedrijf Google aanspreekt.
10 mei
Melding bij CIDI: Melder stelt de webredactie de Volkskrant en het CIDI op de hoogte van
antisemitische uitlatingen op de Volkskrant website. De opsteller van de uitlating schrijft onder
meer: ‘Omdat beweerd wordt dat er een holocaust is geweest is elke kritiek op joden toch erger
dan multipele kindermoord met seksueel misbruik?’ De uitlatingen worden door de moderator
verwijderd.
16 mei
Melding bij CIDI: Melder dient een klacht in bij het CIDI wegens steeds terugkerende antisemitische
uitlatingen op de website www.voetbalonline.nl. De moderator is van mening dat de term ‘jood’ als
‘geuzennaam’ gebruikt mag worden. Na een gesprek met CIDI begrijpt de moderator het kwetsende
van deze ‘geuzennaam’ voor Joden en geeft hij aan dit niet meer op de website te zullen tolereren.
17 mei
Melding bij CIDI: Melder stelt het CIDI op de hoogte van ’Sandokan’ die herhaaldelijk antisemitische uitlatingen plaatst op de website van het Algemeen Dagblad. Sandokan schrijft bijvoorbeeld naar aanleiding van het Eurosongfestival: ‘Het liedje laat de ware aard van Israel en het
Jodendom zien. Altijd gewelddadig geweest en nooit naar vrede streven’. Melder spreekt de
moderator-webredactie hier keer op keer op aan. Uiteindelijk wordt de reactie verwijderd.

2.12 Media
6 maart
Melding bij CIDI: Melder is geschokt vanwege grappen die gemaakt worden tijdens het Varaprogramma De wereld draait door. De grappen gaan over mensen die in treinen naar kampen
afgevoerd worden en dan met hun vingers tussen de deuren van de wagons blijven steken.
Melder noemt in zijn klacht bij de Vara ook het feit dat velen niet teruggekeerd zijn uit de kampen
en dat voor degenen die terugkeerden veel kapot was gemaakt. De melder krijgt van de Vara
een algemeen en kort geformuleerd antwoord over de vrijheid van programmamakers. Er worden
geen excuses aangeboden of begrip getoond.

2.13 Extreemrechts, hitlergroet, stickers
28 januari
Media: In Duiven moeten twee 14-jarige jongens een nacht doorbrengen in een politiecel nadat
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zij de hitlergroet brengen in en bij een jongerencentrum in hun woonplaats. Het personeel van het
jongerencentrum schakelde de politie in.
24 februari
Kafka en media: In Doetinchem demonstreert de extreemrechtse Nederlandse Volksunie (NVU)
onder de titel ‘Grenzen dicht voor goedkope Oost-Europese arbeiders! Weg met de EU! Weg
met het neo-liberalisme!’. Het Centraal Joods Overleg (CJO) heeft burgemeester Kaiser van
Doetinchem vooraf verzocht om in te grijpen zodra demonstranten van de NVU zich racistisch
uiten. ‘Gemeenten waar de NVU tot nu toe demonstreerde grijpen niet of onvoldoende in, terwijl
wat er gebeurt wettelijk is verboden. Ze zijn bang voor escalatie en laten zich leiden door angst
voor verstoring van de openbare orde. Intussen tooien de demonstranten zich steeds openlijker
met hun racistische en antisemitische uitingen’, aldus Ruben Vis, secretaris van het CJO. Tijdens
de demonstratie worden zestig demonstranten opgepakt, die op dezelfde dag weer worden
vrijgelaten. Volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie hebben acht personen een
dagvaarding meegekregen voor zware belediging van een agent, verzet bij arrestatie of voor
opruiing. Ongeveer dertig arrestanten kregen een boete, meestal voor het niet kunnen tonen van
een identiteitsbewijs. Na afloop van de demonstratie vragen NVU’ers bij het treinstation in
Doetinchem aan agenten of zij volgens goed gebruik mogen afsluiten met een lied, aldus politiewoordvoerder Anton de Ronde. Zij krijgen hiervoor toestemming en heffen het Horst Wessel-lied
aan. Dit lied is de officiële partijhymne van de NSDAP en werd door Horst Wessel (1907-1930)
geschreven. Hij was de leider van de Sturmabteilung (SA), het leger van de NSDAP in Berlijn.
De politie herkend het lied niet en grijpt niet in. Burgemeester Kaiser verzoekt Justitie achteraf te
onderzoeken of alsnog hiertegen kan worden opgetreden. Justitie besluit de betogers die het
Horst Wessel-lied zongen, hiervoor niet te vervolgen. Omdat de betogers omringd werden door
een kordon ME, heeft het publiek het niet kunnen horen. Volgens Justitie-woordvoerster Ellen
Prummel werd het pas een probleem toen Graafschap TV beelden van het zingen uitzond.
“Maar achteraf ingrijpen, is niet opportuun.” Volgens het Anti-Fascistisch Aktiecomité (AFA)
heeft de burgemeester zich te zeer afzijdig gehouden. De demonstratie van de Nederlandse
Volks-Unie in Doetinchem werd daags na de sterfdag van Horst Wessel gehouden. Wessel werd
een martelaar voor de nationaal-socialistische propagandamachine en een symbool voor de
nazibeweging.

