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INLEIDING 

Het CIDI-jaaroverzicht van antisemitische incidenten in Nederland verschijnt sinds 
1983. Vanaf 1996 zijn deze jaaroverzichten opgenomen op de website van CIDI 
(www.cidi.nl). Het jaarverslag dat nu voor u ligt, bevat een overzicht van de 
incidenten die hebben plaatsgevonden in het gehele jaar 2002. Tevens wordt een 
overzicht gegeven van de maanden januari-mei 2003. Wat betreft deze laatste 
periode gaat het om een voorlopige aanduiding, aangezien alleen de incidenten 
opgenomen zijn die bij CIDI zijn gemeld. Op deze wijze wordt een zo actueel 
mogelijk beeld gegeven. 

Vanaf 2000 concludeert CIDI dat niet alleen het aantal antisemitische voorvallen blijft 
toenemen, maar tevens dat de aard ervan ernstiger wordt. Deze zorgelijke trend is 
opnieuw zichtbaar in 2002. Het totale aantal door CIDI geregistreerde incidenten 
nam in het afgelopen jaar met 140% toe naar 337. Ook waren er meer ernstige 
incidenten (fysiek geweld, bedreiging met geweld en scheldpartijen); van 62 in 2001 
naar 99 in 2002. Hierbij moet worden aangetekend dat regelmatige scheldpartijen 
jegens één persoon of instantie door één dader als één incident worden geteld. Dit 
geldt eveneens voor meerdere telefoontjes naar één en dezelfde persoon of 
instantie. In de beoordeling en conclusie wordt daarop verder ingegaan. Het 
Meldpunt Discriminatie Internet bespeurt in zijn jaarverslag over 2002 eveneens een 
sterke toename van antisemitische uitingen. Op internetsites en hun chatboxen is 
sprake van een toename naar 584 gevallen, dat is 196% meer dan in 2001. Deze 
sector, op e-mails na, blijft in ons rapport buiten beschouwing. 



 

Antisemitische incidenten in Nederland 2000-2003 

De periode januari-mei 2003 laat enigszins een ombuiging zien. Het aantal bij CIDI 
gemelde incidenten ligt vooralsnog lager dan het aantal in dezelfde periode van vorig 
jaar. Hierbij moet een kanttekening worden gemaakt. Het beeld over 2002 wordt 
sterk bepaald door de anti-Joodse incidenten die overal in Europa plaats hadden 
tijdens Operatie Defensive Shield van het Israelische leger in het voorjaar 2002. De 
verslaggeving en de emoties hierover leverden in Nederland zo'n 100 extra 
meldingen op in de maanden april en mei. Als we echter de cijfers over begin 2003 
vergelijken met die van 2001, dan zien we wel degelijk een voortzetting van de 
stijging. Het is een trend, waarmee we sinds 1999 te kampen hebben. Tegelijkertijd 
vinden er verschuivingen in de verschijningsvormen van antisemitisme plaats. Zo is 
er een duidelijke verschuiving zichtbaar van antisemitische uitingen in de werkelijke 
wereld naar de virtuele wereld van het internet. Bovendien zoeken steeds meer 
personen de grenzen van het toelaatbare op. Daarbij hanteren zij vaak de tactiek van 
de aanval op Israel en het Zionisme. Dat doen ze op zo'n wijze dat de uitlatingen 
meestal wettelijk door de beugel kunnen, maar feitelijk een antisemitische ondertoon 
vertonen. Tot slot kan geconstateerd worden dat typische oude antisemitische 
vooroordelen zich dieper in onze samenleving aan het wortelen zijn, met name de 
Joodse samenzweringstheorie. In de beoordeling en conclusie wordt hierover een 
nadere beschouwing gegeven. Daar wordt eveneens ingegaan op de (internationale) 
context van het hedendaagse antisemitisme. 

Dit rapport is tot stand gekomen op basis van de meldingen die zijn binnengekomen 
bij CIDI, de Antidiscriminatiebureau's (ADB's), het Meldpunt Discriminatie Internet en 
de Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka. Dit jaar heeft ook de regiopolitie 
Amsterdam-Amstelland geanonimiseerde gegevens geleverd. Tevens is er gebruik 
gemaakt van de gegevens van de Commissie Gelijke Behandeling, de vijfde Monitor 
over Racisme en Extreem-rechts van de Anne Frank Stichting en de Universiteit van 
Leiden, het Centraal Meldpunt Voetbalvandalisme (CIV), informatie van de 
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en het Landelijk Expertise Centrum 



Discriminatiezaken (LECD). Voor wat betreft het CIV zij opgemerkt dat deze alleen 
aanhoudingen op grond van het antiracisme wetsartikel 137c-f SR registreert, maar 
deze niet specificeert. Deze gegevens laten dus niet zien om wat voor soort 
racistische uitingen het gaat. De KNVB daarentegen spreekt over 11 wedstrijden in 
het voetbalseizoen 2001-2002 waarbij antisemitische spreekkoren werden 
aangeheven. Ook het LECD kon geen exacte specificatie geven van het aantal 
antisemitische strafzaken. 

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

In alle in het verleden verschenen CIDI-rapportages over het antisemitisme in 
Nederland wordt erop gewezen dat registreren complex is. Er kan sprake zijn van 
over- en onderrapportage en er kan verschil zijn in interpretatie. Het is bijvoorbeeld 
de vraag of iemand in een ruzie werkelijk antisemitisch bejegend wordt of dat het 
slachtoffer de ruzie als antisemitisch interpreteert. Interpretatieverschillen leiden er 
ook toe dat niet alle bij andere organisaties gemelde of geregistreerde incidenten 
opgenomen worden in de CIDI-rapportage. Verschil van interpretatie is met name 
moeilijk daar waar het gaat om anti-Israel uitspraken. Gezien de virulente anti-Israel 
atmosfeer binnen bepaalde groepen in de Nederlandse samenleving, zoals binnen 
de Arabisch Europese Liga en de actiegroep Stop de Bezetting en gezien de vele 
discussies over de verhouding anti-Zionisme- antisemitisme, is het belangrijk om 
dieper in te gaan op de vraag waar anti-Israel uitingen overgaan in antisemitisme. 
Een visie hierop treft u aan in de beoordeling en conclusie. Pure anti-Israel 
uitlatingen, hoe virulent ook, zijn niet in de CIDI-lijst van antisemitische uitingen 
opgenomen. De scheidslijn is soms dun. Over een opmerking als 'vuile Jood' is 
iedereen het wel eens, schreef CIDI vorig jaar, maar over 'alle Israeli's de zee in' niet. 
Een leus als 'Sharon moordenaar' is weliswaar een belediging van een staatshoofd, 
maar geen antisemitische uitlating. Dat is 'Adolf Sharon moordenaar' wel, omdat 
hiermee het doen en laten van de Israelische premier gelijk zou staan aan hetgeen 
de nazi's de Joden hebben aangedaan.  

Het is belangrijk ons te realiseren, dat de in dit rapport vermelde incidenten 
voornamelijk iets zeggen over het aantal bekend geworden antisemitische 
voorvallen. Hoewel ons jaarlijks rapport een erkende aanwijzing vormt voor de staat 
van het antisemitisme in Nederland, mag men niet denken dat deze gegevens 
volledig inzicht verschaffen in dit verschijnsel. Vaak blijven racistische gedachten van 
mensen onuitgesproken en soms worden slachtoffers van antisemitische incidenten 
zo murw dat ze deze niet meer melden. 

Bij het wegen en tellen van incidenten kunnen eveneens moeilijkheden ontstaan. Het 
is bijvoorbeeld de vraag of een gerichte scheldkanonnade op het antwoordapparaat 
van een Joodse instelling even zwaar weegt als een spreekkoor 'Joduh, joduh' op 
straat. En weegt dat op zijn beurt weer even zwaar als het roepen van de leus 
"Juden raus" naar Joodse kinderen of het bespugen van Joden? Om incidenten goed 
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te kunnen tellen, is een goede categorisering van groot belang. Het moet 
bijvoorbeeld duidelijk zijn of het bespugen van Joden onder de categorie schelden, 
fysiek geweld of dreiging met geweld valt. In principe zou de keuze voor elke 
genoemde categorie te verantwoorden zijn. De keuze heeft echter implicaties voor de 
uit-eindelijke telling van incidenten en daarmee voor de barometer van antisemitisme 
in Nederland. Juist om die barometer zo transparant mogelijk te doen zijn, geeft CIDI 
met inachtneming van de privacy van de melders, een zo nauwkeurig mogelijke 
omschrijving van elk incident. 

De opzet van de rapportage volgt dezelfde lijn als voorgaande jaren. Ook de 
categorieën zijn dezelfde als vorig jaar. Scheiding wordt aangebracht in 
gewelddadige, mondelinge en schriftelijke uitingen. De categorieën zijn op hun beurt 
in specifieke verschijningsvormen onderverdeeld. In hoofdstuk 1 en 2 zijn de 
incidenten en verschijningsvormen over 2002 respectievelijk over januari 2003 tot en 
met 5 mei 2003 opgenomen. Bij de huidige telling van de incidenten, en dit is anders 
dan in het verleden, zijn de brieven, faxen en stickers inbegrepen. Bovendien is de 
categorie sport afgesplitst van de categorie schelden. De cijfers over 1999, 2000 en 
2001 zijn voor deze toevoegingen gecorrigeerd, zodat het totale beeld geen geweld 
aangedaan wordt. In hoofdstuk 3 treft u gerechtelijke uitspraken en in hoofdstuk 4 
vindt u naast de conclusie en beoordeling tevens statistische gegevens.  

 
Den Haag, 
29 mei 2003 

1. ANTISEMITISCHE INCIDENTEN 2002 

1.1 Fysiek geweld 

5 januari - Melding bij CIDI: Een Joodse man uit Reeuwijk krijgt ruzie met een 
bestuurder van een auto die in een eenrichtingsstraat tegen het verkeer in rijdt. Beide 
bestuurders, melder en dader, stappen uit. Melder is afkomstig uit Engeland en 
spreekt beperkt Nederlands. De dader ziet, nadat hij al heeft staan schelden, dat 
melder een sticker met een davidster op zijn auto heeft. Zijn scheldpartij verandert: 
"Bin Laden was het beste wat er ooit kon gebeuren" en "we gaan de Joden 
vermoorden". Melder loopt terug naar zijn auto, terwijl hij dat doet krijgt hij een klap 
op zijn hoofd. Daarna krijgt hij nog meer schoppen en trappen te verduren. Melder 
doet aangifte en geeft ook het kenteken van de daders door. 

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



26 februari - Melding bij ADB Amsterdam en CIDI: Een Turkse man, die als Jood 
wordt aangezien, wordt in Amsterdam-Zuid uitgescholden voor "vuile rot Jood" en in 
elkaar geslagen door twee Marokkaanse jongens. Ook zijn vriend wordt geslagen en 
uitgescholden. Zij doen beide aangifte. De verdachten zijn bekend. Dezelfde man 
had eerder gezien dat een Joods echtpaar door dezelfde verdachten werd 
uitgescholden. Melder had enkele maanden ook al gesignaleerd dat dezelfde dader 
een blikje naar een als Jood herkenbare man had gegooid. Dit incident wordt 
eveneens op de aangifte opgenomen. 

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

23 april - Melding bij CIDI: De Joodse basisschool Rosh Pina gaat op schoolreisje 
naar het Archéon. Eén van de begeleidsters doet daarvan het volgende verslag. Er 
wordt raar gekeken naar de keppeltjes van de kinderen. Op een bepaald moment 
wordt er heel duidelijk door een jongen en twee meisjes "Hamas, hamas, Joden aan 
het gas" geroepen. Dit loopt uit op een ruzie tussen begeleidster en de leerkracht van 
de jongen. 

Aan het einde van de dag verzamelen alle bezoekers zich in de arena. Eén van de 
Joodse kinderen vraagt of een leerling van een andere school haar tasje wil 
weghalen, zodat zij kan zitten. Het antwoord luidt "Niet voor zulke kankerjoden". In de 
arena wordt nagespeeld hoe de Romeinen Caesar begroeten. De spreker legt uit dat 
dit ging met "Ave". Hierop roepen de kinderen die achter de Joodse kinderen zitten 
"Ave Hitler, heil Hitler" en "kankerjoden". Terug bij de bus wordt er met stenen naar 
de kinderen en de leerkrachten gegooid. De bezoekers zijn vooral Nederlandse 
kinderen. 

4 mei - Melding bij CIDI: Tijdens een schoolreisje van de Joodse basisschool Rosh 
Pina wordt tijdens de picknick vanuit een aangrenzend huis geschoten met een 
windbuks. Een van de begeleidsters belt de politie. Deze neemt twee windbuksen in 
beslag; de daders zijn op het bureau ook door de politie gehoord. Omdat er geen 
schade was, is er geen proces-verbaal opgemaakt. Later die dag gaan de kinderen 
zwemmen in een meer bij Buslo. Daar worden zij toen zij een verkleedhuisje 
binnenliepen toegeroepen "Juden raus". Het kleedhuisje zelf was van binnen beklad 
met racistische en antisemitische leuzen. 

5 juni - Melding bij ADB Amsterdam: Het ADB ontvangt op deze datum melding van 
een incident op Koninginnedag. Melder droeg die dag een strohoed met daaronder 
een keppel. Twee jongens slaan de hoed van zijn hoofd en zien zijn keppel. Eén van 
hen roept: "Vuile Jid". Melder doet aangifte. 

1 juli - Melding bij CIDI en ADB Amsterdam: Het Joods verzorgingshuis in Osdorp 
ondervindt al jaren last van, volgens de politie, jongeren van Noord-Afrikaanse 
afkomst. De politie duidt het als extreem baldadig gedrag. Het betreft bekladdingen 
en het gooien van stenen. Op deze dag wordt er brand gesticht. 

Gehele jaar - Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: De regiopolitie krijgt twee 
aangiften van antisemitische geweldsdelicten (april en januari). In verband met de 



privacy van melders kunnen deze niet apart opgenomen worden en kunnen ze niet 
inhoudelijk worden beschreven. 

1.2 Bedreiging met geweld 

10 maart - CIDI ontvangt een brief met de tekst: 'Wij gaan jou vergassen smerige 
kankerjood. The Bijlmerrats.' 

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

15 maart - CIDI ontvangt een brief met de tekst: 'Sharon, de jood moet dood. Maar 
eerst pakken we rabbijn Evers.' 

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

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

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

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

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



1 mei - Melding bij CIDI: Een familie met een Joodse achternaam, woonachtig buiten 
Amsterdam, krijgt per fax een e-mail bericht. Boven de fax staat: 'Facsimile 
transmission. Please deliver this facsimile to: REVANCE.'. Als afzender is ingevuld: 
KILL@JEW.COM. Na een blanco gedeelte volgt de tekst van Demon Internet: 
'Bijgaande fax is niet afkomstig van Demon Internet, maar verzonden via de gratis 
Internet faxservice die Demon ter beschikking stelt. Demon is niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van deze fax. Voor informatie over de inhoud van deze fax dient u 
dan ook contact op te nemen met de afzender' Na weer een stuk blanco volgt de 
eigenlijke tekst: 'SMERIGE MOORDENAARS...NOG HEEL EVENTJES'. De familie 
doet aangifte en informeert ook de gemeenteraadssecretaris. 

12 juni - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare student staat te wachten op het 
station in Leiden op de trein naar Den Haag CS. Een jongen die al in de trein zit 
roept naar hem "kanker-Jood, moet je klappen hebben". Diens vriend komt erbij. 
Melder roept terug "dapper vanuit de trein". De dader doet daarna of hij op melder 
afkomt en roept dat hij hem in elkaar komt slaan.  

Juli - Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Buiten de hier genoemde meldingen 
registreert de regiopolitie nog een melding, waarin met geweld wordt gedreigd. 

4 augustus - Melding bij CIDI: Een niet-Joodse inwoner van Culemborg meldt het 
volgende. Zijn vrouw gaat haar Hongaarse ouders halen van het station in 
Culemborg. Zij komen een groepje jongeren tegen van Noord-Afrikaanse afkomst. Zij 
bedreigden zijn vrouw en schoonouders en zeggen dat ze "zeker uit Jeruzalem 
komen" en dat men korte metten moet maken met Joden. Zijn vrouw voelt zich zeer 
bedreigd. Melder wil alleen melding doen van het incident. 

12 augustus - Melding bij CIDI: De Joodse gemeente Rotterdam ontvangt twee 
brieven. De tekst luidt o.a. '...Maar jullie Joden hier in NL komen ook aan de beurt' en 
'...maar jullie bleven altijd doel wit van anslage die elke dag 7 a 9 kanker joden het 
leven kost en ik hoop dat meer anslage komen totdat hond Sharon opgeeft...'. 
Brieven zijn van dezelfde persoon. 