2.14 Overig
4 februari, 15 maart en 19 april
Melding bij CIDI: Er komen meerdere malen klachten binnen over het gebruik van de term ‘Jodenhaas’. Melders voelen zich of persoonlijk beledigd of vragen zich af of deze term wel gebruikt mag
worden. Het CIDI is van mening dat het gebruik van deze term kwetsend overkomt, maar niet
zonder meer als antisemitisch betiteld kan worden. De ‘Jodenhaas’ is een stuk vlees van de voorbout van een rund. Volgens de Joodse spijswetten zijn de achterpoten van een rund voor Joden niet
voor consumptie toegestaan. Jacob vocht volgens de Tenach met een engel die de heup van de
aartsvader ontwrichtte. Sindsdien ligt er een taboe op consumptie van vlees van de achterbout.
Vlees van de voorbout van de rund is wel toegestaan, vandaar dat vlees van de voorbout ‘Jodenhaas’ is gaan heten.
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3. RECHTSPRAAK 2006-2007
In 1998 werd het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie opgericht (LECD). Het LECD is het
kennispunt van het Openbaar Ministerie dat belast is met het onderwerp discriminatie. Het doel van
het LECD is het optimaliseren van de strafrechtelijke handhaving inzake discriminatie. Dit houdt in
dat het LECD zelfstandig geen discriminatiezaken behandelt, maar een adviserende en coördinerende functie heeft.
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het jaarlijks in beeld brengen van de instroom
en afdoening van discriminatiezaken bij en door het Openbaar Ministerie (OM). Deze cijfers zijn
gebaseerd op de discriminatieartikelen 137 c, d, e, f, g en 429 quater van het Wetboek van Strafrecht. Het LECD brengt jaarlijks een rapportage uit met een overzicht van de instroom en afdoening
van discriminatiezaken bij en door het OM.
In 2006 is het aantal discriminatiefeiten met als discriminatiegrond antisemitisme met 24,6 % gestegen ten opzichte van 2005. In 2005 betrof 23% van de 241 ingestroomde discriminatiefeiten antisemitisch. In 2006 was eenderde (33%) van de 246 ingestroomde discriminatiefeiten antisemitisch.
De belangrijkste discriminatiegrond, 55% van de discriminatiefeiten is ras, daarvan is 17% gericht
tegen ‘negroïden’ en 11% tegen ‘Turken/ Marokkanen’.
Hoewel uit bovenstaande cijfers blijkt dat Justitie aandacht heeft voor antisemitisme en racisme, laat zij
nog steeds een aantal ernstige steken vallen. Dat blijkt onder meer uit de zaken die al jaren op afhandeling
wachten zonder dat de aangever bericht krijgt over de voortgang. Ernstiger wordt het als er ronduit
onwil bestaat om tot vervolging over te gaan. Dat was ondermeer het geval bij de rapliedjes van de
Sluipschutters en NAG, die ernstig beledigend en bedreigend zijn voor Joden. Het gold ook voor de
houding van de Officier van Justitie te Utrecht, die weigerde de daders van het beledigen van een
Joodse man bij een benzinestation in Utrect te vervolgen. Tegen alle drie de zaken werd een klaagschrift ex. Art. 12 p WS ingesteld. De eerste twee zaken werden door Mr. Robert Kiek bij het Hof in
Amsterdam en Den Haag namens het CIDI gevoerd, de laatste door het slachtoffer zelf. Alle drie de
klaagschriften werden als gegrond beoordeeld. Bijgevolg diende het Openbaar Ministerie alsnog tot
onderzoek en vervolging over te gaan. CIDI beschouwt dit als een doorbraak, die aantoont dat het
OM veel meer kan doen om antisemitisme te bestrijden. Zie verder Gerechtelijke uitspraken 2007.

3.1 Aangiftes
5 februari 2006
CIDI doet aangifte tegen de Arabisch Europese Liga (AEL). De aangifte betreft spotprenten die de
AEL op zijn site plaatst. Op één ervan ligt Anne Frank in bed met Adolf Hitler. Hitler zegt tegen haar:
‘Write this one in your diary Anne!’. Op de ander staan twee mannen lijken te tellen. De man die de
lijken telt zegt: ‘I don’t think they are Jews’. Daarop zegt de andere man ‘We have to get to the
6.000.000. Somehow!’. Op de stapel lijken is een bord geprikt met daarop ‘Auschwitz’ geschreven.
Zie ook Internet in overzicht 2006.
21 februari 2006
RADAR en MDI doen aangifte tegen de extreemrechtse organisatie Nationale Alliantie wegens
antisemitische uitlatingen. Zie ook Extreem-rechts in overzicht 2006.
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27 december 2006 en 9 januari 2007
CIDI doet op 27 december aangifte wegens het ontvangen van een antisemitische briefkaart. Op de
voorkant van de briefkaart staat een manshoofd met daarnaast gedrukt de tekst: ‘Aktiefront de
radicaalste familie van Nederland, www.aktiefront.org’. Op de achterkant van de briefkaart staat:
‘komt tijd, komt wraak, komt aanslag ! fijne feestdagen ! Aktiefront Nederland’. Voorts staat op
deze zijde een gedrukte tekst met hierop: ‘Aktiefront vernietig Zionisme’.
De aangifte wordt op 9 januari 2007 aangevuld vanwege een antisemitische poster die ook op het
CIDI kantoor ontvangen wordt. Op de poster staat de volgende tekst gedrukt: ‘Dit is uw bankier’.
De poster is ondertekend met www.actiefront.org. Op de poster staat een karikaturale Jood afgebeeld met geld in zijn hand. Verder staat erop getypt: ‘Onderstaande sticker peuterde ik gisteren 31
december van een vuilnisbak bij het centraal station te den haag’. In Zoetermeer en Amsterdam
worden soortgelijke aangiften gedaan.
2 januari 2007
CIDI ondersteunt de aangifte van de heer Kleuver (D’66) met betrekking tot de antisemitische brief
die hij en overige raadsleden van Utrecht hebben ontvangen. Hiertoe wordt een brief gestuurd aan
Politiebureau Paardenveld te Utrecht en aan B&W van die stad.
3 april 2007 en 30 juli 2007
Voor de rechtbank in Rotterdam is op 3 april drie jaar celstraf geëist tegen de 26-jarige Rotterdammer
Saïd Aït Baïdouss, wegens het bedreigen van het CIDI en verschillende politici. Volgens de Officier
van Justitie D. van der Heem heeft de man geprobeerd volksvertegenwoordigers het werken onmogelijk
te maken. Op 8 en 11 juli ontving het CIDI bedreigende e-mails van een zekere Baïdouss waarin o.a.
de volgende teksten stonden: ‘…our warriors are prepared to carry out bloody (suicide) attacks on
you but we hope to send you all to hell by way of beheadings!!!...’ en ‘…at noon we will explode a
bomb at your office so you can all burn in hell’. CIDI deed tegen deze uitlatingen aangifte bij de politie
in Den Haag. Het gerechtshof veroordeelde Baïdouss op 13 augustus 2007 tot een gevangenisstraf
van vier jaar, waarvan één voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar met aftrek, overeenkomstig
artikel 27 Wetboek van Strafrecht. Zie verder onder E-mails 2006.