4 september - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man wordt op de weg van 
Amsterdam naar Halfweg van de weg gereden door vier - zoals in de aangifte staat 
opgenomen - 'vermoedelijk Marokkanen'. Zij steken hun middelvinger naar hem op. 
Omdat hij het kenteken wil hebben, rijdt hij ze achterna, richting Haarlem. Bij de 
verkeerslichten afslag Waardepolder gaat hij naast ze staan, hij hoort ze roepen: 
"kankerjood, kankerhomo, je moeder is een kankerhoer, we zullen je wel opblazen". 
Hij rijdt weg omdat hij geen confrontatie wil. Melder voelt zich zeer bedreigd. Hij geeft 
tegenover CIDI aan zeer regelmatig te worden uitgescholden. Hij doet aangifte. Na 
maanden aandringen krijgt hij te horen dat men geen aanleiding ziet verdere stappen 
te ondernemen. 

10 oktober - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man staat voor een rood 
stoplicht bij de RAI in Amsterdam. Naast hem staat een andere auto met daarin een 
vrouw met een hoofddoek. Zij maakt een gebaar naar hem met haar hand langs haar 
hals. Melder is zeer geschokt. Hij zegt regelmatig te worden uitgescholden. 



18 november - Melding bij CIDI: Een Joodse vrouw, woonachtig in de Amsterdamse 
Rivierenbuurt, meldt in haar buurt regelmatig te worden uitgescholden. Ze wordt 
nageroepen dat Joden hadden moeten worden vergast en "shit-Joden". Tevens is ze 
een keer klem gereden met haar auto. Zij geeft aan dat de daders altijd van Noord-
Afrikaanse afkomst zijn. Het gezin is als orthodox-Joods herkenbaar. Ze wil er alleen 
een melding van maken. Ze wil geen aangifte doen. Het gezin vertrekt binnenkort 
onder andere vanwege het aanhoudende antisemitisme naar Israel.  

22 november - Melding bij ADB Amsterdam: Meldster krijgt herhaaldelijk 
antisemitische opmerkingen te horen van haar mannelijke collega's: "Ik ben voor de 
Palestijnen, ze zouden een bom onder je stoel moeten plaatsen" en "De Duitsers 
hebben er niet genoeg vergast". Omdat de directe leidinggevende geen actie 
onderneemt, gaat meldster naar een vertrouwenspersoon en naar een persoon van 
hoger leidinggevend niveau. Er komt gesprek tussen haar, haar collega's en 
getuigen. 

28 november - De Stem: Tijdens de rechtszitting van een verdachte van poging tot 
moord op één van hun vrienden, roepen zo'n twintig bij de zitting aanwezige 
Feyenoord-supporters: "Kankerjood, je gaat eraan". De advocaat heeft begeleiding 
nodig van de politie om het gebouw te verlaten. 

1.3 Schelden 

Gehele jaar - Media: Een als Jood herkenbare man in Amsterdam meldt zeer 
regelmatig te worden uitgescholden in Amsterdam-Zuid. Dit geldt ook voor zijn 
kinderen. In maart gebeurt dat bijvoorbeeld in tram 24. De tramconducteur zet 
daarop de tram stil en verzoekt om assistentie, die er vervolgens komt. Aan melder 
wordt in maart ook de Hitlergroet gebracht. Hiervan doet hij geen aangifte. Het gezin 
bericht ook over andere confrontaties. De zoon vertelt bijvoorbeeld in Amsterdam-
West, waar hij met een keppel over straat liep, te zijn uitgescholden voor 
"kankerjood" en dat hem de Hitlergroet werd gebracht. Het gezin maakte eens een 
strandwandeling. Toen zij langs een plek met prikkeldraad liepen riep iemand: "Alle 
Joden horen achter prikkeldraad thuis". De kinderen vertellen dat het regelmatig 
voorkomt dat auto's die hen passeren langzaam gaan rijden, het raampje naar 
beneden doen en roepen: "Hamas, hamas, Joden aan het gas". Gedurende het 
gehele jaar wordt hij regelmatig week uitgescholden. 

Gehele jaar - Media: Een als Jood herkenbare man, die niet in Amsterdam woont, 
zegt regelmatig, doch niet dagelijks te worden uitgescholden voor "Jehoed" en 
"Kankerjood". Dat komt veel voor op stations. Toen hij in 2002 werd uitgescholden 
door kinderen van een kleuterschool, is hij de school binnengegaan. Na een gesprek 
met de kleuterleidster was er sprake van begrip. De scheldpartijen, zegt hij, 
ondervindt hij vrijwel altijd van jongeren van Arabische afkomst. Hij voegt daaraan 
toe dat er in vergelijking met twee jaar geleden sprake zou zijn van een behoorlijke 
stijging.  

Gehele jaar - Melding bij CIDI, ADB Amsterdam, Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 
– Media: Een als joods herkenbaar gezin, woonachtig in Amsterdam-West, wordt 
regelmatig door jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst uitgescholden. Ze worden 
nageroepen met "Joden" en "Ik ben een vriend van Hitler". Veel van de incidenten 



vinden plaats op de speelplaats in de buurt waar zij wonen. Van twee incidenten 
wordt aangifte gedaan. Het gezin is inmiddels verhuisd.  

Gehele jaar - Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: De regiopolitie meldt, behalve de 
in deze lijst samen met andere bronnen genoemde meldingen van scheldpartijen, 
nog drie meldingen van antisemitische scheldpartijen (maart, april en juni). In 
verband met de privacy van melders zijn deze niet apart opgenomen. 

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

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

24 januari - Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een man doet melding van 
schreeuwende en scheldende jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst. De teksten 
luiden onder andere: "Vuile homo's, vieze Joden, we slaan jullie in elkaar".  

24 februari - Melding bij ADB Amsterdam: Een Joodse buurman van een bekende 
politicus in de binnenstad van Amsterdam wordt uitgescholden voor "vuile Jood".  

Maart-april - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man uit Amsterdam wordt op 
weg naar de synagoge in het centrum van Amsterdam regelmatig uitgescholden. Hij 
besluit niet meer zichtbaar een keppel te dragen. 

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

14 maart - Melding bij ADB Amsterdam en Politieregio Amsterdam-Amstelland: 
Melder wordt door een vriend uitgescholden voor "Vuile Jood, het enige wat 
belangrijk is voor jullie is geld". Hij doet aangifte. 

April - Melding bij CIDI: Twee mannen van Noord-Afrikaanse afkomst van rond de 
dertig spugen naar een als Jood herkenbare man in de buurt van het Frederik 
Hendrikplantsoen. 

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

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



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

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

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

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

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

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

24 april - Melding bij RADAR: Twee mannen wonen in Rotterdam-Noord en worden 
in hun wijk lastig gevallen door jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst. Ze worden 
uitgescholden: "Jullie zullen net als de Joden verbrand worden als de Moslims aan 
de macht komen". Er is contact tussen RADAR en de wijkagent. 

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



5 mei - Melding bij CIDI: Een inwoner van Amsterdam meldt dat zij op het 
metrostation Waterlooplein spreekkoren "Joden, Joden" heeft gehoord. 

28 mei - Melding bij CIDI: Een inwoner uit Apeldoorn meldt het volgende incident. In 
verband met de Nationale Straatspeeldag is een straat in Apeldoorn voor alle verkeer 
gesloten. Een oudere heer maakt zich daarover kwaad. Hij gebruikt geweld tegen 
een bewoner uit de straat en roept: "Die kankerjoden in De Parken". De Parken is 
één van de rijkste buurten in Apeldoorn.  

12 juni - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare student wordt vanuit de trein 
gevraagd of hij "klappen" wil hebben. Zie verder onder bedreiging met geweld. 

27 juni - Melding bij ADB Amsterdam: Een als Jood herkenbare man wordt lastig 
gevallen door leerlingen van het Esprit-college met scheldpartijen als "Hamas, 
hamas alle Joden aan het gas" en "vuile Jood". 

Juli - augustus - Melding bij CIDI: Een Israelisch gezin dat op vakantie is in 
Nederland, herkenbaar als Joden, meldt drie maal te zijn uitgescholden: Op het 
Amstelstation in Amsterdam voor "Joden", de keppel van melder wordt daarbij 
afgepakt. In Madurodam gooit een groepje kinderen koekjes naar zijn zoontje en 
roept: "Hé Jood, ga terug naar je eigen land". In de Kalverstraat in Amsterdam wordt 
zijn echtgenote uitgescholden voor "stinkjoden". 

7 juli - Melding bij CIDI: Dezelfde als Jood herkenbare student van de melding van 12 
juni wordt in Leiden lastig gevallen. Hij staat met een paar vrienden te praten op de 
Beestenmark wanneer er een jongen hard op de fiets komt aanrijden. Deze geeft 
hem een harde klap op zijn hoofd en pakt hem zijn keppel af, terwijl hij roept 
"mafketel". Vervolgens fietst hij hard weg met de keppel. Melder doet aangifte.  

Augustus - Melding bij CIDI: Een 14-jarige jongen en zijn opa worden op weg naar 
een synagoge in Amsterdam-Zuid uitgescholden. 

4 augustus - Melding bij CIDI: Een niet-Joodse inwoner waarvan de personen die 
haar uitschelden denken dat zij en haar familie Joods zijn, wordt toegeroepen dat 
met alle Joden "korte metten" gemaakt moet worden. Zie verder onder bedreiging 
met geweld. 

30 augustus - Melding bij ADB Haarlem: Turkse kinderen die van Koranles komen 
schelden tegen een Joodse vrouw: "vuile teringjoden, alle Joden moeten dood, alle 
Joden aan het gas, een goede Jood is een dode Jood". 

11 september - Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man wordt uitgescholden 
bij het treinstation RAI in Amsterdam voor "vuile Jood". De daders zijn jongeren van 
Noord-Afrikaanse afkomst. 

4 oktober - Melding ADB Haaglanden: Het ADB ontvangt een melding dat mannen 
vanuit een auto "Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas" scanderen. 

22 oktober - Melding bij ADB Amsterdam: Een Israelische jongen gaat uit in 
Amsterdam. In een café ontstaat er contact tussen de groep waarmee hij uit is en 



twee jongens van Noord-Afrikaanse afkomst. Een van beiden gedraagt zich 
intimiderend en gaat mensen aanstaren. Na het verlaten van het café pakt 
laatstgenoemde de Israelische jongen bij de schouder en vraagt hem waar hij 
vandaan komt: "Arabisch?" - "Nee, Israelisch". Daarop spuugt de jongen voor hem 
op de grond: "Israel..." spuugt weer, "Joden..." en spuugt weer. Hij zegt dit zowel in 
het Nederlands als in het Arabisch.  
De jongen en zijn vrienden willen aangifte doen: Bureau Surinameplein (om de hoek 
van melder) stuurt ze naar de Nieuwe Zijdsvoorburgwal. Daar wordt iets op papier 
gezet. Er wordt geen proces-verbaal opgemaakt. 

18 november - Melding bij CIDI: Een Joodse vrouw wordt in de Amsterdamse 
Rivierenbuurt regelmatig nageroepen dat Joden hadden moeten worden vergast. Ze 
is ook een keer klem gereden in haar auto. Zie verder onder bedreiging met geweld. 

28 november - De Stem: Tijdens de rechtszitting van een verdachte van poging tot 
moord op één van hun vrienden roepen zo'n twintig bij de zitting aanwezige 
Feyenoord-supporters: "Kankerjood, je gaat eraan". Zie verder onder bedreiging met 
geweld.  

December - Melding bij CIDI: Een jongen van Noord-Afrikaanse afkomst spuugt in 
Amsterdam Rivierenbuurt duidelijk gericht naar een Joodse vrouw (de vrouw gaat op 
Joods orthodoxe wijze gekleed). De vrouw zegt dat dit de eerste keer is dat is 
uitgescholden sinds dat in april regelmatig gebeurde.  

2 december - Melding bij ADB Amsterdam. Meldster verzorgt samen als 
mantelzorgers met een vriendin een zieke man. Meldster, die erfgenaam is, neemt 
nadat de man is overleden wat spullen mee en meldt dit aan haar vriendin. Deze 
scheldt haar uit voor: "Vuile rotjodin" en beschuldigt haar van stelen. 

12 december - Melding bij ADB Amsterdam: Joodse meldster is ervan getuige dat op 
het Amstelstation een groepje jongeren van voornamelijk Noord-Afrikaanse afkomst 
een man met een keppel uitscheldt. Zij gaat naar het groepje toe en zegt: "Als je hem 
lastig valt moet je mij ook hebben". Ze wordt uitgescholden voor hoer. Omstanders, 
volgens meldster werknemers van het GVB, doen niets. 

1.4 Buren 

29 april - Melding bij ADB Amsterdam: Joodse melder wordt in een burenconflict in 
Amsterdam Oud-Zuid uitgescholden voor "rot Jood".  

14 mei - Melding bij CIDI: Een echtpaar in een dorp vlakbij Amsterdam, waarvan de 
vrouw Joods is, krijgt een pamflet in de bus. Het is een foto van een jongetje, 
daaraan getekend een arm, die de Hitlergroet moet uitbeelden. De foto bevat de 
tekst: 'Heil'. De dader is vermoedelijk een 12-jarige buurjongen, die ook andere 
mensen in de straat pest. De foto is van een medeleerling. Noch diens moeder, noch 
de medeleerling weten hier iets van. De vrouw gaat naar de politie. Deze maakt van 
het voorval een melding. 

5 augustus - Melding bij CIDI: Een Joodse inwoonster van Amsterdam meldt dat haar 
Marokkaanse bovenburen haar zijn gaan uitschelden voor "Jahoed". Dit is al aan de 



gang sinds april. Eerst werd ze voor andere zaken uitgescholden, later voor 
"Jahoed". Ze heeft contact met de wijkagent. Deze concentreert zich vooral op de 
geluidsoverlast die ze van haar buren heeft en de rotzooi die ze in haar tuin gooien. 

18 december - Melding bij CIDI: De box-deur van een Joodse inwoner van 
Amsterdam in een buurt met veel bewoners van Marokkaanse afkomst wordt beklad 
met hakenkruisen, een davidster met de tekst 'Dood, Jood' en een hakenkruis met de 
tekst 'kankerlijers'. Zijn vriendin wordt uitgescholden voor "vieze Joodse hoer". Er zijn 
gesprekken met de buurtagent en de woningbouwvereniging. Dat biedt geen 
oplossing. Melder verhuist. 

1.5 Telefoon 

Gehele jaar - Melding bij CIDI: Het Joods Nationaal Fonds krijgt drie telefoontjes 
(twee van dezelfde beller). De tekst luidt: "Wat jullie de Palestijnen aandoen is 
hetzelfde wat Hitler heeft gedaan. Hitler had gelijk" en "Joden zijn huichelaars". 

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

31 januari - Melding ADB Overijssel: Een Joodse vrouw wordt door haar ex-vriend 
lastiggevallen met telefoontjes, waarin hij haar uitscheldt wegens haar Jood-zijn. 

15 februari - Melding bij ADB Haarlem: Een anonieme beller noemt de toenmalige 
burgemeester van Velsen een "Joodse tuinkabouter en een teringsmous". 

9 maart - Melding bij ADB Amsterdam: Op het antwoordapparaat van dit ADB staat: 
"Jullie moeten vergassen, vuile, gore, linkse rotgelul, Sieg Heil". 

22 maart - Melding bij CIDI: Melder wordt op zijn mobiele telefoon met de dood 
bedreigd. Zie verder onder bedreiging met geweld.  

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

31 maart - 9 april - Melding bij CIDI: De Joodse gemeente Leiden wordt op het 
antwoordapparaat bedreigd. Zie verder onder bedreiging met geweld. 

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



13 juni - Melding bij CIDI: De beheerder van de synagoge te Leiden krijgt het 
volgende telefoontje: "Ja luister eens. Ik vind het jammer dat er geen Hitler meer 
bestaat om die vuile Joden uit te roeien. Ik hoop dat er nog een zal komen. Tot 
ziens". Er wordt aangifte gedaan. De dader wordt gevonden. Deze maakt excuus 
tegenover beheerder van de synagoge. 

Augustus - Melding bij CIDI: Een Joodse hulpverlener luistert op vakantie zijn 
voicemail af. Zijn inspreekbericht blijkt te zijn veranderd in "Feyenoord, kankerjoden". 
Hij verandert het inspreekbericht. Het gebeurt daarna nog een keer. Hij doet aangifte. 
KPN zegt dat het vrijwel onmogelijk is dat dit kan gebeuren, tenzij iemand op de 
hoogte was van zijn wachtwoord. Hij had een makkelijk wachtwoord. 

1.6 Onderwijs 

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

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

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

2 mei - Melding bij ADB Amsterdam: Een Joodse vader meldt dat zijn zoon 
antisemitische bejegeningen ondervindt van twee medeleerlingen op een school in 
Amstelveen. Melder wil dit alleen laten registreren.  

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

4 mei - Tijdens een schoolreisje van de Joodse basisschool wordt tijdens de picknick 
vanuit een aangrenzend huis geschoten met een windbuks. Zie verder onder fysiek 
geweld. 