3.2 Lopende rechtszaken
Antisemitische e-mails
Op 20 november 2003 doet CIDI in Den Haag aangifte tegen Bert van den Blink vanwege het versturen
van een groot aantal antisemitische e-mails, in de periode tussen 31 maart 2002 en 21 oktober 2003.
Inhoud o.a.: ‘Joden zijn moordenaars’. Op 13 januari 2004 verzoekt CIDI om een ontvangstbevestiging
en om informatie over de voortgang van het onderzoek. In mei 2006 is nog steeds niet bekend hoe het
met deze zaak staat. Op 24 mei 2006 informeert CIDI bij de klachtenadministratie van het OM in
welk stadium het onderzoek is. De aangifte wordt opnieuw verstuurd. Het CIDI heeft sindsdien niets
meer vernomen van het OM. Intussen blijft Bert van den Blink antisemitische e-mails versturen.
Fysiek geweld in Utrecht
Op 15 april 2004 wordt een als Jood herkenbare man bij een tankstation in Utrecht bespuugd. Hij
wordt zeker tien maal uitgescholden voor “kankerjood”. Het incident escaleertin het plegen van fysiek
geweld door de dader. Er wordt aangifte gedaan. Op 28 februari 2005 oordeelt de Officier van Justitie
dat niet tot vervolging zal worden overgegaan, daar het gebeurde ‘een zo geringe inbreuk op de
rechtsorde is dat strafvervolging onevenredig zwaar zou zijn’. Op 17 juni dient het slachtoffer ex art
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12Sv. een klaagschrift in bij het gerechtshof te Arnhem. Op 29 november vindt in Arnhem de hoorzitting plaats. Op 15 december 2005 acht het gerechtshof te Amsterdam, zitting houdende in Arnhem,
het beklag gegrond en beveelt de Officier van Justitie in Utrecht om strafvervolging tegen de dader in
te stellen. Het slachtoffer heeft van Justitie sindsdien niets meer vernomen over de afdoening van de zaak.