31 mei - Melding bij CIDI: Een jongen van elf gaat mee met zijn schoolkamp. Hij 
vraagt zijn onderwijzer wat er in de frisdrank zit. Deze antwoordt hem: "Ja hoor, dat 
mag je drinken, dat drinken Joodjes altijd". De vader van de jongen spreekt met de 
onderwijzer hierover. Deze biedt excuus aan. 

1.7 Werksfeer 

Begin februari - Melding bij CIDI: De directeur van een zwembad in Delft wordt in 
eerste instantie ontslagen naar aanleiding van een antisemitische uitlating. Het 
ontslag wordt na enige tijd weer ingetrokken. De directeur had een klant gevraagd of 
zij werkelijk van plan was "een feestje te vieren bij die Jood". Hij doelde daarmee op 



de eigenaar van het zwembadrestaurant. Voordien had hij haar ook al eens 
gevraagd of zij "in dat getto" koffie had gedronken. De Joodse eigenaar had in 2000 
al een excuusbrief van de gemeente ontvangen, nadat iemand over hem had 
gezegd: "Het ruikt hier naar Joden". De directeur wordt geschorst en daarna weer in 
zijn functie benoemd. De gemeente Delft is van mening dat hij al "genoeg gestraft is". 

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

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

20 mei - Melding ADB Flevoland: Meldster is als uitzendkracht werkzaam als 
sorteerster. Zij laat een collega een verwonding zien veroorzaakt door een val. Deze 
zegt "dat lijkt wel een hakenkruis". Meldster reageert daarop met "dat komt in mijn 
leven niet voor" als een verwijzing naar haar Joodse achtergrond. Enige tijd later 
roept haar collega haar toe: "Alle Joden moeten maar vergast worden". Een tweede 
collega zegt daarop: "Kankerjoden!". Andere medewerkers hebben de uitspraken 
gehoord. Meldster vindt bij de leiding van het bedrijf geen gehoor, omdat daders 
ontkennen. Zo is het aldus de directie "het ene woord tegen het andere". Meldster 
neemt schriftelijk ontslag en wendt zich tot ADB, Joods Maatschappelijk Werk en de 
rabbijn van de Joodse gemeente Almere. Ook na contact tussen het bedrijf en het 
ADB biedt de firma geen excuus aan, hetgeen haar wens was. De aangifte bij de 
politie wordt geseponeerd omdat haar collega's niet wensten te getuigen. Meldster 
wil geen verdere stappen ondernemen. 

22 november - Melding bij ADB Amsterdam: Een Joodse werkneemster krijgt te 
horen van haar collega's dat "ze een bom onder haar stoel hadden moeten 
plaatsen". Zie verder bedreiging met geweld. 

1.8 Vernielingen 

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

4 april - Melding bij CIDI: Het achterraam van de Lekstraatsynagoge in Amsterdam 
wordt tussen 12.00 en 17.00 uur, vermoedelijk met een aluminium knuppel, 
beschadigd. De politie neemt het incident op als een melding. 

1.9 Bekladdingen 

Bekladdingen begraafplaatsen, monumenten, synagogen 



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

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

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

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

4 mei - Melding Kafka: In Joure worden na de dodenherdenking vier kransen 
weggehaald. Vorig jaar gebeurde dat ook, toen door een dronken man, die de 
kransen later terugbracht. 

Zomer - Melding bij CIDI. In deze maanden - exacte datum is niet bekend - wordt de 
Joodse begraafplaats in Zeeland (onderdeel van een niet-Joodse begraafplaats) 
beklad. Twee graven zijn beschilderd met Keltische kruisen. 

6 juli - De Limburger: Het Joods monument op de Kwietheuvel in Venlo is door 
onbekenden beklad. Achter het opschrift 'op deze plek stond de synagoge die in de 
Tweede Wereldoorlog werd verwoest' staat geklad 'jammer hè' gekalkt en bij het 
'laten we samenwerken aan de vrede' is een vraagteken gezet. De teksten staan aan 
beide zijden van het monument. De gemeente Venlo laat het schoonmaken. Bijna 
drie jaar geleden is het Joodse monument, dat begin 1999 onthuld is, ook al eens 
vernield. Dat vernielde exemplaar is twee jaar geleden als waarschuwing in het 
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon geplaatst. De vernielers zijn nooit 
opgepakt. Het monument dat nu op de Kwietheuvel staat, is een replica van het 
origineel. 

Juli - Melding bij CIDI: Een synagoge en de buurt rondom de synagoge wordt beplakt 
met stickers met de tekst 'Destroy ZOG' (ZOG betekent Zionist Occupation 
Gouvernment. Dit is een term waarmee extreem-rechts Joden over de gehele wereld 
bedoelt, maar ook alle westerse, imperialistische regeringen die 'immers' 
gemanipuleerd worden door Joden. De term duikt ook regelmatig op binnen extreem-
links). 

31 december - Melding bij CIDI: Op de voordeur van de synagoge in Leiden is een 
hakenkruis gekrast. De beheerder van het gebouw doet aangifte. De synagoge in 
Leiden is al vaker doelwit geweest van antisemitische uitingen.  

Overige bekladdingen 

Gehele jaar - Kafka meldt 24 bekladdingen met hakenkruisen of leuze 'Sieg heil', 
soms in combinatie met een verwijzing naar Adolf Hitler, bijvoorbeeld op een 10 
eurobiljet met een afbeelding van Hitler (Zaanstad). In Groningen is er sprake van 



een combinatie van bekladding met stickers van de NSDAP-AO. In Heerenveen 
wordt de dader gepakt die zes hakenkruisen aan het schilderen was. 

Januari-april - Melding bij RADAR: Bekladding van een hangplek voor jongeren, met 
onder andere de tekst: 'Joden aan het gas'. 

26 maart - Melding RADAR: In het winkelcentrum Hof van Spaarland in Schiedam is 
er sprake van een bekladding voor de winkel van een juwelier. De tekst luidt: 
'verboden voor Joden'. 

8 april - Melding bij CIDI en ADB Amsterdam: Er is sprake van een bekladding in het 
Westerpark in Amsterdam. De tekst luidt: 'Kankerjoden'. 

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

15 april - Melding bij ADB Amsterdam: In Bos en Lommer wordt de leus 
'kankerjooden' aangetroffen. 

18 april - Melding bij ADB Amsterdam: Er is sprake van een bekladding in een lift in 
een ouderenflat. De tekst luidt: 'Ik haat joods'. 

26 april - Melding bij CIDI: Bij de Ceintuurbaan in Amsterdam is een bekladding 
aangetroffen. Deze bevat een Hakenkruis en Davidster met de tekst 'Alle Joden 
dood'. 

1 mei - Regio-politie Amsterdam-Amstelland: Op de muur van een school en 
sportcomplex staat geschreven: 'Hamas, alle joden aan het gas' waarbij een 
hakenkruis is getekend. Tevens is te lezen: 'Hamas is de oplossing! Joden aan het 
gas' en 'Hamas' met daarbij een hakenkruis getekend. 'Joden dood', 'hamas alle 
joden aan het gas' en '6 miljoen joden zijn niet genoeg'. 

1 mei - Melding bij ADB Amsterdam: Bij de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam 
is een davidster met een hakenkruis geklad. Daarbij worden beide symbolen aan 
elkaar gelijkgesteld. 

10 mei - Melding bij ADB Amsterdam: Er is sprake van een bekladding in buurt Bos 
en Lommer, met de tekst: 'Hamas, Joden, Hezbollah, Bin Laden'. 

11 juni - Melding bij CIDI: Op de brievenbus van een Joodse vrouw in Amsterdam 
met een Hebreeuwse naam - voor een buitenstaander echter niet als Hebreeuws 
herkenbaar - is een Davidster gekrast. Ze is de enige in haar portaal. Ze wil alleen 
melding doen.  

10 juli - Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Op de deuren en pilaren van een school 
worden teksten aangetroffen: 'Hamas, alle Joden aan het gas'. Tevens zijn 
tekeningen aangebracht van de Twin Towers en een vliegtuig. 



12 juli - Melding bij CIDI: In tram 5 in Amsterdam wordt naast een Davidster de 
volgende tekst aangetroffen: 'Alle Joden horen thuis in Auschwitz. We maken zeep 
van jullie'. Tram 5 rijdt door een buurt waar in Amsterdam veel Joden wonen. 

23 juli - Melding bij CIDI: Een niet-Joodse inwoonster van Rotterdam meldt dat zij 
SS-tekens en het woord 'Joden' op de deur van haar berging in een flatgebouw heeft 
aangetroffen. 

25 juli - Melding bij CIDI: Een inwoner uit Leusden meldt bekladdingen op een 
speelplaats met de tekst: 'Joden, vuile buitenlanders'. Daarnaast is het symbool van 
White Power en een aantal hakenkruizen getekend. De gemeente is gebeld om de 
speelplaats schoon te maken.  

2 augustus - Melding bij CIDI en ADB Amsterdam: Een niet-Joodse inwoonster van 
Amsterdam meldt bij CIDI dat zij de leuze 'Hamas, hamas, alle Joden aan het gas' op 
een ondersteuningspaal van een gebouw in Osdorp heeft aangetroffen. Zij vraagt al 
sinds juni aan de gemeente om de bekladding weg te halen. 

27 augustus - Melding bij ADB Amsterdam: Op de deur van een herentoilet op een 
camping in Vuuren staat gekrast: 'Joden aan het gas' waarbij een hakenkruis is 
getekend. De eigenaar van de camping onderneemt actie nadat hij contact met ADB 
Amsterdam gehad heeft. 

Oktober - Melding bij CIDI en ADB Amsterdam: De voordeur van de woning van een 
Joodse inwoner van Amsterdam wordt in deze maand tweemaal beklad met het 
woord 'Jood'. Dit gebeurt eenmaal met rode verf. De melder is een Ajax-fan en heeft 
een Ajax-sticker op zijn deur. Hij doet van één bekladding aangifte. 

10 oktober - Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Op de muur van een sporthal 
worden leuzen aangetroffen met als tekst: ' Alle Joden moet je doden'. Daarbij is een 
hakenkruis getekend. 

11 oktober - Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Naast een Pin-automaat van een 
bank is een davidster met een hakenkruis getekend. 

15 december - Melding bij CIDI: Tegenover het Joods bejaardentehuis in Amsterdam 
staat de leuze geklad met de tekst: 'Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas'. De 
politie wordt geïnformeerd, alsmede het Parool. De volgende dag is de leus 
verwijderd. 

1.10 Sport 

Gehele jaar - Het Centraal Meldpunt Voetbalvandalisme meldt over het gehele jaar 
2002 veertig aanhoudingen te hebben verricht op grond van art 137 c WvStr bij 
incidenten in Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Rozendaal, Arnhem en Waalwijk. 
Omdat het CIV geen inzage heeft in de processen-verbaal kan ook dit jaar niet 
expliciet worden aangegeven om wat voor racistische uitingen het gaat. In de 
genoemde veertig aanhoudingen zijn niet begrepen de gebeurtenissen in april, toen 
FC-Utrecht supporters vanuit Amsterdam naar huis werden gestuurd en de 
spreekkoren op de open dag van Feyenoord op 31 juli. Woordvoerder Te Roller van 



het CIV zegt tegenover CIDI, dat er binnen de voetbalwereld steeds meer aandacht 
komt voor antisemitische en racistische spreekkoren. Hierom wordt ook expliciet 
gevraagd door de veiligheidsorganisaties, de zgn. Stewardorganisaties. Een middel 
dat tegenwoordig wordt toegepast is het overstemmen van racistische en 
antisemitische spreekkoren via de geluidsinstallaties in de stadions. 

Gehele jaar - De KNVB meldt dat er in het seizoen 2001-2002 bij achttien wedstrijden 
sprake was van discriminerende of racistische uitingen, waarvan elf wedstrijden met 
antisemitische spreekkoren: vijf in 2001 en zes 2002. Excelsior-Haarlem: "Joden, 
Joden" met sisgeluiden. Feyenoord-NEC: "Van Dijk waar is je Jodenster". 
Feyenoord-PSV: "L. Is een hoerejong, vriend van de Joden, hij is een vriend van de 
Joden...". Fortuna-FC Utrecht: "Wij gaan op Jodenjacht". FC Utrecht-Ajax: "J. die is 
een Kankerjood..Hij is en vriend van de Joden...De Joden gaan eraan". FC den 
Bosch-Ajax: "Hij is een vriend van de Joden en wie niet springt is een Jood". NAC-
Ajax, naar de scheidsrecht "Hij is een vriend van de Joden". Vitesse-Ajax: "Wie niet 
springt die is een Jood" en door Ajaxsupporters: "Wie hier springt die is een Jood". 
Haarlem-Stormvogels Telstar: "Joden". Ajax-FC Utrecht: "Hamas, hamas Joden aan 
het gas" en sisgeluiden. FC Twente-FC Utrecht: "Hamas, hamas Joden aan het gas". 

Februari - Tussen een Joods jeugdvoetbalteam en een jeugdvoetbalteam uit 
Amsterdam-Noord vindt fysiek geweld plaats. Zie verder onder fysiek geweld.  

28 februari - Melding Kafka: Bij de voetbalwedstrijd Feyenoord-Glasgow Rangers in 
Rotterdam wordt Glasgow Rangers speler Ronald de Boer uitgescholden voor 
"kankerjood" door 15.000 supporters. Er worden ook sisgeluiden gemaakt. 

10 maart - Melding bij ADB Amsterdam: PSV-supporters scanderen leuzen: "Joden" 
en "Sieg heil". De ME stond erbij en greep niet in. 

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

26 april - Media: Voetbalsupporters van NEC uit Nijmegen verstoren een uitzending 
van Barend en van Dorp. Zij roepen onder meer "Kankerjood" en andere racistische 
leuzen. Er wordt aangifte gedaan. 

28 april - Melding Kafka: Bij de voetbalwedstrijd FC Twente-FC Utrecht in Enschede 
wordt door Twentse supporters "Hamas, hamas Utrecht aan het gas" geroepen. De 
wedstrijd wordt tijdelijk stilgelegd.  

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

13 juni - Melding bij ADB Amsterdam: In de trein Leiden-Amsterdam wordt geroepen: 
'Feyenoord is onze club, Feyenoord is onze glorie. Alle Joden de kanker, steek dat 



bord maar in je reet en dat beker maar in de kont van je jodenmaat, Feyenoord 
kampioen 2001-2202'. 

31 juli - NOS-Journaal, media, diverse meldingen bij CIDI: Tijdens de open dag van 
Feyenoord scanderen supporters de leus "Hamas, Hamas, Joden aan het gas". 
Diverse televisiecamera's brengen dat later in beeld. Al in de trein klonk volgens een 
supporter: ''Studio Sport is jodenorgaan één, Voetbal International is jodenorgaan 
twee en Johan is jodenorgaan drie." Met "Joden" worden Ajaxcieden bedoeld en dus 
geen Joodse mensen, benadrukt een supporter. ''We hebben toch nog nooit een 
synagoge bestormd of zo?'' CIDI dringt bij de Officier van Justitie aan op een 
strafzaak. Het Rotterdamse PvdA-Kamerlid Peter van Heemst stelt Kamervragen. 
Volgens hem moet Feyenoord eventueel gestraft worden met het spelen van een 
wedstrijd zonder publiek. Volgens de Rotterdamse burgemeester Ivo Opstelten 
hebben agenten echter geen misdrijf vastgesteld. Minister van Binnenlandse Zaken 
Remkes veroordeelt racistische spreekkoren in voetbalstadions, maar laat het aan de 
betrokken burgemeester en de KNVB over om passende maatregelen te treffen. 
Feyenoord laat weten de praktijken van de supporters liever te willen doodzwijgen. 
CIDI zegt in een brief aan Feyenoord, dat 'misdrijven nimmer kunnen en mogen 
worden doodgezwegen' omdat juist dat ervoor gezorgd heeft dat antisemitisme door 
voetbalsupporters 'een aanvaardbaar fenomeen in onze samenleving is geworden'. 
Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik reageert woedend op de uitspraken van 
Van Heemst over dat de club gestraft zou moeten worden. "Belachelijk", aldus de 
preses. Ook is Van den Herik boos op de media, die het voorval uit zijn verband 
zouden hebben gehaald. Van den Herik vindt dat de overheid er eerst zelf maar eens 
voor moet zorgen dat de aanpak van voetbalvandalisme beter wordt geregeld. De 
trainer van Feyenoord krijgt een kogelbrief van de 'harde kern van Ajax en de joodse 
gemeenschap'. In een brief aan CIDI schrijft loco-burgemeester Van Sluis '...uw 
zorgen ten aanzien van spreekkoren onderschrijf ik geheel. Het is volstrekt 
onaanvaardbaar dat dergelijke leuzen op welk moment of in welk verband dan ook 
worden gescandeerd... Er wordt door het OM bekeken of het mogelijk is om de 
mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan dergelijke spreekkoren individueel te 
vervolgen'. In zijn brief wijst hij ook op de verantwoordelijkheid die Feyenoord zelf 
heeft. In september hebben gesprekken plaats tussen de supportersvereniging, 
RADAR, CIDI, Tweede Kamerleden van de PvdA en de SP, het OM en de politie 
over o.a. de notitie Spreekkoren van de supportersvereniging. Zie ook onder Sport 
2003. 

18 augustus - Melding Kafka: Bij de voetbalwedstrijd Ajax-Utrecht in Amsterdam 
roepen Utrecht-supporters: "Hamas, hamas Joden aan het gas" en gedurende korte 
tijd "Joden gaan eraan". 

5 oktober - Melding bij RADAR: Melder rapporteert antisemitische spreekkoren bij 
een voetbalwedstrijd van Feyenoord: "Hamas, hamas Joden aan het gas". Melder wil 
een kort geding aanspannen. RADAR verwijst naar de gesprekken die hebben 
plaatsgevonden. 

28 november - De Stem: Tijdens de rechtszitting van een verdachte van poging tot 
moord op één van hun vrienden roepen zo'n twintig bij de zitting aanwezige 
Feyenoord-supporters "Kankerjood, je gaat eraan". Zie verder onder bedreiging met 
geweld. 



1.11 Boeken 

November 

Melding bij CIDI, Media: Melder doet al jaren onderzoek naar de boeken van Jozef 
Rulof. De laatste tijd beleeft Rulof's gedachtegoed weer een hernieuwde interesse. 
Rulof (1898-1952) trok als helderziende in de twintiger jaren vanuit de Achterhoek 
naar Den Haag, alwaar hij volle zalen trok. Tijdens zijn 'astrale' reizen 'onderwezen 
'meesters' hem in de leer van karma en reïncarnatie'. Rulofs gedachtegoed is 
racistisch en antisemitisch. Een belangrijk thema, doch zeker niet het enige, is Hitler 
en de Joden. Joden mogen, aldus Rulof, Hitler wel dankbaar zijn voor de Holocaust. 
Hij verloste hen immers in één klap van een ellendig karma. 

Zijn bekendste boek De volkeren der aarde werd in 1985 wegens antisemitisme uit 
de handel genomen. De stichting Wayti verkoopt zijn boeken nog wel en ontplooit 
ook andere activiteiten om de ideeën van Rulof aan de man te brengen, bijvoorbeeld 
op paranormaal beurzen. Beroemdste Rulof aanhanger is het medium Jomanda. Zij 
prijst zijn werk alom aan. Door diverse acties van zowel melder als het ADB-
Apeldoorn wordt het de stichting Wayti steeds moeilijker gemaakt op beurzen te 
staan. 

De voorzitter van het Wayti-bestuur is de Vlaming Ludo Vrebos. Vrebos zegt in 
Trouw d.d. 21.11.02: "Iedere Jood die ellende over zich heeft gekregen, was hiermee 
verbonden door eigen toedoen in vorige levens". Er valt veel naars te zeggen over 
Hitler, maar diens oorlogsinbreng bevorderde wel dat "veel negatieve energie die in 
de mensheid aanwezig was, werd geneutraliseerd". 
Enkele citaten uit Rulof-boeken: 
Uit: De volkeren der aarde:  

'In het schemerland leren wij het innerlijk van de aardse jood kennen. Die levens 
hebben iedere geestelijke betekenis verloren, zo ver ging hun gesjacher, zo hebben 
de joden zich uitgeleefd... Nog druipen zij van het christenbloed, nog stinken zij van 
de onrechtvaardigheden onder elkaar bedreven (...). Of dacht de jood na de oorlog 
voor martelaar te kunnen spelen? (...). Het sjacheren kan de jood op aarde doen, 
aan deze zijde is dat afgelopen. 
(...) Honderdduizendvoudig roepen de wetten van God juist het joodse ras het halt 
toe, want dit volk heeft zichzelf vervloekt (...). In het schemerland gaat de jood 
eigenlijk eerst beseffen, dat al het leven van God van joodse oorsprong is - en ook, 
dat het Sieg Heil van Adolf Hitler diende om hem wakker te schudden! Is dat zo 
onwaarschijnlijk, nu wij weten door wie Christus gekruisigd werd? (...) Waarom kan 
de jood Christus niet aanvaarden? Christus kende de mentaliteit van de jood. Hij 
noemde hem een farizeeër, een huichelaar, omdat deze in alles met Gods wetten in 
strijd is (...) Hij moet zich losmaken van zijn bewust stoffelijke, bedrieglijke, sjacherige 
ik, of hij tuimelt lager en lager, tot hij zijn gezicht verliest, doordat het hellegedrocht 
hem heeft omarmd (...) Breek dan nog maar langer uw Goddelijke-ik-af. Of verkoop 
het, gij blijft dan jood - om te stikken, om te verdrinken in uw zondige ras, dat 
Christus op afschuwelijke wijze ombracht. 

Oktober  



Het boek van Peter Edel De Schaduw van de Ster. Zionisme en antizionisme wordt 
uitgegeven (Uitgeverij EPO, Antwerpen) met een voorwoord van Karel Glastra van 
Loon. Edel probeert al jarenlang Zionistische complotten aan te tonen (zie vorige 
CIDI-rapporten). In 1996 werd hij door B'nai B'rith Nederland aangeklaagd wegens 
antisemitisme. In een artikel in Ravage van 3 mei 1996 Kanttekeningen bij Hitler had 
Edel onder meer beweerd dat B'nai B'rith een 'stimulerende invloed' heeft 'op het 
nazistische denken' en dat de organisatie contacten onderhoudt met de Ku Klux 
Klan. Op 18 november 1998 werd de klacht niet ontvankelijk verklaard. Zijn 
opmerkingen werden wel beledigend bevonden, maar hij werd niet veroordeeld 
omdat, de 'klacht is gedaan door een viertal loges van B'nai B'rith in Nederland en 
een aantal leden daarvan, zonder een daartoe strekkende volmacht van de 
beledigde.' Ook het hoger beroep veranderde niets aan deze uitspraak. 

Er is Edel alles aan gelegen om aan te tonen dat Zionisten duistere zaken hebben 
gedaan in hun streven een eigen Joodse staat te stichten. In De schaduw van de 
Ster, met het voorwoord van SP-denktanker Glastra van Loon, doet Edel verwoede 
pogingen aan te tonen dat Zionisten gedreven worden door kwaadwillige motieven 
en doelstellingen in hun streven een eigen Joodse staat te stichten. Gie van den 
Berghe zegt in Trouw op 4 december 2002: 'Edel is allesbehalve objectief en wil dat 
ook niet zijn, hij komt ervoor uit dat hij voornamelijk antizionistische bronnen gebruikt 
(...) Edel baseert zich bijna exclusief op secundaire en tertiaire bronnen, gaat zelden 
of nooit na wat er in de oorspronkelijke bron staat. Hij beheerst zijn bronnen niet en 
gebruikt ze selectief. Edel verwijst en vertaalt fout, manipuleert en verdraait - bewust 
of onbewust (lees: ideologisch verblind)'. Ook SP-leider Jan Marijnissen neemt in het 
programma Barend en Van Dorp afstand van het boek en het voorwoord van Glastra 
van Loon.  

Edel tracht te bewijzen, door op macht beluste rabbijnen ten tonele te voeren, dat de 
Talmoed een racistisch stelsel is, dat er slechts op uit is de superioriteit van Joden te 
prediken en een zo groot mogelijk onderscheid te creëren tussen Joden en niet-
Joden. Het afhakken van lichaamsdelen van wetsovertreders is - volgens Edel - ook 
een rabbijnse hobby geweest. Voor de lezer is er geen ontkomen aan: de Joodse 
geschriften - de Thora en de Talmoed - zijn racistisch. Elk handelen dat op die 
geschriften is gebaseerd, kan dus ook niet anders dan racistisch zijn gemotiveerd en 
kan dus niet anders dan racistische doelstellingen hebben. 

Het probleem is niet dat Edel kritiek heeft op Israel - dat staat een ieder vrij. Het 
probleem is echter dat Edel probeert aan te tonen dat Israel vanuit racistische 
motieven is gesticht, waartoe zelfs deals met de Nazi's niet uit de weg zijn gegaan. 
Niet zijn antizionistische ideologie kleurt zijn werk antisemitisch, maar zijn 
doelgerichte pogingen het Joodse volk af te schilderen als racistisch. 

1.12 Muziek 

5 augustus - Melding Kafka: In Birdaard doet de politie een inval bij een 22-jarige 
verzamelaar van militaria. Op de krantenfoto is een cd-hoesje met een swastika te 
zien. 

26 oktober - Melding Kafka: De Nederlandse neonaziband Brigade M treedt op in 
België op een festival van Blood and Honour; een internationaal netwerk voor 



fascistische muziek. Diverse leden van Nederlandse extreem-rechtse organisaties 
zijn aanwezig op het festival. Er wordt regelmatig de Hitlergroet gebracht. Eerder 
deze maand werden er al leuzen voor Brigade M in Leiden gekalkt. In de 
gemeenteraad in Leiden worden vragen gesteld over hun oefensessies in een 
gesubsidieerd centrum. 

23 november - Melding Kafka: Een groepje rechts-extremisten uit Nijmegen wordt 
gearresteerd na relletjes in een snackbar in Maastricht. Ze hebben nazi-propaganda 
bij zich, o.a. muziek waarin een ode aan Hitler wordt gebracht. 

1.13 Brieven, pamfletten 

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

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

Januari - Melding Kafka: Diverse kerken in Gorinchem zijn al enkele maanden 
doelwit van vandalisme, dat al is begonnen voor 11 september 2001. Er worden ook 
briefjes achtergelaten: 'dood aan de Joden', 'de oorlog is gestart, de Jihad'. 

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

30 en 31 januari - CIDI ontvangt per post twee brieven met onder meer de tekst 
'Vuile kankerjood'. 

21 februari - Brief van A.L.E. Hamers aan CIDI. Hamers schreef vorig jaar aan 
diverse Joodse instellingen antisemitische brieven. De aangifte die werd gedaan, is 
geseponeerd door de Officier van Justitie te Amsterdam. In 2003 komt Hamers toch 
voor de rechtbank, omdat hij dezelfde soort beledigende en bedreigende brieven had 
gestuurd aan politici, onder wie aan LPF-Kamerlid Jansen van Raay, die hiervan 
aangifte doet. Het Openbaar Ministerie stelt nu wel vervolging in. CIDI-directeur 
Naftaniel noemt dit voor radio West een "typisch staaltje van klassen-justitie". 

23 februari - CIDI ontvangt per post een condoléancekaart met daarop de tekst: 'Het 
ontkennen van de Holocaust in de Bijlmermeer is even wreed als de ontkenning van 
de holocaust in Hitler Duitsland!'. 

24 februari - Melding bij CIDI: Een Joodse instelling in Amsterdam ontvangt een brief 
met onder meer de tekst: 'Israeliers: het volk van de Satan.' 

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

Maart-mei - CIDI ontvangt vier brieven van een antisemitische pornograaf. Het Joods 
Historisch Museum ontvangt er één; het NIW vier. 



Maart - CIDI ontvangt een brief met daarin de tekst: 'We begrijpen nu dat er een 
Hitler is geweest. Helaas heeft hij zijn werk niet afgemaakt.' 

5 maart - CIDI ontvangt per post een brief met onder andere de tekst: 'De Jodenhaat 
wordt steeds groter: logisch!!! De Israeliers: het Satansvolk'. Het betreft dezelfde 
schrijver als van de brief aan de Joodse instelling op 24 februari. 

7 maart - Melding bij ADB Amsterdam en CIDI: Een Joodse instelling in Amsterdam 
ontvangt een brief met daarin dezelfde vragenlijst als die in december 2001 aan CIDI 
werd verzonden. De tekst daarvan luidt o.a.: 'Heeft u wel eens gehoord van een land 
dat zich schuldig maakt aan de volgende afschrikwekkende zaken... 1. Mensen 
afvoeren uit hun huis en van hun land....of afvoeren naar de 
concentratie/vernietigingskampen...' Er worden daarna nog negen van dit soort 
zaken genoemd. Er zijn ook krantenknipsels met bijgeschreven teksten bij de brief 
gevoegd. 

1 april - Melding bij ADB Amsterdam: Het Joods Historisch Museum ontvangt een in 
Den Bosch afgestempelde brief, met daarin de tekst: 'Jude als Arafat een haar wordt 
gekrenkt zal ieder Jude in der Niederlande kado's kriegen'. 

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

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

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

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



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

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

1 juli - Melding bij CIDI: Het Centraal Joods Overleg ontvangt een vijf pagina tellende 
met de handgeschreven brief. De tekst luidt onder andere: "Mevr. Margaretha 
Duisenberg (...de vrouw van...)...hangt elke dag de Palestijnse vlag uit. In haar straat 
wonen veel radicale Zionisten (=zionazistich). Ze heeft gezegd dat: ...De ellende in 
de Palestijnse gebieden in stand wordt gehouden door rijke $Amerikaanse joden. En 
toch...ze zegt wel dé waarheid maar...dat mag je van de Nederlandse joodjes niet 
hardop zeggen. Wel een dappere vrouw. Een verzetsdaad." De brief is versierd met 
davidsster met hakenkruisen. Bijgevoegd is een antisemitische cartoon en een 
bericht over toegenomen antisemitisme uit een krant, waarbij 'gezeur' staat 
geschreven.  

Juli en september - Melding bij ADB Amsterdam: Op diverse data in deze twee 
maanden ontvangt een organisatie, waarvan de directeur Joods is, twaalf met de 
hand geschreven antisemitische brieven. De schrijver is vermoedelijk dezelfde als de 
schrijver van 24 april. 

31 juli - Melding bij CIDI: Een instelling in Den Haag ontvangt een brief met o.a. de 
volgende tekst: "Laten we voorop stellen Hitler was een groot misdadiger, maar...had 
hij zijn werk maar af kunnen maken dan hadden we geen Joodse intimidatie meer, 
geen Joodse financiële manipulators meer, geen Joodse moordenaars meer, geen 
Joodse folteraars meer, geen Joodse bloedhonden meer, geen Joodse 
kindermoordenaars meer."  

12 augustus - Melding bij CIDI: De Joodse gemeente Rotterdam ontvangt twee 
brieven, met ondermeer de tekst: "...Maar jullie Joden hier in NL komen ook aan de 
beurt." Zie verder onder bedreiging met geweld. 

3 oktober - CIDI plaatst op 29 november een grote advertentie met de kop 'Wat u 
vandaag, 29 november moet weten over Israel en de Palestijnen'. Daarin wordt een 
korte uiteenzetting van het conflict gegeven en het vastlopen van de 
vredesonderhandelingen aangeduid. De advertentie komt terug met o.a. de tekst: 
"Waarom 2000 jaar Joden vervolging. Niet voor niets." 

1.14 Faxen 

Gehele jaar - Melding bij CIDI: Een instelling in Den Haag meldt gemiddeld een maal 
per maand, soms vaker faxen te ontvangen van degene die al jaren antisemitische 
faxen naar Joodse instellingen stuurt. De faxen bevatten onder andere tekeningen 
van een atoombom op Tel Aviv, opgesierd met een Davidster en een hakenkruis, een 
davidster met hakenkruis en de tekst "Sharon de Joodse Hitler". CIDI ontvangt er 



gedurende het gehele jaar zestien Het Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims 
ontvangt er één, het Joods Historisch Museum vier.  

Maart - Regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Buiten de hier genoemde fax registreert 
ook de regiopolitie een antisemitische fax.  

5 maart - Melding bij CIDI: Een Joodse instelling die geld inzamelt voor Israel 
ontvangt het volgende e-mail bericht gestuurd per gratis Internet faxservice. Op de 
fax staat: 'Facsimile transmission. Please deliver this facsimile to: Fight against the 
Israelian murderers. Als afzender is ingevuld: freethepalestinians@world.com. Na 
een blanco gedeelte de tekst van Demon Internet: 'Bijgaande fax is niet afkomstig 
van Demon Internet, maar verzonden via de gratis Internet faxservice die Demon ter 
beschikking stelt. Demon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze fax. Voor 
informatie over de inhoud van deze fax dient u dan ook contact op te nemen met de 
afzender' Na weer een stuk blanco volgt de eigenlijke tekst: 'smerige moordenaars.. 
zo lang jullie de palestijnen vernederen en land bezet houden zullen jullie doden te 
betreuren te hebben...steeds meer nederlanders haten jullie arrogante pesthouding 
en steunen de onderdrukten. Jullie zijn een verrot volk en moeten wat ons betreft 
verdreven worden naar een der polen. Rot op uit de bezette gebieden!'. 

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

29 maart - Melding bij CIDI: Twee Joodse instellingen, waaronder het Joods 
Historisch Museum ontvangen een fax met als afzender killforfun@jew.com. De tekst 
luidt: 'Het is tijd om de onderdrukten te steunen. De aanslagen op de smerige 
zionisten moeten worden uitgebreid. Gebruik het internet om adressen te verzamelen 
en trakteer de bezetters op een fragmentatieverrassing. Dit smerige volk moet maar 
eens duidelijk gemaakt worden dat hun hebberigheid zal leiden tot een stroom van 
bloed....' 