3.3 Gerechtelijke uitspraken 2006
25 januari
Media: De rechter in Amsterdam veroordeelt de maker van een ‘satirische’ website tot een boete
van 1000 euro wegens het opzettelijk beledigen van homoseksuelen en Joden. Het MDI had in
deze zaak aangifte gedaan.
7 februari
Media: De politierechter in Leeuwarden veroordeelt een 25-jarige man en vrouw tot respectievelijk
acht maanden detentie, waarvan twee voorwaardelijk en een werkstraf van 160 uur. De twee hebben een reeks van strafbare feiten gepleegd, waaronder het roepen van: “Sieg Heil Duitsland” en het
(vermoedelijk) brengen van de hitlergroet door de vrouw. De vrouw zegt niet geweten te hebben
wat de hitlergroet inhoudt.
20 februari
Melding bij ADB Haarlem en Kafka: Op Schiphol wordt een extreemrechtse man gearresteerd die
nazi-symbolen wilde invoeren. Op deze datum legt de rechter hem 2000 euro boete op, waarvan de
helft voorwaardelijk. De dader gaat in hoger beroep. Dat wordt in augustus 2006 behandeld. Hij
had al eens geprobeerd deze symbolen uit China in te voeren. De uitspraak in deze zaak is onbekend.
6 april
De politierechter in Rotterdam veroordeelt een man tot 360 een boete van euro en een week
voorwaardelijke gevangenisstraf, wegens belediging en mishandeling. In maart 2005 had hij zijn
pitbull uitgelaten. Deze poepte vlak voor het huis van melder. Toen deze daar iets van zei begon hij
te schelden: “Ik laat mij door een Jood niet zeggen wat ik moet doen” en “kankerjood”. Daarna
geeft hij de melder klappen en schoppen. De melder ziet er Joods uit. Zie ook Fysiek geweld in
overzicht 2006.
24 mei
Media: De maker van het filmpje ‘Housewitz’ wordt veroordeeld tot een werkstraf van veertig uur.
(De eis was zestig uur.) De rechtbank noemt het filmpje “aanstootgevend en beledigend”. De Officier van Justitie noemt de video “bijzonder walgelijk”. De maker zegt achteraf ook te ver gegaan te
zijn en spijt te hebben van zijn filmpje. Het filmpje drijft de spot met de Jodenvervolging en betreft
een verzonnen aankondiging van een technofeest Housewitz in Auschwitz op 4 mei. Dj's zijn ‘Michael
Heide’ en ‘Adolf von Bauern’. Verder valt er een hek te zien met de inscriptie ‘Tanzen macht frei’.
De video bevat beelden van nazi's, barakken, concentratiekampgevangenen, opgestapelde lichamen, een gaskamer en het transport van Joden in een goederentrein. Het MDI heeft in mei 2005
aangifte gedaan. Het OM oordeelde toen niet voldoende ‘strafbare elementen’ ontdekt te hebben
om vervolging in te stellen tegen de verspreiders van het filmpje: de website GeenStijl.nl. Het CIDI
verzoekt GeenStijl in augustus 2005 dringend het filmpje van de site te halen. Naar aanleiding van
een tweede aangifte van het MDI, in dezelfde maand, ditmaal tegen de maker, in augustus 2005
komt het OM op zijn eerdere beslissing terug. In de rechtszaal zegt de maker van het filmpje dat het
“een grap” was.
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3.4 Gerechtelijke uitspraken 2007
Sluipschutters
Op 5 juli 2004 doen CIDI en ADB Haarlem aangifte bij de Officier van Justitie discriminatiezaken
te Den Haag tegen de makers, subsidiair de uitvoerders van het via internet verspreidde rapnummer
‘Wie niet springt is een Jood’ wegens discriminatie, belediging en het aanzetten tot haat en dodelijk
geweld. De uitvoerders stellen zich voor met de naam ‘Sluipschutters’ en lijken fans te zijn van de
voetbalclub Feyenoord. In het rapnummer is de tekst te horen: “Wie niet springt is een Jood. Joden
moeten dood, dood, dood. Alle Joden moeten dood”. De directeur van het CIDI, Ronny Naftaniël,
ziet de aangifte als een manier om het verschijnsel bekendheid te geven. “Het is waar dat door het
nieuws naar buiten te brengen, dit nummer alleen maar meer bekendheid krijgt, maar de politie
neemt het verschijnsel niet serieus en dat is wat wij willen laten zien”. De Officier van Justitie bericht
inderdaad op 21 september 2005 dat het niet mogelijk zou zijn om de daders te achterhalen en wil
de zaak onvoorwaardelijk laten seponeren. Het CIDI gaat hiertegen, met behulp van zijn raadsman
Mr.R.Kiek, in beroep op grond van artikel 12 SV. In augustus 2006 oordeelt het Hof dat Justitie
met een rapport moet komen over de (on)mogelijkheid de gebruikers van racistische liedjes op het
internet te vervolgen. Op 8 augustus 2007, gelast het gerechtshof in Den Haag alsnog de bevoegde
Officier van Justitie een gerechtelijk vooronderzoek in te stellen ten aanzien van de identiteit en
vervolging van de beklaagde(n) in de zaak ‘Sluipschutters’.
NAG
Op 28 juni 2006 beveelt het Hof de Officier van Justitie om vervolging in te stellen tegen twee van
de drie verdachten in de zaak tegen de Nieuwe Allochtonen Generatie (NAG). Op 18 januari 2007
wordt een van de verdachten gehoord door de kinderrechter, omdat hij ten tijde van het delict
minderjarig was. De zaak tegen het muziekgezelschap NAG loopt sinds 6 juni 2003. Het CIDI doet
op die datum aangifte wegens het ten gehore brengen en actief op internet verspreiden van het
nummer ‘Kankerjoden’. Het nummer zet aan tot haat tegen Joden met o.a. de tekst: “Fuck die
Joden, die Joden, de allochtonen zullen jullie komen doden”. Het onderzoek naar de verdachten
heeft een gecompliceerd verloop. Op 11 november 2003 laat de Officier van Justitie weten dat er
onvoldoende aanknopingspunten zijn om de maker(s) en verspreider(s) van de rap op te sporen.
Dat is vreemd, omdat één van de makers zich uit eigen beweging bij de politie heeft gemeld en
informatie heeft verstrekt over de identiteit van de verspreider van het rapnummer. Ook het
actualiteitenprogramma Netwerk wist NAG al snel voor de camera te krijgen. De Officier van
Justitie schrijft in een brief van 21 oktober 2004 niet tot vervolging over te willen gaan wegens
gebrek aan bewijs. Het CIDI dient dan ook op 23 december 2004 een klaagschrift in ex art. 12Sv
met het verzoek alsnog opsporingsonderzoek te verrichten en vervolging in te stellen. Het Hof heeft
het CIDI hierin uiteindelijk in het gelijk gesteld. Zie ook de overzichten 2003 en 2004.

3.5 Interessante casussen 2006/2007
29 september 2006
Een 20-jarige man uit Moordrecht moet voor de rechter verschijnen o.a. omdat hij politieagenten in
de Bananenstraat op Rotterdam-Zuid heeft beledigd. Hij riep: “Hamas, Hamas, Joden aan het gas”.
De politierechter oordeelt dat de leus beledigend is, maar niet specifiek voor de politieagenten. De
verdachte is vrijgesproken.
23 mei 2007
Een 47-jarige Gouwenaar moet een boete betalen van 300 euro voor het uitschelden van politieagen-
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ten voor “Joden”, “racisten” en “leugenaars”. Politierechter G. van Ham zegt hierover: “Onder de
omstandigheden van deze zaak acht ik het als beledigend”. In het jaar 2000 echter oordeelt de
rechtbank in Almelo dat het woord Joden, volgens maatschappelijke normen, slechts de aanduiding
is van een volk, en daarmee niet strafbaar. Een verdachte die politieagenten “Joden” noemde, wordt
dan ook vrijgesproken van belediging.
21 augustus 2007
Een 19-jarige man uit Utrecht wordt vrijgesproken van belediging, nadat hij een politieagent tijdens
nieuwjaarsnacht 2007 “homo” heeft genoemd. Volgens de rechter in Den Bosch duidt de term
“homo” een groep mensen aan, die zonder toevoegingen van “vieze” of “vuile” niet beledigend is.
Homoseksualiteit bepaalt, volgens de rechter, niet de mate van iemands eer en/of goede naam. “Dat
de aangever een politieagent in functie is, geeft de uitlating ‘homo’ evenmin een beledigend karakter.
Een politieagent hoeft niet meer dan anderen te tolereren, maar ook niet minder”, aldus de rechter.
Het OM in Den Bosch gaat tegen die uitspraak in hoger beroep. Korpschef Erik Akerboom van de
politie Brabant-Noord laat het er niet bij zitten: “We zijn bepaald niet kinderachtig maar dit pikken
we niet. Verdachte heeft zijn uitlating gedaan op de openbare weg, in een uitgaansgebied en in
aanwezigheid van anderen.” “In deze situatie kan de uitlating ‘homo’ wel degelijk als een strafbare
belediging gelden”, aldus het Openbaar Ministerie. Het gezag van de politie wordt volgens het OM
aangetast als burgers zich straffeloos van dergelijke uitingen kunnen bedienen.
24 augustus 2007
Een 24-jarige Zwollenaar man wordt in Assen veroordeeld tot een boete van 220 euro, omdat hij
politieagenten beledigd zou hebben met de benaming ‘homo’. De man riep dit richting een politieauto op 22 oktober 2006. Zelf beweerd ede man dit geroepen te hebben tegen een groepje passerende jongeren. Voor de politierechter was het voldoende dat de agenten zich beledigd voelden:
“Deze agenten vinden het beledigend en daarom is het strafbaar.” Hierbij wordt door de Officier
van Justitie in Assen verwezen naar een uitspraak van de Hoge Raad, die in januari 2004 bepaalde
dat bij belediging van een ambtenaar in functie doel, opzet en context bepalend zijn.
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4. Beoordeling en aanbevelingen
De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat het aantal meldingen van antisemitisme in Nederland
over 2006 sterk gestegen is, en wel met 64%. In 2005 werden 159 incidenten geregistreerd en in
2006 waren dat er 261 geworden. De zomeroorlog tussen Israel en Hezbollah is de voornaamste
oorzaak van deze stijging. Het bleek weer dat onrust in het Midden-Oosten zorgt voor een toename
van antisemitisme in Nederland. Een opvallende tendens van het antisemitisme in Nederland in 2006 is
het hoge aantal vernielingen en bekladdingen van monumenten rond de herdenkingen op 4 en 5 mei.
Dit fenomeen en de sterke opkomst van extreemrechts staan in direct verband met elkaar, gezien
de aard van de bekladdingen en de beschikbare informatie over de gearresteerde daders.