April - CIDI ontvangt nu ook per fax de in 2001 opgedoken fax met de 'cartoon' van 
Mohammed Dura. 

1 mei - Melding bij CIDI: Melder wordt per fax met de dood bedreigd. Zie verder 
onder bedreiging met geweld. 

1.15 E-mails 

E-mails aan CIDI 

Een aantal e-mails is van dezelfde auteurs. CIDI ontvangt in totaal 108 verschillende 
antisemitische e-mails. Hierin zijn niet de virulente anti-Israel e-mails opgenomen. 

Januari - CIDI ontvangt twee e-mails met de tekst: 'Joodse Hitler' en 'Idioten'. 

Februari - CIDI ontvangt drie e-mails, met o.a. de teksten: 'Zoals ook de joodse lobby 
in de Amerikaanse politiek een groot voorstander is van schaamteloos geweld en 
uitbuiting' en 'Heeft het hakenkruis ook iets te maken met het joodse geloof'. 



Maart - CIDI ontvangt acht e-mails. De tekst luiden o.a.: 'Hitler is 99% van de joden 
vergeten' en 'Zes miljoen was bij lange na niet genoeg'. 

April - CIDI ontvangt drieënvijftig e-mails, waarvan elf van Mar. Molenaar, vier van 
Quarles van Ufford, twee van Murat, zes van dominee beerput, drie van T.J.C. 
Leenheer, drie van H.J. de Jonge en twee van Bert van den Blink. De teksten luiden 
o.a. 'Gek dat we u haten', 'Fuck you allemaal kutjoden. Jullie zijn de pest die de 
mensheid zal uitroeien. Ik vervloek jullie en hoop dat jullie voor eeuwig in de hel 
zullen branden.', ' Deliver the world from the Jewish plague once and for all', 'Men 
noemt u de nazi's van het Midden-Oosten, een kwalificatie waar ik me in kan vinden', 

Mei - CIDI ontvangt vier e-mails, met teksten als: 'Als ik deze dagen naar het journaal 
kijk en de kranten lees weet ik niet meer wat ik erger moet vinden: Het feit dat in de 
tweede wereldoorlog 6 miljoen Joden door de Nazi's zijn vermoord of het gegeven 
dat ze ueberhaupt Joden in leven gelaten hebben.' 

Juni - CIDI ontvangt negen e-mails, waarvan een van dominee beerput, twee van 
Bert van den Blink, drie van een en dezelfde anonieme schrijver. De tekst luidt onder 
andere: 'Hierbij wil ik jullie meedelen dat de heer e.eitham net zo'n fascist is als de 
nazi's in duitsland. Hij is geen haar beter. Dit heeft niets te maken met antisemitisme 
want tegen Joden heb ik niets maar wel tegen die nazistische regering die op dit 
moment regeert over jullie mooie land (..).Hebben jullie dan niets geleerd van de 2e 
wereldoorlog? (...) Het is trouwens ook vreemd dat alleen de joden er na 57 jaar nog 
steeds geld uitslaan! Als het een eergevoel zou zijn dan zou het niet om geld gaan. 
Dit spreekt niet voor de joden.'  

Juli - CIDI ontvangt twee e-mails, met onder andere de tekst : 'Het is treurig dat het 
Nederlandse Volk nog steeds onderdak verleent aan zekere elementen. Ik kan me 
zelf niet eens uitspreken zonder veroordeeld te worden! Maar goed, hierbij wil ik 
mezelf toch als antisemiet verklaren (want daar komt iedere vijandschap jegens de 
israelieten immers op neer). Ik wacht op een oplossing en ondertussen hoop ik dat 
de verzetsstrijders in Palestina het niet laten afweten. Zyclon-B. Die 
Auschwitzluge...'. 

September - CIDI ontvangt negen e-mails, waarvan eén van De Jonge en twee van 
Bert van den Blink. De tekst: 'Beste Joodse Nederlanders, Wat gij niet wilt dat u 
geschiedt doet dat ook een ander niet. Hebben jullie dan niets geleerd? Bah, wat zijn 
jullie een verderfelijk volk, met verderfelijke onhebbelijke standpunten jegens je 
medemensen. Steeds meer Nederlanders keren zich af of zelfs tegen die Joodse 
wandaden..'. Een schrijver verzendt 's nachts een antisemitische e-mail. Dezelfde 
dag biedt hij in een andere e-mail zijn excuus aan en zegt teveel gedronken te 
hebben.  

Oktober - CIDI ontvangt drie e-mails, met onder andere de tekst: 'Vuile Joden hitler 
had jullie moeten vergassen maar zijn klus is nog niet geklaard allah u akbar'.  

November - CIDI ontvangt een e-mail met als tekst: 'Achtung Juden! !!!Zyklon B Gas 
ist hier!!!' Daarbij is een afbeelding van een hakenkruis gevoegd. 



December - CIDI ontvangt veertien e-mails, waarvan twee van Bert van den Blink, 
vier van De Jonge en twee van J.T. Bakker. De tekst luidt onder andere 
'kankerjoden'. De aanleiding voor de e-mails van J.T. Bakker is de advertentie die 
CIDI in de NRC en De Telegraaf plaatste, met als kop 'Wat u vandaag, 29 november 
moet weten over Israel en de Palestijnen'.  

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

CIDI ontvangt meldingen van 51 e-mails die aan overige instellingen zijn gericht. 
Daarin zijn ook meerdere e-mails aan dezelfde instellingen inbegrepen. 

Januari-april - Melding bij CIDI: Een bekende instelling die antisemitisme bestrijdt, 
meldt de afgelopen maanden via hun gastenboek zo'n vijftien e-mails te hebben 
ontvangen. Deze e-mails bevatten veel verwensingen, waaronder 'Joden aan het 
gas' en 'kankerjoden'. 

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

5 januari - Melding bij CIDI: Een Joods echtpaar onvangt een e-mail met daarin de 
tekst 'Weg met alle kut joden'. De schrijver is bekend. 

Februari-maart - Melding bij CIDI: Een niet-Joodse organisatie die zich voor Israel 
inzet, ontvangt vier e-mails. Twee hebben als afzender ene Geertje en bevatten 
onder andere de tekst: 'Het is allemaal gebakken lucht, het jodendom doet nu het 
zelfde bij het palestijnse volk, wat destijds Hitler de joden heeft aangedaan'. 

3 februari - Melding bij CIDI: De Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam ontvangt een 
e-mail met daarin de tekst: 'Hamas, hamas, alle joden aan het gas'. 

6 februari - Melding bij ADB Overijssel: Melder ontvangt antisemitische emails. Het is 
niet bekend of melder Joods is. 

Maart-april - Melding bij CIDI: Een Joods internetbedrijf ontvangt acht gerichte 
antisemitische e-mails, met onder meer de tekst: 'Hoe durven jullie je nog te 
profileren, moordenaars en fascisten zijn jullie die andere volkeren uitmoorden... 
Hitler had gelijk...' en 'Ik haat alle tering Joden, moordenaars. Maar de dag des 
oordeels komt er aan. Dan zullen jullie verbranden in de hell, geloof me niemand kan 
jullie helpen dan. Ook U.S.A. niet'. 

12 maart - OPTIN, een bij CIDI gehuisveste stichting ontvangt een e-mail met de 
tekst: 'Lets kill those israeli nazi people'. 

29 maart - Melding bij CIDI: Een Joods bedrijf ontvangt een e-mail met de tekst: 
'Jammer dat Hitler zijn werk niet heeft kunnen afmaken'. 

2 april - Melding bij CIDI: Een aantal rabbijnen ontvangt bedreigende emails. De tekst 
luidt onder meer: 'Want binnen 72 uur zal er oorlog zijn en verklaard worden aan alle 
joodse doelstellingen over de hele wereld...'. Zie verder onder bedreiging met 
geweld.  



13 april - Melding bij CIDI: Een Joodse organisatie ontvangt een e-mail met onder 
andere de tekst: 'Wat moorden jullie joden toch weer lekker, he...Maar een 
Buchenwald kan zo weer open hoor voor jullie'. 

14 april - Melding bij CIDI: Een Joodse jeugdorganisatie ontvangt een e-mail met de 
tekst: 'Bravo. Jammer dat jullie nog geen crematoria hebben in Jenin. Jullie hadden 
een goede leermeester in Adolf'. 

17 april - Het ADB Amsterdam ontvangt een antisemitische e-mail. 

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

Juni - Melding bij CIDI: Een Joodse familie ontvangt een e-mail met de tekst: '(...) Ga 
lekker terug naar jullie echt land stelletje kankerluiers (...). Fuck all joden. Als het aan 
me lag zou ik jullie 1 voor 1 weer vergassen'. 

27 juni - Melding bij CIDI: Een medewerkster van Joods.nl ontvangt op haar privé-
emailadres twee e-mails met als tekst: 'Alle Joden zullen vermoord worden en ik zal 
er ook een handje aan meehelpen hier in Nederland voor mij is een goeie jood een 
dode jood!!!' en 'Alle Joden verdienen het om opgeblazen te worden'. 

5 juli - Melding bij ADB Overijssel: Een Joodse vrouw meldt antisemitische e-mails te 
ontvangen. 

10 juli - Melding bij CIDI: Een Joodse man ontvangt regelmatig antisemitische e-mails 
op zijn privé-emailadres. De teksten luiden onder andere: 'Sieg Heil. I don't know if I 
should kill you outright (I know you live in ...) or let you shiver with fear because we 
will come'. De e-mail is ondertekend met 21 maal 'Sieg Heil'. Het onderwerp van de 
e-mails is: forgot your parents, won't forget you. De ontvanger traceert de afzender 
als de sites member.odinsrage.com/weerwolf/ en aryan88.com/eng/.  

13 augustus - Melding bij CIDI: Een organisatie die antisemitisme bestrijdt, ontvangt 
een e-mail waarvan de tekst vermoedelijk in verband staat met kosjer slachten: 'Adolf 
Hitler had vreselijk plezier als hij een levend wezen zag lijden en kreperen dit moest 
van hem ook op een speciale manier zo pijnlijk mogelijk. Kortom zogenaamde 
vredelievende keppeltjes dragers en bijbelboek lezertjes jullie zijn geen haar beter'. 
De e-mail is eveneens gericht tegen Moslims. 

4 september - Melding bij CIDI: Een Joodse man ontvangt een e-mail met onder 
andere een afbeelding van ophangingen in een concentratiekamp. De tekst luidt: 
'(...)Then de Jews will be hanged indiscriminately, hanging until they stink (...)'. 

13 september - Melding bij CIDI: Het Nieuw Israelitisch Weekblad ontvangt twee e-
mails met een afbeelding van een Israelische soldaat die zijn geweer gericht houdt 
op een man, vrouw, kind en een gesluierde vrouw. Ook het hoofd van Sharon wordt 
op de achtergrond afgebeeld met tekst: 'I was just following orders - Eichmann'. De 
tweede e-mail is afkomstig van dezelfde afzender en bevat een afbeelding van een 
orthodox Joods meisje en een jongen die een gesluierde vrouw aan haar sluier trekt. 
Daarbij staat de tekst: 'Pogroms in a racist state..'. 



1.16 Internet 

In het antisemitisme-rapport van 2001 werd gesignaleerd dat het internet een 
vrijplaats lijkt te worden voor racistische en antisemitische uitingen. De cijfers van het 
Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) over 2002 bevestigen deze constatering. In 
2001 telde het MDI 197 antisemitische uitingen, over het jaar 2002 zijn dat er 584. 
Ter vergelijking: het MDI telt 607 uitingen gericht tegen Moslims, Marokkanen en 
Turken. In 2001 was dat respectievelijk 125. Wat betreft discriminatoire uitingen 
strijden antisemitisme en islamofobie om de eerste en tweede plaats. Het MDI 
constateert ook dat geweldsuitingen toenemen. 

De gemelde antisemitische uitingen zijn voor 90% afkomstig van Islamitische 
webfora. De belangrijkste uitingen betreffen het aloude vooroordeel over de Joodse 
samenzwering tegen de wereld. Op de tweede plaats komt de ontkenning van de 
Holocaust. In feite gaat het tweede vooroordeel om een verfijning van het eerste: de 
Holocaust is slechts een verzinsel van de Joden om zo de wereld een schuldgevoel 
op te dringen, hetgeen uiteindelijk leidde tot de oprichting van de Joodse staat. 

Antisemitische uitingen komen vooral voor op Marokkaanse webfora. Wat betreft 
extreem-linkse en extreem-rechtse webfora springen respectievelijk Indymedia en 
Polinco eruit. Ook is het makkelijk extreem-rechtse muziek te downloaden via 
bijvoorbeeld www.audiogalaxy.com. Er is aangifte gedaan tegen Maroc.nl, 
Indymedia, Polinco en Intifada.nl (zie ook onder 2003). De site Maroc.nl verwijdert 
inmiddels direct alle antisemitische uitingen, mits zij daarop gewezen wordt. CIDI en 
MDI dienen samen een aanklacht in tegen Weerwolf (zie hieronder). Hieronder 
volgen enkele voorbeelden van antisemitische uitingen die bij CIDI zijn gemeld. 
Meldingen worden in nauwe samenwerking met het MDI behandeld. 

Gehele jaar - Het gastenboek van het Joods Historisch Museum wordt vijf maal 
besmeurd. Voorbeelden: 'Wij haten jullie' en 'Heil Hitler' (30 maal). 

Datum onbekend - Melding RADAR: Op de website van qoop.nl worden diverse nazi-
voorwerpen aangeboden, waaronder Jodensterren, SS-dolken en insignes met 
bedekte hakenkruisen.  

11 maart - CIDI en het MDI doen aangifte tegen de organisatie Weerwolf. Deze 
organisatie heeft een internetsite members.odinsrage.com/weerwolf/. Onder de naam 
Anti-Antifa heeft de site een speciale sectie Dutch section/Afdeling Nederland 
Jews/Joden, waar de namen en adressen van enkele Joodse organisaties in 
Nederland worden genoemd, tezamen met de namen van hun Joodse 
contactpersonen. Deze opsomming is gelardeerd met portretten van de genoemde 
Joden. Bij de naam van CIDI staat in het Engels en het Nederlands: 'Deze 
organisatie moet tot de wortel worden uitgeroeid'. CIDI doet aangifte op grond van de 
antidiscriminatie-wetgeving art. 137 c-f Sr. De site zet ook aan tot haat en geweld. 
Ook het MDI doet aangifte. Het Openbaar Ministerie seponeert de klacht. CIDI is 
inmiddels een art. 12 procedure gestart bij het Hof in Den Haag. 

17 april - Op de Naffersite staat de tekst: 'Die doen nu precies wat hitler met hen 
heeft gedaan en de wereld kijkt toe omdat die tyfusjoden lobbyen in het witte huis 



waardoor amerika telkens zijn veto uitspreekt....ELIMINEREN die vuile wannabee 
Nazi's/kindermoordenaars restanten van wo2. 

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

12 juni - Het Algemeen Dagblad sluit het webforum enige dagen wegens de vele 
antisemitische en racistische uitingen. 

Augustus - Op de extreem-rechtse website van de Nederlandse Volksunie (NVU) 
verschijnt een link naar het CIDI met de opmerking dat lezers daar misschien beter 
thuis zijn als ze niet meer willen weten over het gedachtegoed van de NVU. NVU-
voorzitter Constant Kusters uit Arnhem spreekt van 'humor'. "Ik vind dit leuk. Humor 
is af en toe heel wrang. Ik doe het gewoon om het CIDI te zieken. Zij hebben mij ook 
vaak zitten te zieken door allerlei aanklachten tegen me in te dienen." Kusters, wiens 
NVU aan de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart in Arnhem en drie andere 
gemeenten meedeed, maar nergens succesvol was, zegt de link naar het CIDI 
'misschien' te willen verwijderen als het CIDI daarom verzoekt. "Maar alleen als ik 
een heel net briefje van ze krijg." CIDI zorgt er zelf voor dat de link verbroken wordt. 

Op de site valt onder andere verder te lezen: 'Dus maar lekker veel nare dingen over 
joden zeggen dat krijgen volgend jaar veel meer uit de Holokost pot.' en 'Geef het 
door, politiek rechts gaat voor - Ieder Jood moet dood! - Elke Mohammedaan gaat 
eraan!'. 

September - Op de forumpagina van Tiscali staat een anderhalve pagina grote 
uiteenzetting over het racisme van de Talmoed en antisemitische uitingen: 'Maar na 
het lezen van de Talmoed werd ik echt misselijk, ik dacht bij mezelf hoe kunnen deze 
monsters nou zo denken over hun medemens en weet ik ook waarom god ze heeft 
vervloekt! 

Oktober - Op Indymedia staat de tekst: 'Wat deden veel zionisten in de joodse raden 
destijds? Zij leverden netjes gegevens aan de nazi's en werkten mee aan het op 
transport plaatsen van joden.' (Peter Edel)  

7 november - Media: Het MDI doet aangifte tegen de internetsite maroc.nl omdat de 
beheerders antisemitische uitingen van bezoekers niet of nauwelijks verwijderen. 
Ook worden klagers niet serieus genomen. 