Een belangrijke nuance in dit geheel is dat het aantal incidenten in de categorie ‘onderwijs’ ten
opzichte van 2005 gehalveerd is, van 14 naar 7 meldingen. Het staat hiermee op het laagste peil
sinds 2002, toen eveneens 7 incidenten werden gemeld.
Voor het aantal ‘ernstige incidenten’ registreert het CIDI voor 2006 zelfs het laagste peil ooit, met 8
incidenten. Het CIDI typeert de incidenten in de categorieën ‘fysiek geweld’ en ‘bedreiging met geweld’
als ‘ernstig’. Voorbeelden hiervan zijn zowel de poging tot brandstichting in de Dijksynagoge in
Sliedrecht op 18 april 2006, als het gooien van stenen naar een Joodse man met keppel op 10
januari. Het is bemoedigend dat juist dit soort ingrijpende incidenten van antisemitisme afgenomen
zijn. Niettemin blijft antisemitisme in Nederland een constant en hardnekkig fenomeen, waarvan de
uitingen gemakkelijk toenemen door politieke omstandigheden. Die politieke omstandigheden
kunnen uit meer bestaan dan alleen onrust tussen Israel en zijn buren.
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Op 11 en 12 december 2006 bijvoorbeeld wijdde de Iraanse president, Mahmoed Ahmadinejad
een ‘wetenschappelijke’ conferentie aan het ontkennen van de Holocaust. De moord op 6 miljoen
Joden is volgens hem een mythe. Tijdens een receptie voor de deelnemers aan de conferentie zei
Ahmadinejad op 12 december dat Israel “snel zal verdwijnen”. Beruchte Holocaust-ontkenners,
zoals voormalig Klu Klux Klan leider David Duke, Robert Faurisson, een Fransman die zijn academische positie kwijtgeraakt is vanwege zijn negationisme en Michele Renouf, een partner van de Britse
Holocaustontkenner David Irving, waren ook op de conferentie aanwezig. Volgens de Iraanse minister
van Buitenlandse zaken, Manouchehr Mottaki, was dit congres nodig omdat er in het Westen geen
vrijheid van meningsuiting zou bestaan over de Holocaust.
De conferentie en de uitlatingen van Ahmadinejad hebben er toe bijgedragen dat de EU-ministers
van Justitie het in 2007 eens werden over een kaderovereenkomst over racisme en negationisme.
Deze kaderovereenkomst werd na zes jaar van zware onderhandelingen bereikt, maar is juridisch
niet bindend voor de lidstaten. Het Europese verlangen om de wetgeving op dit vlak gelijk te trekken,
wordt met deze sterke aanbeveling voor de lidstaten vorm gegeven. Helaas zitten er zoveel uitzonderingen in de kaderovereenkomst, dat het wellicht niet effectief zal zijn. Holocaustontkenning is
vooralsnog alleen strafbaar, als het al in een lidstaat bestraft is door een rechtbank. In Nederland
is dat het geval, hier is negationisme de facto strafbaar gesteld, omdat het vervat is in de algemene
discriminatiebepalingen. Zoals ook in de vorige monitor gesteld wordt, biedt de Holocaust een
waarschuwing aan de mensheid voor de gevolgen van extreme rassenhaat. Het zou goed zijn als
de EU-lidstaten hun nationale wetgeving aanpassen aan de kaderovereenkomst.
Zoals aangegeven laat 2006 een sterke stijging zien van het aantal meldingen van antisemitisme in
Nederland. Deze ernstige ontwikkeling wordt gereflecteerd bij andere organisaties die zich met
de bestrijding van racisme en antisemitisme bezighouden.
Het Meldpunt Discriminatie Amsterdam registreerde in 2006 46 klachten over antisemitisme
tegenover 24 in 2005. Antisemitisme op het internet was volgens het Meldpunt Discriminatie
Internet vanaf 2005 de op één na grootste categorie met 302 meldingen. In 2006 is dit aantal
gestegen naar 463 meldingen, 10 minder dan de grootse categorie ‘moslimhaat’ met 473 meldingen. Bij deze cijfers dient vermeld te worden dat deze organisaties op enkele punten anders tellen.
CIDI ziet de toezending van één pamflet aan meerdere adressen als één incident. Het regelmatig
door dezelfde persoon (e-mailadres) mailen van antisemitische emails naar één adres wordt door
CIDI eveneens als één incident gezien. Het Landelijk Expertisecentrum Discriminatiezaken kenmerkte,
zoals al in paragraaf 3 vermeld, 33% van alle ingestroomde discriminatiefeiten als antisemitisme.
De toename van vernielingen van Joodse en oorlogsmonumenten op en rond 4 en 5 mei is zorgwekkend. Hierover meer in paragraaf 4.4.
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4.1 Verklaring
De piek in het antisemitisme in 2006 is voornamelijk te wijten aan de Libanonoorlog tussen Israel
en Hezbollah. In het rapport van 2005 werd de daling van het totaal aantal gemelde incidenten in
dat jaar verklaard door te verwijzen naar de toen relatieve rust tussen Israel en zijn buren. De
correlatie tussen antisemitisme in Nederland en onrust in het Midden-Oosten is een bekend feit.
Er is al in meerdere rapporten over antisemitisme, ook in het buitenland op gewezen. Problemen in
het Midden-Oosten roepen kennelijk zoveel emoties op, dat Joden die geen bemoeienis met deze
problemen hebben, als mikpunt worden gezien om die emoties op af te reageren. Het taboe op
antisemitisme wordt ook ondergraven door de kritiek die sommigen op de Israelische politiek hebben.
Dit blijkt ook uit onderstaande statistiek die een stijging van het aantal antisemitische incidenten
laat zien in de maanden dat de strijd in Libanon aan de gang was. Een gelijkende statistiek is te
zien na de inval van Israel in Jenin op de Westelijke Jordaanoever in 2002. Opvallend is dat het
omgekeerde vrijwel niet het geval is. Joden reageren hun onvrede over de gebeurtenissen in het
Midden-Oosten niet af op andere minderheden, zoals moslims. Ten overvloede moet erop gewezen worden, dat kritiek op Israel niet als een antisemitische uiting wordt beschouwd en dus ook niet
als zodanig in de CIDI-monitors terecht komt. Een andere verklaring voor de toename zou
wellicht een verbale verruwing van het maatschappelijke klimaat in Nederland kunnen zijn. Deze
algehele verharding kan zijn weerslag hebben op alle bevolkingsgroepen in Nederland, Nederlandse Joden inclusief.

4.2 Intolerantie: moslims en homo’s
In het Nederland van 2006 en de eerste helft van 2007 is er een toename te bespeuren van intolerantie
in de publieke sfeer. Volksvertegenwoordigers moeten zich steeds meer verweren tegen kritiek die
direct gericht is op hun persoon. Ook zijn er bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving die
publiekelijk veel te verduren krijgen: homo’s en moslims. De situatie van beide groepen is echter heel
anders. Nederlandse moslims hebben het als minderheid soms zwaar te verduren in de Nederlandse
samenleving als geheel. Homo’s daarentegen ondervinden discriminatie juist vooral van islamitische
minderheden. De recente gewelddadige incidenten jegens homoseksuelen in Amsterdam tonen dit aan.
Volgens Boris Dittrich, directeur homorechten bij mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch,
is het imago van Amsterdam als homohoofdstad grondig verpest. Homo’s zouden nu uitwijken naar
veiliger steden als Berlijn en Barcelona.
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Dittrich constateert ook dat een klein groepje jongens van Noord-Afrikaanse afkomst verantwoordelijk is voor het meeste geweld tegen homo’s. “Zij willen zich afzetten tegen de Nederlandse en Westerse normen”, aldus Dittrich.
Ook zal er in het publieke debat over Nederlandse moslims verandering moeten plaatsvinden. Er
is alle reden om te bespreken wat nu precies succesvolle integratie van deze in omvang aanzienlijke etnische en religieuze groep in de Nederlandse maatschappij inhoudt. Problematisch aan dit
debat is wel dat Nederlandse moslims overwegend bekeken worden in het licht van de vele en
toenemende wereldwijde incidenten van islamitisch terreur. Dit beeld doet natuurlijk geen recht
aan de vele, diverse en vreedzame islamitische inwoners die Nederland rijk is. De uitdaging om
dit complexer beeld over te brengen is vooral aan de Nederlandse moslims zelf. Zij zijn het beste
in staat om effectief dit beeld te communiceren. Dat gebeurt al in samenwerking met andere
organisaties, waaronder het CIDI, door het gezamenlijk organiseren van kennismakings- en
educatieprojecten.
De tolerantie jegens Joden, moslims en homo’s moet worden verbeterd. In het onderwijs moet
meer aandacht besteed worden aan het bevorderen van tolerantie jegens alle bevolkingsgroepen.

4.3 Daders
In de rapportage van vorig jaar gaf het CIDI aan enigszins optimistisch te zijn over het licht afgenomen aandeel van daders van Noord-Afrikaanse afkomst in antisemitische incidenten.
Vanaf 2002 heeft het CIDI geprobeerd aan te geven hoe groot hun aandeel was, omdat bleek dat
veel van de antisemitische uitingen uit die hoek kwamen. Door dit in kaart te brengen is het CIDI
beter in staat geweest prioriteiten te stellen en het beleid aan te passen. Immers, sympathisanten van
het nazisme vereisen een geheel andere benadering dan daders van Noord-Afrikaanse afkomst.
Het antisemitisme van deze daders vloeit vaak voort uit hun afkeer van de staat Israel, die geprojecteerd wordt op de Joodse gemeenschap in Nederland. Om deze afkeer te overwinnen is de dialoog
met de islamitische gemeenschappen in Nederland voor het CIDI een speerpunt van zijn beleid
geworden. In 2002 bleek 41% van de gemelde daders van Noord-Afrikaanse afkomst te zijn. De
jaren 2003 en 2004 lieten een stijging zien naar respectievelijk 43,5% en 45%. Het jaar 2005 liet
een daling zien tot 38%. Deze lijn wordt in 2006 doorgezet tot 33,3%. De vele dialoogprojecten die
CIDI en anderen ontplooid hebben, lijken hun vruchten af te werpen.