10 november - Op het gastenboek van niet-Joodse organisatie die zich inzet voor 
Israel staat de volgende tekst: '...ze zeggen dat 6 miljoen joden zijn gedood door 
hitler en dat is niet waar...' 

20 november - Op de webpagina home.hcc.net.nl/v.haasen/duisenberg.html staat: 
'Ze zullen nooit schromen, waar ze het ook ruiken, geld en excuses eisen. Dat is nou 
eenmaal het aard van het beestje....De joden zijn een bron van ellende in het 
middenoosten... Misschien is jouw stap een stap in de goede richting, om in ieder 
geval mensen bewust te maken hoe hypocriet Joden wel niet zijn'. 



4 december - In het gastenboek van freepalestina.nl staat onder andere: 'Israel doet 
precies hetzelfde als wat de Nazi's had gedaan met de Joden of zelfs erger. (...) 6 
miljoen doden klopt absoluut niet. Dat hebben ze omhoog getrokken om meer poen 
te krijgen tipisch joden.  
CIDI en MDI doen aangifte. De zaak loopt nog. 

19 december - Melding bij CIDI: In het gastenboek van een organisatie die 
antisemitisme bestrijdt staat de tekst: 'Ik vind Joden kut'. 

1.17 Media 

8 april - In het NRC Handelsblad is een cartoon van "Fokke en Sukke" afgebeeld. 
Daarin koppelt de maker van de cartoon de kruisdood van Jezus Christus aan de 
belegering van de geboortekerk in Bethlehem door Israelische troepen. De tekst van 
de cartoon luidt als volgt: 'Bellen 'm gewoon op z'n mobieltje. Dus kruisigen was niet 
voldoende meneer Sharon? De plek waar z'n kribbe stond moest ook nog aan 
flarden worden geschoten?' CIDI schrijft hierover een brief aan de NRC en zet daarin 
uiteen dat dergelijke koppelingen tot en met de Nazi-periode hebben geleid tot 
gruwelijke vervolgingen van Joden. Zowel het NRC Handelsblad als de makers van 
"Fokke en Sukke" bieden hun excuses aan. 

1.18 Extreemrechts, Hitlergroet, Stickers 

Jaarlijks verschijnt de Monitor racisme en extreem-rechts van de Anne Frank 
Stichting en de Universiteit van Leiden. De rapporteurs Jaap van Donselaar en Peter 
Rodrigues constateren dat de hoeveelheid gewelddadige racistische incidenten in 
het jaar 2001 opmerkelijke is afgenomen: 317 gewelddadige incidenten in 2001 
tegen 406 in 2000 en 345 in 1999. Cijfers over 2002 zijn in de genoemde monitor 
nog niet opgenomen. 

Het jaarverslag van de AIVD besteedt ook aandacht aan uitingen van extreem-
rechtse groeperingen in Nederland. De AIVD zegt hierover het volgende: 'Extreem-
rechts draagt antidemocratische opvattingen uit en verzet zich tegen de instroom en 
integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving. Op dit moment moet 
extreem-rechts in Nederland niet in staat worden geacht het voortbestaan van de 
democratische rechtsorde in ernstige mate te bedreigen. Wel blijven extreemrechtse 
acties schadelijk voor de interetnische verhoudingen binnen de Nederlandse 
samenleving'. 

Op basis van het AIVD-rapport en de Monitor kunnen we een aantal conclusies 
terkken. Voor het eerst sinds vijfentwintig jaar was er bij de Kamerverkiezingen van 
2002 geen deelname van een racistische, extreem-rechtse politieke partij. De 
Centrumdemocraten (CD) is na de dood van Hans Janmaat opgehouden te bestaan. 
Tevens is het Nederlands Blok, de partij van Wim Vreeswijk, verdwenen. De Nieuwe 
Nationale Partij (NNP) is de enige partij die dit jaar electoraal succes boekte. De 
partij behaalde twee zetels in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord. Hun 
achterban bestaat deels uit jongeren en deels uit voormalige activisten van de in 
1998 verboden CP'86. Volgens Van Donselaar en Rodrigues kan de NNP voorlopig 
beslist niet beschouwd worden als een opvolger van de CD. 



Gehele jaar - Meldingen bij Kafka: op verschillende plekken in Nederland wordt tien 
maal het brengen van de Hitlergroet geteld. Dit gebeurt onder andere in Deventer, 
Nijmegen, Sonnega, Zeewolde, Hengelo, De Efteling, Rotterdam en Utrecht. Ook bij 
de regiopolitie Amstelland komt een melding van het brengen van de hitlergroet 
binnen. Veel voorkomende plekken waar de incidenten plaatsvinden zijn: 
uitgaansgelegenheden, stadscentra, voetbalwedstrijden en rondom 
asielzoekerscentra.  

Gehele jaar - Meldingen bij Kafka: op verschillende plaatsen in Nederland worden 
stickers aangetroffen. Vijf van deze stickers zijn afkomstig van de NSDAP/AO met 
daarop verschillende teksten. In Hillegom en Groningen worden stickers met de 
tekst: 'Juden raus' aangetroffen. In Leiden wordt een sticker met de tekst: 'Destroy 
ZOG' gevonden en in Den Haag een sticker met de tekst: 'Wir sind wieder da'. In Den 
Haag en Scheveningen wordt melding gemaakt van stickers afkomstig van Vrij 
Historisch Onderzoek. Hiervan zijn vier stickers in de buurt van het huis van 
Stormfront Nederland-voorman Remy Hoven gevonden. In Den Haag, Dordrecht en 
Groningen worden stickers met respectievelijk een portret van Hitler, een afbeelding 
van een adelaar met een hakenkruis en een sticker met daarop: 'Palestina vrij van 
Zionisten' aangetroffen. In Amsterdam treft men een sticker aan met daarop de 
volgende internetlocatie vermeld: www.rudolf-hess.org. Tevens staat op de sticker 
een foto van Hess en de naam van de uitgever van de sticker; de Duitse neonazi 
Rudiger Kahsner.  

5 maart - Melding bij ADB Amsterdam: In het centrum van Amsterdam is zichtbaar 
voor een raam een Nazi-vlag te zien, waarvan de swastika is vervangen door een 
Keltisch Kruis, tevens hangen er pamfletten van de NNP voor het raam van de 
woning. Er wordt aangifte gedaan. De vlag wordt in beslag genomen; eigenaar wordt 
aangehouden. 

17 augustus - Melding bij Kafka: De Nederlandse Volksunie is met ongeveer dertig 
personen aanwezig bij een herdenkingsbijeenkomst van Rudolf Hess in Duitsland. 
NVU-voorzitter Constant Kusters houdt bij deze bijeenkomst een toespraak. 

15 oktober - Melding bij CIDI: In de Theresiastraat te Den Haag worden stickers 
aangetroffen met de volgende tekst: 'Zionisten toten in aller Welt….Frauen und 
Kinder.... mit Eurem Geld!!! Menschen wehrt Euch: Kauft nicht beim Zionisten!!! 
AZA/PB44/9930 AB Delfzijl/Nederlande'. Het geheel is opgesierd met een 
Amerikaanse vlag met daarin een Davidster. AZA betekent Anti-Zionistische Aktion. 
AZA is al jarenlang actief en roept op te strijden tegen de 'Zionistische oorlog'. 
Eigenaar van de postbus is Eite Homan, actief lid van verschillende extreem-rechtse 
organisaties. 
CIDI doet aangifte bij de politie. De Officier van Justitie neemt de aangifte echter niet 
in behandeling. De tekst op de sticker valt weliswaar onder art. 137d SR ('aanzetten 
tot discriminatie'), maar de ervaring leert 'dat het achterhalen van degene die deze 
sticker heeft achtergelaten vrijwel ondoenlijk is', aldus de Officier van Justitie in zijn 
schriftelijke antwoord aan CIDI. Een onderzoek naar Eite Homan geschiedt evenmin. 
Deze is woonachtig in Groningen. 'Mochten er aanwijzingen zijn die erop wijzen dat 
E. Homan strafbare feiten zou plegen zal een onderzoek binnen het betreffende 
arrondissement gestart moeten worden. Ik heb geen aanwijzingen, dat E. Homan 



binnen het Haagse arrondissement strafbare feiten pleegt/heeft gepleegd.', aldus de 
Officier van Justitie. 

1.19 Demonstraties 

26 januari - Media: In Rotterdam vindt een demonstratie plaats van extreem-rechtse 
aanhangers onder aanvoering van Constant Kusters. Er zijn zo'n 80 deelnemers uit 
Groningen, Arnhem, Hamburg en Frankfurt. Verschillende leuzen worden 
gescandeerd, waaronder: 'Roem en eer aan de Waffen SS'. Burgemeester Opstelten 
had de demonstratie eerder verboden. Hierop spande de NVU een kortgeding aan. 
Daarop besloot de bestuursrechter de NVU toestemming te verlenen op grond van 
artikel 9 van de grondwet, waarin volgens de rechter het recht om te betogen is 
vastgelegd. Het is in korte tijd de tweede keer dat een rechter een verbod op een 
extreem-rechtse betoging vernietigt. Eerder gebeurde dat in maart 2002, toen de 
bestuursrechter van Maastricht bepaalde dat de burgemeester van Kerkrade ten 
onrechte een demonstratie van de NVU had verboden. 

13 april - Media en verslagen van ooggetuigen: Het Platform Stop de oorlog tegen de 
Palestijnen organiseert een landelijke demonstratie in Amsterdam. Aan de 
demonstratie nemen zo'n 20.000 deelnemers deel, waarvan 90% van Noord-
Afrikaanse afkomst. De demonstratie loopt uit op ernstige rellen, waarbij 
Amerikaanse, Israelische en Engelse vlaggen worden verbrand. De politie neemt 
slechts enkele spandoeken in beslag. Op initiatief van het CDA worden door alle 
partijen Kamervragen gesteld, uitgezonderd de PvdA, GroenLinks en de SP. 

Voorafgaand aan de demonstratie had CIDI het College van B&W van Amsterdam 
verzocht onmiddellijk in te grijpen indien er antisemitische slogans geroepen zouden 
worden en/of antisemitische leuzen of symbolen meegevoerd of getoond zouden 
worden. 

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

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

Tevens zijn verschillende afbeeldingen die op de dag vertoond worden duidelijk van 
antisemitische aard. Afbeeldingen van hakenkruizen, hakenkruis = davidster, het 
gezicht van Sharon getekend met een Hitlersnor, de vlag van Israel met Nazi-tekens 
erin, Jodensterren met Palestijn erin gezet. Afbeeldingen met een dergelijke 
strekking hebben een duidelijk antisemitische boodschap.  



Slogans die tijdens de demonstratie geroepen worden hebben een expliciet 
antisemitische toon: 'Hamas, hamas, Joden aan het gas', 'Dood aan de Joden', 
'Joden zijn honden' en 'Sieg Heil'. 

Tijdens de dag vindt tevens een incident plaats, waarbij fysiek geweld gebruikt wordt. 
Een Joodse vrouw wil verhinderen dat de Israelische vlag verbrand wordt. Zij wordt 
door verschillende 'vlagverbranders' belaagd en loopt daarbij lichte fysieke schade 
op. Tevens wordt voor het Krasnapolsky Hotel op de Dam de keppel van een 
Amerikaans Joodse jongen afgepakt. Ook wordt de jongen door verschillende 
omstanders geschopt en geslagen. Het slachtoffer doet aangifte bij de politie.  

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

21 april - Media en ooggetuigen: Rondom de door Joodse jongeren georganiseerde 
demonstratie 'Voor vrede tegen terreur' verricht de politie zes arrestaties. Na afloop 
van de demonstratie loopt een groepje Joodse jongeren met de Israelische vlag nog 
zichtbaar bij zich over de Blauwe Brug. Vanuit een voorbij rijdende auto wordt de 
volgende tekst geroepen: 'Kankerjoden, Palestijnen, dood aan alle Joden'. De vier 
inzittenden, allen van Arabische afkomst, worden klem gereden door de ME en 
gearresteerd. Bij falafel restaurant Maoz komt het bijna tot een handgemeen met 
Marokkaanse jongeren, die de groep Joodse jongeren met een stok en stenen 
bedreigen. Bij de politie wordt van dit incident melding gemaakt. 

29 november - Melding bij Kafka: In Den Haag wordt een anti-Israel demonstratie 
gehouden. Eén van de deelnemers is de neonazi Eite Homan. Hij draagt een 
spandoek met daarop de tekst: 'Nieder mit den Zionismus'. Op een ander spandoek 
wordt een hakenkruis met een davidster gecombineerd. De politie neemt de beide 
spandoeken in beslag. 

1.20 Politiek 

27 mei - Media: Na de anti-Israel demonstratie van 13 april in Amsterdam hangt 
Gretta Duisenberg, de echtgenote van Wim Duisenberg, een grote Palestijnse vlag 
over haar balkon. In een telefoongesprek met haar Joodse overburen, die zich na 
enige tijd aan de vlag beginnen te ergeren, zegt Duisenberg dat geen enkele 
regering iets doet aan de onderdrukking van de Palestijnen. Ook zegt zij dat de rijke 
joodse lobby in de Verenigde Staten de Israelische regering steunt. De advocaat 
Herman Loonstein van Federatief Joods Nederland dient, overigens tegen de zin van 
genoemde overburen, een strafklacht in. De aanklacht luidt: antisemitisme en 
aanzetten tot haat. In een interview met het Parool (28 mei) zegt Duisenberg: 
'Amerika laat de Israelische onderdrukkingspolitiek begaan. In Amerika wonen 5,5 
miljoen joden en als een president gekozen wil worden zoekt hij steun van de rijke 
joodse lobby'.  

5 november - Media: In een interview in De Volkskrant zegt Abou Jahjah, voorzitter 
van de Arabisch Europese Liga (AEL): 'Antwerpen is de internationale hoofdstad van 
de zionistische lobby'. 



30 november - Media: In een interview in Trouw met als titel Ik pas me niet aan zegt 
Abou Jahjah: '(...)Ik heb niets tegen Joodse mensen of het Joodse geloof, hier of in 
Israel. Onze acties zijn tegen de regering Sjaron. De Zionisten zijn de Nazi's van 
deze tijd (...)'. 
 
December - Media: Gretta Duisenberg wordt niet vervolgd wegens het aanzetten tot 
discriminatie of haat tegen Joden. Aanleiding voor het Justitie-onderzoek was een 
radio-interview dat Gretta Duisenberg gaf in oktober. Het interview ging over haar 
actie Stop de bezetting waarin Duisenberg het opneemt voor het Palestijnse volk. 

Toen een radioverslaggever haar tijdens een manifestatie vroeg hoeveel 
handtekeningen ze wilde verzamelen, antwoordde ze na enig nadenken 'zes miljoen'. 
Hierbij lachtte zij luid. De Federatie Joods Nederland diende daarna een klacht in bij 
justitie. Volgens het openbaar ministerie heeft Duisenberg zich niet minachtend over 
Joden uitgelaten en ook niet aangezet tot discriminatie of haat. Wel waren haar 
uitlatingen 'krenkend en kwetsend'.  

Volgens de advocaat van de federatie, A. Moszkowicz, doelde Duisenberg met het 
genoemde getal op de zes miljoen slachtoffers van de Holocaust. Duisenberg 
ontkent dit. Maar officier van justitie P. Velleman, die haar verder niet vervolgt, schrijft 
in een brief aan haar dat hij toch denkt dat zij zich bewust was van haar woorden. 
Letterlijk zegt Velleman: 'Mevrouw Duisenberg noemt na enig nadenken een getal in 
het kader van haar handtekeningenactie. Het getal is in relatie met Israël zonder 
twijfel het Holocaust-getal. Ze noemt dit getal opzettelijk, want ze noemt het na enig 
nadenken. Tevens is zij zich kennelijk bewust van de speciale betekenis van dit 
getal, gezien haar lachje achteraf. Het noemen van dit getal is krenkend, omdat dit 
getal door mevrouw Duisenberg gebruikt wordt in een actie gericht tegen de Joodse 
staat'.  

Duisenberg, die blij is dat er geen vervolging komt, is toch 'bijzonder teleurgesteld' in 
de motivering van de Officier. Ze dient een klacht in bij Justitie, omdat ze erbij blijft 
dat ze met het aantal 'zes miljoen' niet de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 
bedoelde. 

Advocaat A. Moszkowicz gaat bij het gerechtshof in Amsterdam in beroep tegen de 
beslissing van het Openbaar Minsiterie om Gretta Duisenberg niet te vervolgen. In 
een zogenoemde artikel 12-procedure kan het Hof Justitie alsnog dwingen om 
iemand te vervolgen. Moszkowicz: ,,Ik ben tevreden over de uitgebreide motivering 
van het Openbaar Ministerie. Ik verschil alleen met de Officier van Justitie van 
mening of deze zaak vervolgbaar is. Ik meen dat dit wel het geval is.'' 