4.4 Extreemrechts
In de rapportage van dit jaar is een zorgelijke trend zichtbaar van toenemende vernielingen en
bekladdingen van monumenten rond 4 en 5 mei. Het aandeel van extreemrechts in deze vernielingen is waarschijnlijk groot, gezien de aard van de bekladdingen en de gevoerde leuzen.
Op 4 mei 2006 bijvoorbeeld wordt het oorlogsmonument aan het Oranjeplein in Klaaswaal niet
alleen met een hakenkruis beklad, maar staat ook op de stoep voor het monument geschreven:
‘Wir sind zurück’. Een dergelijke uiting komt typisch uit extreemrechtse hoek. De toenemende rol
van extreemrechts in onze samenleving blijkt ook uit het eerder genoemde Monitor Racisme en
Extremisme: racistisch en extreemrechts geweld in 2006. Uit deze monitor blijkt een toenemende
bedreiging door losser georganiseerde formaties, die vanwege de ‘slechte zichtbaarheid’ moeilijk
te bestrijden zijn. Het beste middel tegen deze formaties en de vernielingen die zijn aanrichten is
meer aandacht in het onderwijs voor de Tweede Wereldoorlog, de rol van rassenhaat daarin en
de betekenis van 4 en 5 mei. Aanhangers van extreemrechts zullen daarmee niet verdwijnen, maar
de samenleving wordt daarmee wel weerbaarder tegen extreemrechts gedachtegoed.
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Opvallend is dat er in de Monitor Racisme & Extremisme: racistisch en extreemrechts geweld in
2006 nauwelijks gesproken wordt over antisemitisme, of de vele vernielingen en bekladdingen
vanuit extreemrechtse hoek rond 4 en 5 mei.

4.5 Justitie
In augustus 2007 verscheen in het NRC een bericht over de successen die Justitie boekt in de
strijd tegen internetdiscriminatie. Na aansporingen van de Tweede Kamer en het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) zijn in 2007 elf beheerders en deelnemers van extreemrechtse websites aangehouden of veroordeeld wegens discriminatie en het zaaien van haat. De moderator van de website
Rechtser.com werd aangehouden, waarna in mei deze website van het internet verdween. Een lid
van Polinco.nl (Politiek Incorrect) werd in april aangehouden wegens het plaatsen van antisemitische teksten, waarna ook dat forum gesloten werd. Tegen de twee grootste extreemrechtse
forumsites, Holland Hardcore en Stormfront Nederland-Vlaanderen, lopen nog strafrechtelijke
onderzoeken. Het CIDI heeft, evenals andere organisaties aangiftes gedaan tegen Stormfront. In
2006 stuurt het CIDI over deze website ook een brief aan de minister van Justitie. Van dit laatste
forum werden twee moderators aangehouden, meldt het NRC handelsblad op 25 augustus. Op
19 september van dit jaar doorzocht de Amsterdamse politie wederom twee woningen naar
aanleiding van discriminerende uitlatingen op de rechtsextremistische website Stormfront. Verschillende computers en documenten werden in beslag genomen.
Ondanks deze berichten is het CIDI niet geheel tevreden met de aanpak van (internet)-discriminatie door Justitie. Het CIDI heeft in twee zaken van internetdiscriminatie tegen NAG en de
Sluipschutters een jarenlange strijd moeten voeren tegen Justitie, omdat zij niet tot vervolging
wilden overgaan. Het Hof heeft in augustus bepaald dat Justitie wel tot vervolging over had
moeten gaan, en dat alsnog moet doen. Het CIDI verwacht dan ook spoedig de resultaten te zien
van deze uitspraken van het Hof. Zie ook Gerechtelijke uitspraken 2007.

4.6 Dialoogprojecten
In afgelopen jaren zijn projecten in gang gezet om dialoog tussen Joden en moslims te bevorderen. Al deze projecten bereiken resultaat: ernstige vormen van antisemitisme zijn zijn in aantal
afgenomen, evenals het aantal daders van Noord-Afrikaanse afkomst. De beperking van deze
projecten is wel dat zij vaak lokaal en soms regionaal zijn. Het is van belang dat organisaties, in
het bijzonder gemeenten, meer betrokkenheid creëren.
Het samenwerkingsverband tussen CIDI, twee islamitische organisaties (ISBO en SPIOR), het COC
en RADAR, genaamd de Interculturele Alliantie is eveneens succesvol. Deze stichting begon in 2005
met het aanbieden van het programma Classroom of Difference aan scholen. Dit programma is een
diversiteitstraining gericht op de bestrijding van alle vormen van discriminatie, uitsluiting en vooroordelen. Het unieke aan de training is dat de gehele school er aan deelneemt; leerlingen, docenten, staf
en ouders. Vorig jaar september gingen zeven projecten van start die met groot succes zijn afgerond. Aanstaande september gaan er weer veel nieuwe, grote projecten beginnen.
Het CIDI gaat, in samenwerking met de Anne Frank Stichting en het Centrum voor Holocaust en
Genocide Studies, twee seminars over ‘Lesgeven over de Holocaust’ organiseren in Yad Vashem
in Jeruzalem. In december 2007 zal in Israel het eerste seminar ‘Lesgeven over de Tweede
Wereldoorlog’ plaatsvinden. Het doel van de studiereis is om 25 Nederlandse docenten vertrouwd te
laten maken met nieuwe leermiddelen en methodes over de Holocaust. Het seminar legt een sterke
nadruk op het belang van racismebestrijding en een besef van de waarde van mensenrechten.
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Het is de bedoeling dat docenten geschiedenis aan dit seminar deelnemen. Het seminar is erop
gericht Holocaust-educatie toegankelijk te maken voor hedendaagse jongeren. Het wil laten zien
hoe de Holocaust ‘gebruikt’ kan worden als instrument bij de bestrijding van discriminatie en
racisme. Er zullen o.a. educatieve instrumenten geboden worden om te leren omgaan met leerlingen die de Holocaust ontkennen of die, vanwege het Palestijns-Israelisch conflict, er niet over willen
horen.
Dat Joden en moslims goed kunnen samenwerken blijkt uit de vorming van het Joods Marokkaans
Netwerk Amsterdam (JMNA). Inmiddels is het bestuur gevormd en zijn er diverse bijeenkomsten
georganiseerd. Opvallend tijdens de diverse activiteiten is hoe onbekend het Jodendom en Joden
zijn bij islamitische jongeren. Bemoedigend is de herkenning die beide partijen ervaren in persoonlijke gesprekken.
Tenslotte moet ook de jaarlijkse cursuscyclus ‘islam en jodendom’ genoemd worden. Ook dit
jaar organiseerde CIDI deze cyclus in samenwerking met de islamitische stichting ULAMON.
Tijdens de cursusbijeenkomsten bleek ook hoe groot de herkenning is tussen Joden en moslims,
wanneer het gaat om de religieuze praktijk. De realiteit is wel dat het hier om een kleine, vrij
selectieve groep van mensen gaat en dat het bereik naar de samenleving als geheel beperkt is.
Een ander project is ‘Diversion’. Dit is een onafhankelijk adviesbureau, dat zich vanuit een sterke
maatschappelijke betrokkenheid richt op ‘social events’, projectmanagement, onderzoek, training,
doelgroepmarketing en beleidsadvies. Het biedt op dit moment twee succesvolle lesprogramma’s
aan: ‘Tweede Wereldoorlog in Perspectief’ en ‘Heilig’. In beide programma’s geven Joodse en
moslimjongeren samen les aan VMBO- en MBO-leerlingen over de Tweede Wereldoorlog en
het Israelisch-Palestijns-Arabisch conflict. CIDI-jongeren (CiJO) doen hieraan actief mee. Beide
projecten lopen nog tot het najaar van 2007.