2. ANTISEMITISCHE INCIDENTEN 1 JANUARI-5 MEI 2003 

2.1 Fysiek geweld 

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



varen. Tijdens de ruzie scheldt de klant hem uit voor "teringjood" en "vuile Jood". De 
ruzie resulteert in een vechtpartij. Melder doet aangifte. 

2.2 Bedreiging met geweld 

24 februari - Melding bij CIDI: Een vrouw die het gebouw van de Liberaal Joodse 
Gemeente in Amsterdam verlaat, wordt achtervolgd door een groepje jongeren van 
Noord-Afrikaanse afkomst. Ze wordt uitgescholden. De jongeren volgen haar tot aan 
haar auto. Ze was zo ontdaan dat ze niet goed gehoord heeft wat er werd geroepen. 
Wel is duidelijk dat ze met de dood wordt bedreigd. 
 
14 februari - Melding bij CIDI: Een vader van een 13-jarig meisje meldt dat er op de 
school van zijn dochter een antisemitische sfeer heerst. De school ligt in Amsterdam. 
Het meisje krijgt te horen: "Jodenhoer" en "Joden zijn verboden, die moet je doden". 
Daders zijn Marokkanen. Melder denkt er over zijn dochter van school te halen. Hij 
heeft ook overleg met de schoolleiding. Deze nemen de zaak ter hand. Sindsdien 
heeft het meisje geen problemen meer gehad. 

2.3 Schelden 

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

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

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

24 februari - Een vrouw die het gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente in 
Amsterdam verlaat, wordt met de dood bedreigd. Zie verder onder bedreiging met 
geweld. 

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

28 februari - De Stem en Brabants Dagblad: In Nieuwe Revue zeggen twee 
geïnterviewde jongens (18 en 15 jaar) onder meer dat met de buitenlanders 
hetzelfde moet gebeuren wat Hitler destijds met de Joden heeft gedaan. De twee 
worden opgepakt. De jongste komt na een dag vrij. De ander zit twee weken in 



voorarrest. Zijn werkgever ontslaat hem. Op zijn kamer worden, naast nazi-tekens en 
afbeeldingen, wapens aangetroffen. Vermoedelijk moeten beiden voorkomen. 

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

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

10 april - CIDI krijgt twee telefoontjes van dezelfde man. Hij zegt: "Alle Joden zijn 
criminelen" en geeft zijn telefoonnummer: 0519-321666.  

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

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

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

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

4 mei - Media: De dodenherdenking in Amsterdam wordt ten minste op vijf plaatsen 
verstoord. In de Baarsjes te Amsterdam schreeuwt een groep jongeren van Noord-
Afrikaanse afkomst zo'n twintig maal tijdens de twee minuten stilte: "Joden moeten 
we doden". Op het Sierplein in Slotervaart/Overtoomse Veld voetballen jongeren van 
Noord-Afrikaanse afkomst met de kransen. Bij het homomonument wordt 
geclaxonneerd. In Zeeburg gooit een negenjarige jongen eieren naar de 
Marokkaans-Nederlandse rapper Raymzter, die door het 4-5 Mei Comité was 
uitgenodigd om de allochtone jeugd bij de herdenking te betrekken. De Marokkaanse 
Raad deelt er pamfletten uit over Palestina. Een allochtone buurtbewoner neemt de 
Palestijnse vlag mee, als statement tegen Israel. 

In Osdorp wordt de Nederlandse vlag weggerukt die halfstok hangt bij het plaatselijk 
oorlogsmonument. De vlag wordt in stukken gescheurd teruggevonden. Er was een 
poging gedaan de vlag te verbranden. Er worden bij het begin van de herdenking ook 
leuzen geschreeuwd. In de Baarsjes doet D66-fractievoorzitter Michel Rog in de 



Baarsjes aangifte. In Slotervaart zal overleg gevoerd worden met de buurtvaders. 
Tegen het in stukken scheuren van de Nederlandse vlag is aangifte gedaan. 
Burgemeester Cohen van Amsterdam spreekt zijn afschuw uit en zegt dat er meer 
dialoog moet komen. Het Centraal Joods Overleg stuurt brieven aan onder meer de 
minister-president, de burgemeester en het 4 en 5 Mei Comité waarin de organisatie 
haar boosheid over de verstoringen uit. 

2.4 Onderwijs 

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

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

Maart - Melding bij CIDI: Een Joodse studente hoort op haar werk het volgende 
verhaal van een collega. Twee vriendjes van de zoon van bedoelde collega vragen 
hem of hij Joden kent. De jongens zijn van Noord-Afrikaanse afkomst. De jongen 
antwoordt ontkennend. Hij durfde niet te zeggen, dat hij een Joods vriendje heeft. 
Daarop zeggen zijn vriendjes "Wij haten Joden en alle Joden moeten dood". 

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

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

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

April - Melding bij CIDI: Een Israelisch gezin uit Nieuwegein meldt dat hun zoon van 
veertien al meer dan een jaar door een groep medeleerlingen wordt uitgescholden. 
De jongen is leerling van een scholengemeenschap in Nieuwegein. Aanvankelijk 
betreft het voornamelijk antisemitische uitingen. De jongen krijgt te horen: "Ga jij 
maar aan het gas", "Pauw, pauw ik schiet je jodenster er af" en "neus". Op het 
moment dat het slachtoffer zijn hand uitsteekt om vrede te sluiten, trekken de daders 



- zowel Nederlandse leerlingen als leerlingen van Noord-Afrikaanse afkomst - hun 
hand terug en zeggen "Joden zijn vies". Op het schoolbord treft de jongen een 
tekening aan dat hem moet verbeelden met een lange neus en daaronder het woord 
'Jood'. Er vindt weliswaar overleg plaats tussen de school en de ouders, maar deze 
gesprekken leiden niet tot een resultaat. Pas nadat de school na een jaar de 
initiatiefnemer, een leerling van Marokkaanse achtergrond, aanspreekt, houden de 
antisemitisiche scheldpartijen op. Na het schooljaar verandert het karakter van de 
opmerkingen van antisemitisch naar virulent anti-Israel. Ouders willen op dit moment 
alleen melding doen. De jongen is inmiddels van school gegaan. 

2.5 Vernielingen 

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

2.6 Bekladdingen 

19 maart - Melding Fabel van de Illegaal: Eén dag na plaatsing is er van de 
'Wensmuur tegen Racisme' in Leiden weinig meer over. De muur op het 
Stadhuisplein in Leiden werd ingebruikgenomen bij de start van de Antiracismeweek. 
Burgemeester Lemstra plaatste er als eerste een tekst. De volgende dag is de muur 
beklad met racistische en antisemitische leuzen, zoals 'Hamas, joden aan het gas' . 

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

2.7 Sport 

Sinds januari 2003 voeren politici, tal van organisaties die zijn betrokken bij het 
voetbal, ambtenaren en voetbalsupporters overleg over de aanpak van 
voetbalvandalisme. Het overleg heeft geresulteerd in het 'Beleidskader Bestrijding 
Voetbalvandalisme en Voetbalgeweld 2003'. Minister Remkes van Binnenlandse 
zaken heeft het rapport mede namens het Ministerie van Justitie en VWS voorgelegd 
aan de Tweede Kamer. Een van de voorstellen is om wedstrijden af te gelasten 
indien supporters tot drie keer toe kwetsende, discriminerende of racistische 
spreekkoren aanheffen. 

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

31 januari - Melding bij CIDI. Een Joodse bondsarbiter basketball fluit een wedstrijd. 
Tijdens de wedstrijd wordt hij door spelers uitgescholden. Een speler roept "Héééé 
Jooood" en "Héee rabbijn, je kan niks van fluiten". Melder maakt er, mede op advies 
van CIDI, werk van en legt het voor aan de Tucht - en Geschillen Commissie van de 
Nederlandse basketball Bond te Bunnik. Melder wordt gesteund door het 



Rayonbestuur te Beverwijk. De betreffende speler wordt in maart voor acht 
wedstrijden geschorst. 

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

2.8 Muziek 

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

2.9 Brieven, pamfletten 

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

22 april - CIDI doet aangifte van een pamflet dat is uitgedeeld of achtergelaten in een 
aantal eersteklas coupés in de trein van Utrecht naar Rotterdam. Het pamflet is 
getiteld 'Stop de Joodse dictatuur' en bevat een aanklacht tegen de Joodse 
wereldoverheersing. De tekst luidt onder andere 'Er dient een einde te komen aan de 
onderdrukking en stelselmatige uitsluiting van velen veroorzaakt door joods 
bestuurlijk Nederland en zijn handlangers' en 'De duivelse invloed van joodse leiders 
is daarin zeer aanzienlijk groot met hun geniepige, gemene toneelstukjes. Ze zijn 



meesters in het verdraaien van de werkelijke feiten. In de media stikt het van de 
joodse onderdrukkers die de Nederlandse maatschappij systematisch kapotmaken'. 
Het pamflet is ondertekend met 'SPEEL HET SLIM'. CIDI doet aangifte. 

2.10 E-mails 

CIDI ontvangt in totaal 37 antisemitische e-mails. Hierin zijn niet de virulent anti-Israel 
e-mails opgenomen. 

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

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

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

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

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

E-mails aan instellingen zijn nauwelijks boven water te krijgen, daar de meeste direct 
worden verwijderd. CIDI ontvangt negen meldingen van in totaal zeventien e-mails, 
waaronder acht e-mails aan het Centraal Joods Overleg, waarvan zeven afkomstig 
zijn van Fred van Leeuwen. Niet alle instellingen bewaren diens e-mails. 

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



Februari - CIDI ontvangt twee meldingen. Aan een privé-persoon wordt geschreven: 
"De schandalige rol van de Amsterdamse joden toen en nu".  

Maart - CIDI ontvangt drie meldingen. Een niet-Joodse organisatie die antisemitisme 
bestrijdt krijgt een e-mail met de tekst: "Lik mijn ballen. Stelletje stinkjoden". 

April - Het Nieuw Israelitisch Weekblad ontvangt twee e-mails met onder andere de 
tekst: "Wat mijn moeder laatst zei over de eeuwige smoezen van de joodse staat de 
Palestijnse gebieden niet te ontruimen: Sammie kan niet delen. -- Afz. Otto Burger, 
Amsterdam." 

2.11 Internet 

Op het moment dat dit rapport verschijnt, is het nog niet mogelijk om uitspraken over 
toename of afname van antisemitische uitingen op internet te geven. Hieronder volgt 
een aantal voorbeelden van hetgeen bij CIDI is gemeld. Het Nederlands Auschwitz 
Comité meldt dat er zeer regelmatig antisemitische opmerkingen in hun gastenboek 
te vinden zijn. Door het goede beheer van hun website krijgt Joods.nl aanzienlijk 
minder beledigingen binnen.  

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

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

Januari - Op de website van het Stormfront verschijnt een lijst met namen van 
Joodse Nederlanders. Daarbij worden onder andere de volgende opmerkingen 
gegeven: "Ja ik ben ook blij met de lijst, ik dacht precies hetzelfde als Finis 
Germania, dat er mensen op staan waar ik van dacht dat het nederlanders waren. 
Die gasten zitten ECHT overal" en 'Zeer interessant om dal die namen te zien, 
waarvan ik nooit had gedacht dat ze joods waren. Nu zou ik graag wat meer info 
willen zien van de joden die de macht hebben in het bedrijfsleven in Nederland' en 
'Ja B. (NAAM VAN BEKENDE NEDERLANDER) is jood. Hij ook atheist, zoals vele 
joden maar staat steeds 100% achter zijn joodse wortels en cultuur, de joodse lobby, 
enz. ...Trouwens, het heeft me geergerd te zien, tijdens de begrafenis van Prins 
Bernard, hoeveel joden uitgenodigd waren: B, R, M, C" (NAMEN VAN BEKENDE 
NEDERLANDERS). De provider is gevestigd in Amerika hetgeen tot gevolg heeft dat 
met de huidige wetgeving hier niet tegen kan worden opgetreden. 



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

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

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

April - MDI meldt dat de site van Weerwolf inmiddels geheel is vernieuwd. Nu zijn ook 
de Protocollen van de Wijzen van Zion opgenomen. Het MDI doet hierover aangifte. 

2.12 Media 

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

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



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

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

Februari-april - Melding bij CIDI: Op de beurs Eerste Drukte/Vers voor de Pers krijgt 
een bezoeker een 'persmap' met de aankondiging van het boek Geel Bloed en 
Bibbergeld en de verantwoording. De naam van de auteur is Victor H. Holland. De 
folders in de persmap beloven o.a. 'spraakmakende onthullingen over Otto Frank en 
de schandalige rol van de Amsterdamse Joden toen en nu'. Uit een advertentie in 



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

2.13 Demonstraties 

22 maart - Melding MDI: Tijdens de demonstratie tegen de oorlog tegen Irak worden 
twee hakenkruisen gesignaleerd, waarvan één op de rug van een persoon met als 
tekst 'usa=swastika'. en één op een spandoek 'Aznar, hijo de puta' (Aznar, zoon van 
een hoer en een hakenkruis). Aan het eind van de demonstratie roept een klein 
groepje jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst voor de microfoon van een Radio 1-
verslaggever "Bush moet dood en alle Joden ook". 

2.14 Politiek 

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

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

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



van kleine Palestijnse jongens tegen tanks en hoe ze zich in benarde 
omstandigheden proberen te verzetten'', zei hij. In interviews in de Volkskrant en het 
NRC Handelsblad vergelijkt hij deze leuze met de uitspraak van VVD-Kamerlid 
Ayaan Hirsi Ali waarin zij stelt dat Mohammed naar westerse maatstaven pervers 
was door te trouwen met de negenjarige dochter van zijn beste vriend.  

29 april - Media: Sinds enige tijd beschikt het ClDl over een dossier met daarin 
mogelijk belastende informatie over Nabil Marmouch, bestuurslid van de AEL. Onder 
een nickname zou hij tijdens zijn bestuurslidmaatschap van de AEL uitlatingen 
hebben gedaan over Joden en Israel die volgens CIDI-directeur Ronny Naftaniel 
"zeer buitensporig, beledigend en aanzettend tot haat" zijn. Marmouch zou op de 
website van Marco.nl onder de schuilnaam Makromike II Israel o.a. typeren als 'dat 
smerige zionistische ongedierte', 'zionistisch luizen', 'zionistische kakkerlakken'. 

2.15 Overig 

8 maart - Melding bij CIDI: Op het Centraal Station in Utrecht wordt een sticker 
uitgedeeld met als tekst 'joodse bezetting is terrorisme'. Het is niet duidelijk is door 
wie dit is gedaan en om hoeveel stickers het gaat. 

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

3. RECHTSSPRAAK 2002-2003 

Het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie (LECD), dat in 1998 werd opgericht, 
behandelt zaken op het gebied van discriminatie op grond van art 137c Sr en verder. 
Hoe groot het aantal antisemitische strafzaken in 2001 en 2002 is geweest, is bij het 
verschijnen van dit rapport nog niet bekend. Er werden in 2002 bij de parketten 242 
discriminatiefeiten ingeschreven. In 1999 waren dat er 193, waarvan 34 (18%) 
antisemitisch en in 2000 ging het in 48 gevallen (23%) van de 214 zaken om 
antisemitisme.  

Uitspraken 2002 

24 mei - De Stem: De 21-jarige S.H. uit Breda wordt veroordeeld tot driehonderd 
euro wegens het brengen van de Hitlergroet na de wedstrijd NAC-Ajax. De 
politierechter Mr. D. van Kralingen kon die belediging wel plaatsen: "En het is een feit 
van algemene bekendheid dat Ajax-supporters Joden worden genoemd. Ze noemen 
zichzelf ook Joden, als een soort geuzennaam". Desondanks vonnist hij conform de 
eis van de Officier van Justitie. 

27 mei - Melding Kafka: De politierechter te Den Haag veroordeelt Jasper Velzel uit 
Leiden, eigenaar van Berzerker Records, tot 120 uur dienstverlening en 3 maanden 
cel voorwaardelijk. Hij moest terechtstaan wegens distributie-activiteiten. Hem werd 



het ter verspreiding in bezit hebben van voor bevolkingsgroepen beledigend 
materiaal en het aanzetten tot haat ten laste gelegd voor drie punten: 1. Het in bezit 
hebben van muziek met racistische, nazistische en teksten die de Holocaust 
ontkennen. 2. Het in bezit hebben van speldjes met hakenkruizen en SS-totenkopfen 
en 3. Het in bezit hebben van stickers van Nationaal Offensief en diverse exemplaren 
van Resistance Magazine #12 met diverse teksten die de Holocaust ontkenden. 
Velzel werd voor punt 1 en 3 veroordeeld. Voor punt 2 werd hij vrijgesproken wegens 
onvoldoende bewijs.  

3 juni - De politierechter te Utrecht veroordelt een lid van de Nederlandse Volksunie 
tot 100 uur werkstraf wegens de mishandeling in Woudenberg van een Joodse 
jongen in december 2000. (zie CIDI-overzicht 2000). 