4.7 Educatie vanuit de samenleving
In de monitor van vorig jaar werd opgeroepen tot meer educatie om burgers te leren omgaan met
de pluriformiteit van politieke opvattingen, die kenmerkend is voor de huidige Nederlandse samenleving. Die oproep blijft een uitdaging aan iedereen die daar deel van uitmaakt. Wat het antisemitisme betreft maakt de Joodse gemeenschap zich zorgen. Maar ook voor andere gemeenschappen zou deze vorm van intolerantie tot zorgen moeten leiden. Intolerantie raakt elke gemeenschap
in Nederland.
Het CIDI blijft er op wijzen dat moslims en Joden in Nederland niet verantwoordelijk gesteld
kunnen worden voor de Israelische politiek. Er zal veel aandacht moeten blijven voor het loskoppelen van kritische opinies over de Israelische politiek en individuele houdingen ten aanzien van
Nederlandse Joden. Daarbij moet dan ook duidelijkheid geschapen worden over de grenzen tussen
kritiek enerzijds en haat anderzijds. Kritiek is altijd mogelijk, haat behoort nooit tot de opties.
Nederland is een moderne democratie waarin het respect voor andere burgers en hun opvattingen
centraal staat. Het past daarin niet andersdenkenden met de dood te bedreigen of anderszins het
leven onmogelijk te maken. Alle Nederlandse burgers hebben belang bij een harmonieuze samenleving. Iedereen draagt de verantwoordelijkheid om daaraan een bijdrage te leveren. Zo’n moderne
Nederlandse samenleving, die vele groepen met verschillende culturen en achtergronden in zich
herbergt, kan niet van bovenaf gecreëerd worden door de overheid of betrokken NGO’s.
Alle verantwoordelijke organisaties en bureaus, het midden en kleinbedrijf (MKB) in Nederland,
de Algemene Onderwijsbond (AOB) moeten hieraan bijdragen. Het CIDI blijft strijden voor die
moderne, pluriforme samenleving, waarin haat voor individuen of groepen mensen geen plaats
heeft. Alle sectoren in de samenleving hebben hier baat bij.
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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 waarschijnlijk 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/synagoges.

•

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 antisemitisch interpreteert. CIDI verkiest in geval van twijfel voor niet-opnemen boven oneigenlijke 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 geregistreerd.

•

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 iemand bedoeld die een keppel draagt of
anderszins door kleding als Jood herkenbaar is.

•

Uitlatingen die anti-Israel zijn, hoe virulent ook, worden niet opgenomen. Beschuldigingen
dat Israel mensenrechten schendt, de Palestijnen onderdrukt of oorlogsmisdaden pleegt,
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beschouwen wij als politieke uitingen. De grens wordt overschreden wanneer een directe
verwijzing wordt gedaan naar het nazisme. Concreet: de uitlating ‘Olmert moordenaar’
wordt niet opgenomen, ‘Adolf Olmert’ wel. Op het moment dat het gehele Joodse volk
verantwoordelijk wordt gehouden voor wat andere Joden of voor wat Israel doet, beschouwen wij echter wel als antisemitisme. CIDI hanteert de – enigszins gewijzigde – door Peter
Pulzer (Oxford University) onderstaande ontworpen toets.
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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Dit jaar stelt Meïr Villegas
Henríquez het CIDI-rapport Antisemitische Incidenten in Nederland
samen. Meïr Villegas Henríquez is
sinds 2006 bij CIDI werkzaam als
onderzoeker antisemitisme.

Het aantal geregisteerde antisemitische incidenten in Nederland nam in 2006 aanzienlijk toe ten opzichte van 2005: van 159 naar 261. De stijging is een breuk van een
trend, die in 2003 inzette. Positief is dat het aantal ernstige incidenten sterk gedaald is
tot het laagste niveau ooit door het CIDI geregistreerd. Ook het aantal incidenten in
de categorie onderwijs is zeer sterk gedaald tot het niveau van 2002. Deze rapportage
bevat ook een voorlopig overzicht van de periode januari 2007 – 5 mei 2007.
Het CIDI rapport Antisemitische Incidenten in Nederland verschijnt jaarlijks als onderdeel van de
CIDI Informatiereeks. Het rapport beschrijft en analyseert 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 dimensies besproken. In onze buurstaten is sprake van een
sterk oplevend antisemitisme.
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