5 november - Melding Kafka: De Duitse neonazi Michael Krick mag van de Hoge 
Raad worden uitgeleverd aan Duitsland. In Duitsland maakt hij zich onder meer 
schuldig aan het ontkennen van de Holocaust. Tijdens een demonstratie in Duitsland 
toonde hij zijn SS-tatoeage op zijn achterhoofd. De Duitse Justitie gaat in beroep en 
wil de man ook uitgeleverd krijgen wegens een derde feit, nl. het in bezit hebben van 
CD's met daarop de ontkenning van de Holocaust. Dat wordt afgewezen. Hij wordt 
nu alleen voor de twee genoemde feiten uitgewezen. Krick verbleef al ruim twee jaar 
in Nederland om uit handen te blijven van de Duitse justitie. In Nederland was hij 
actief binnen de NVU.  

11 december - Melding Kafka: De rechtbank in Zutphen veroordeelt een 46-jarige 
man wegens het brengen van de Hitlergroet en het roepen van "Sieg heil" naar een 
politieman in Borculo. De politieman gaf hem een boete en ook de rechtbank 
veroordeelt tot een boete van 130 euro. Niet duidelijk is of hij extreem-rechtse 
sympathieën heeft. 

29 november - Melding Kafka: Justitie besluit een column waarin Hitler werd gebruikt 
om te provoceren, niet te vervolgen. 

23 december - Het Openbaar Ministerie in Amsterdam zal Gretta Duisenberg niet 
vervolgen wegens discriminatie. Justitie acht haar uitlatingen over de zes miljoen 
handtekeningen, die zij wenste op te halen voor haar actie Stop de Bezetting, wel 
'krenkend en kwetsend', maar acht ze niet voldoende om haar wegens antisemitisme 
te vervolgen. Volgens het OM heeft Duisenberg zich niet minachtend over Joden 
uitgelaten en ook niet aangezet tot discriminatie of haat. 'Wat zij wel heeft gedaan is 
bijdragen aan het vergiftigen van de atmosfeer waarin in Nederland het politieke 
debat moet plaatsvinden', aldus het OM. 

4. BEOORDELING EN CONCLUSIE 

In de inleiding werd al aangegeven dat 2002 geen trendbreuk laat zien voor wat 
betreft de stijging van het aantal antisemitische incidenten. De tabel hierna laat dit 
duidelijk zien. De maanden januari-mei 2003 vertonen wel een cijfermatige daling ten 
opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Als je de eenmalige scherpe stijging in de 
maanden maart/april 2002 buiten beschouwing laat, is er nog steeds sprake van een 
toename van antisemitische uitingen. De trendlijn in onderstaand figuur geeft dit aan. 



 

De trend van antisemitische incidenten in Nederland januari 2001 - mei 2003 

Tellingen 

De cijfers van het aantal verschijningsvormen van antisemitisme geven het volgende 
beeld: 

  2000 2001 2002 2002 

tot 5-5 

2003 

tot 5-5 

fysiek geweld 6 6 12 8 1 

bedreiging met geweld 1 8 19 9 2 

schelden 32 48 68 40 21 

vernieling synagogen/begraafplaatsen 0 2 2 2 1 

bekladding synagogen 6 0 3 1 0 

bekladding Joodse begraafplaatsen 2 3 1 0 0 

bekladding monumenten 0 4 5 4 3 

sport 4 7 18 6 4 

e-mails 10 31 159 110 54 

brieven/pamfletten/fax/stickers 18 16 34 28 2 

overig (media, boeken, muziek) 17 14 16 3 11 

Bij bovenstaand overzicht moet met het volgende rekening worden gehouden: 

• Bij het aantal scheldpartijen over 2002 en 2003 zijn ook de regelmatige 
scheldpartijen inbegrepen, waarvan niet nauwkeurig kan worden aangegeven 
hoe vaak zij voorkomen. Dat betreft de meldingen van Joden die regelmatig 



worden uitgescholden, de scheldpartijen bij synagogen of het regelmatig 
uitschelden van een Joods kind op een speelplaats. Deze meldingen worden 
elk als één incident geteld. 

• Van de 158 e-mails in 2002 zijn er 108 aan CIDI gericht, waarvan 55 in de 
maand april. Hierin ook begrepen e-mails van dezelfde schrijvers. 

• In deze statistiek is de toename die op het internet heeft plaatsgevonden niet 
opgenomen. Het MDI meldt een toename van 197 naar 584. 

• Eveneens zijn de bekladdingen op openbare (niet-Joodse) plaatsen niet 
opgenomen. De ernst (baldadigheid tot belediging) varieert daarvoor te veel.  

Hieronder volgen de meldingen in grafische vorm over de periode 2000-2002. Zoals 
in de inleiding al opgemerkt is, geven tellingen niet het gehele plaatje. Van Donselaar 
en Rodrigues stelden zelfs in hun monitorrapport van 2001 verwijzend naar Engels 
onderzoek, dat de aantallen wel eens met een factor 4 vermenigvuldigd zou moeten 
worden om een reëel beeld te krijgen. Immers lang niet alles wat er gebeurt, wordt 
ook gemeld. Dit kan diverse oorzaken hebben: ofwel men vindt het de moeite niet 
waard ofwel men meent dat het geen zin heeft om te melden, omdat de politie 
meestal niet bij machte is daders op te sporen en in sommige gevallen nog steeds 
geen aangifte opneemt. Het kan ook zijn dat slachtoffers al zo murw geworden zijn 
van hun intolerante omgeving, dat zij een melding als nutteloos beschouwen. 

 

Antisemitische incidenten in Nederland per categorie in de jaren 2000-2002 



 

Vergelijking van het aantal antisemitische incidenten in de periodes 1 januari-5 mei 2002 en 1 januari-5 mei 2003 

Wegen en interpreteren 

In het verslag 2001-2002 is uitgebreid ingegaan op de problematiek van het wegen 
van incidenten. Aantallen alleen zeggen onvoldoende. Weegt een anoniem 
telefoontje naar een Joodse instantie even zwaar als antisemitische spreekkoren en 
weegt dit op zijn beurt, omdat er meerdere daders zijn, zwaarder dan een incident 
waarbij twee Joodse mannen in Amersfoort worden uitgescholden door 'slechts' twee 
jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst. Hoe valt dit te vergelijken met een leerling 
die vanwege antisemitische uitingen door medeleerlingen gebroken thuis zit. Om het 
antisemitische klimaat te bepalen is meer nodig dan alleen tellen. Het gaat er ook om 
wat mensen denken over Joden, welke patronen zich aftekenen bij andere vormen 
van racisme en in hoeverre antisemitische uitingen van de ene sector overslaan op 
de andere of elkaar versterken. Dat tezamen bepaalt het niveau van antisemitisme. 
De afgelopen jaren hebben wij bijvoorbeeld kunnen waarnemen hoe de slogan 
"Hamas, hamas alle Joden aan het gas" is overgeslagen vanuit de stadions naar de 
straat in de breedste zin van het woord. Hetzelfde gebeurt nu via het internet. Ideeën 
die daar nog steeds vrij gespuid kunnen worden vinden hun weg in het reële leven.  

Vergelijkingen 

Vorig jaar signaleerde CIDI een steeds antisemitischer klimaat, met name omdat 
uitingen in elke sector van de samenleving zichtbaar werden: werksfeer, onderwijs, 
sport, internet, emails. Over het gehele jaar 2002 is daarin weinig verandering 
gekomen.  

Opvallend in de cijfers over deze verslagperiode is de behoorlijke toename in 2002 
van het aantal incidenten met geweld en dreiging met geweld alsmede het aantal 
scheldpartijen ten opzichte van 2001: respectievelijk van 62 naar 99; in totaal een 
toename van 60%. Voor diegenen die als Jood herkenbaar zijn, zijn deze gegevens 
extra bedreigend, want ze blijken in toenemende mate het slachtoffer van deze 
bejegeningen te worden. Veelal zijn Noord-Afrikaanse jongeren de daders. 



Verontrustend is ook de toename van het aantal incidenten uit het onderwijs: In 2001 
zijn dat er vier, in 2002 zijn dat er 6 en in de eerste maanden in 2003 zijn 7 
meldingen ontvangen. Het onderwijs zou juist een plaats moeten zijn waar tegen 
antisemitisme en andere vormen van racisme hard stelling wordt genomen.  

De stijging in 2002, schreef CIDI in mei vorig jaar, had te maken met de toegenomen 
verruwing van de samenleving (ook het aantal incidenten tegen Moslims is de 
afgelopen jaren toegenomen), en vooral met het opgelaaide geweld tussen Israel en 
de Palestijnen in maart/april 2002. Dat toename van de anti-Joodse uitingen hier een 
duidelijke samenhang vertoont met het geweld in het Midden Oosten, moge blijken 
uit het feit dat in maart/april/mei 2002 een exceptioneel grote toename te bespeuren 
viel. Toen vond de operatie 'Defensive Shield' plaats en schetsten Palestijnen en 
media regelmatig het beeld dat de strijd in het Palestijnse vluchtelingenkamp in Jenin 
een soort opstand van het getto van Warschau was. In werkelijkheid vielen er onder 
de Palestijnen 55 doden en aan Israelische kant 22 doden. De strijd tussen Israel en 
de Palestijnen ging in de periode januari-begin mei 2003 'gewoon door'. Toch kreeg 
het geweld veel minder aandacht door de oorlog tegen Irak, hetgeen zich 
weerspiegelde in Nederland door een cijfermatige teruggang van antisemitische 
incidenten in vergelijking met dezelfde periode van het vorige jaar. Het oude 
stijgende niveau keerde terug. In hoeverre deze trend zich doorzet valt nu nog niet te 
zeggen. Vermoedelijk is deze verminderde aandacht voor Israel in de afgelopen 
maanden niet de enige oorzaak dat antisemitische uitingen in januari-mei 2003 in 
real life zijn afgenomen. Er is zich nog een ander fenomeen aan het ontwikkelen. 

Antizionisme, antisemitisme 

De meeste scheldincidenten - doch zeker niet alle - worden gepleegd door jongeren 
van Noord-Afrikaanse afkomst. Al vanaf 2000 wijst CIDI hierop. Deze jongeren tonen 
over het algemeen sterke solidariteitsgevoelens met de Palestijnen, en worden 
beïnvloed door Arabische Tv-zenders die de religieus-antisemitische vooroordelen 
die in de Arabische wereld leven, naar Europa exporteren via de schotelantenne. 
Sommige Arabische jongeren van de tweede en derde generatie zijn slecht in de 
Nederlandse samenleving geïntegreerd. Ze kennen geen onderscheid tussen Joden 
en Israel. De weerzin tegen de Israelische politiek wordt rechtstreeks vertaald in 
antisemitische uitingen jegens Joden. De Tweede Wereldoorlog is voor hen een 
oorlog uit een ver verleden, waarmee zij op geen enkele wijze verwantschap hebben. 
De verstoringen van de dodenherdenking in 2003 laten dat zeer scherp zien. 
Sommigen misbruiken de Tweede Wereldoorlog zelfs om bewust te provoceren.  

Maar het gaat niet alleen om een relatief kleine groep Arabische jongeren. De 
samenleving lijkt steeds minder in staat een discussie over Israel zonder 
vooroordelen over Joden te voeren. Gretta Duisenberg vergelijkt de Israelische 
politiek met Nazi-praktijken. Wel voegt zij er nog ' genuanceerd' aan toe 
"uitgezonderd de Holocaust". Juridisch is dat wellicht niet puur antisemitisch, maar 
deze uitingen kwetsen Joden wel. Evenals haar opmerking over de macht van de 
Joodse lobby waaraan het politieke succes van Israel te danken zou zijn en haar 
opmerking 6 miljoen handtekeningen te willen ophalen. Getuige de uitspraak van het 
Openbaar Ministerie van 23 december 2002 heeft zij met haar laatstgenoemde 
uitspraak bijgedragen aan het 'het vergiftigen van de atmosfeer waarin in Nederland 
het politieke debat moet plaatsvinden'. Zij balanceert regelmatig op de scheidslijn 



tussen antizionisme en antisemitisme. Zij bedient zich daarbij van anti-Joodse 
uitlatingen uit frustratie over de situatie van de Palestijnen. Dat is een oud fenomeen, 
immers al vanaf de Middeleeuwen krijgen Joden de schuld van allerlei misstanden. 
Kennelijk is ook zij, en zij is bepaald niet de enige, niet in staat onderscheid te maken 
tussen Joden en de Israelische politiek.  

De scheidslijn tussen antisemitisme en kritiek op Israel is inderdaad dun. Laten we 
het nogmaals stellen: kritiek op Israel als staat, zijn beleid of op de 
mensenrechtensituatie is geen antisemitisme, hoogstens een politiek verschil van 
mening. Maar er zijn legio situaties waarin die kritiek gepaard gaat met oneigenlijke 
beschuldigingen die met de situatie ter plaatse niets van doen hebben. Die 
beschuldigingen hebben bijna altijd te maken met een negatieve interpretatie van de 
geschiedenis en de godsdienst van het Joodse volk. 

Oud-hoogleraar politicologie en moderne geschiedenis Peter Pulzer (Oxford 
University) heeft in een recent artikel "the new antisemitism, or when is a taboo not a 
taboo?" een toets ontwikkeld die helpt met het onderscheiden van antisemitisme van 
anti-Israel kritiek. We geven die toets hier enigszins aangepast weer. 

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 Israel´s militaire apparaat te identificeren? 
• Met een keppeltje Israelische politici aangeduid? 
• Swastika´s gebruikt om de Israeli's of zionisten te identificeren? 
• Israeli´s of zionisten geportretteerd op een voor Joden karikaturale wijze? 

Als één of meerdere van bovenstaande vragen met ja beantwoord worden, dan komt 
de persoon die de uitlating heeft gedaan in de gevarenzone en wordt de scheidslijn 
tussen anti-Israel gedrag en antisemitisme al snel overschreden. Dit gebeurde 
bijvoorbeeld bij de anti-Israel demonstratie in Amsterdam op 13 april 2002. Daar 
werd Sharon vergeleken met Hitler en werden davidsterren gelijkgesteld aan 
swastika's. Dit soort uitingen hebben niets meer met het gewone protest tegen Israel 
te maken. Daarom neemt CIDI ze op in zijn rapport. In geval van vagere 
scheidslijnen, kiest CIDI voor een voorzichtiger koers en wordt de melding niet 
opgenomen.  



Dit is wellicht ook één van de oorzaken waarom het aantal antisemitische incidenten 
in ons rapport over de eerste vijf maanden van 2003 getalsmatig is teruggelopen. 
Verder mag niet vergeten worden dat sinds de vorige rapportage zowel aan 
Islamitische als aan Joodse kant initiatieven ontplooid zijn om beter met elkaar in 
gesprek te komen. Ook dit heeft wellicht tot een afname van de incidenten 
vergeleken met dezelfde periode in 2002 geleid. Dat zou een positieve ontwikkeling 
zijn.  

Joods wereldcomplot 

Op het internet wemelt het van personen die menen dat er een wereldsamenzwering 
van de Joden is om andere mensen te overheersen. In de Arabische staten is die 
beschuldiging al langer ingeburgerd en zijn de ´Protocollen van de Wijzen van Zion` 
populair als tv-serie. Dit schotschrift uit de tijd van de Tsaren gaat uit van een Joods 
wereldcomplot. Het heeft in het begin van de twintigste eeuw tot bloedige pogroms in 
de Oekraine en Rusland geleid. Hoe sterk die gedachte thans in de Arabische media 
leeft, bleek ook uit de reacties op de oorlog in Irak. Daar kon je alom de 
beschuldiging horen dat het Amerikaanse optreden tegen Saddam Hussein was 
bekokstoofd door de Joodse lobby. Dit soort onderbuikgevoelens komt nu bijna 
achteloos ook in het Nederlandse politieke discours terecht. Voorbeelden zijn de 
eerder genoemde uitglijers van Gretta Duisenberg, maar ook het artikel over Paul 
Verhoeven in Veronica Magazine, de (herroepen) uitlating van Adam Curry in 'Met 
het oog op morgen' en niet te vergeten het boek van Peter Edel met het voorwoord 
van Karel Glastra van Loon. Het zijn juist die terloopse opmerkingen in het openbaar 
over de Joodse wereldmacht in fatsoenlijke bladen of radioprogramma's of het 
zonder meer plaatsen van een antisemitische column in een veel gelezen krant die 
zorgen baren. Nederland is daarin overigens geen uitzondering. 

Europa 

Juliane Wetzel, werkzaam bij het Centrum voor Antisemitisme Onderzoek in Berlijn 
zegt dat de meest voorkomende vorm van hedendaags antisemitisme in Europa de 
Joodse complottheorie is, zowel binnen rechts als links. Antiglobalisten droegen 
onlangs in een demonstratie in Duitsland een bord mee, waarop Uncle Sam was 
afgebeeld met een Joodse haakneus. Aan zijn vinger hangt aan een zijden draadje 
de globe: Joden bepalen de wereld, ook die van de Amerikanen….Een onderzoek 
van het Forum for Countering Antisemitism bevestigt dit beeld. Dit instituut 
constateert dat zich in vele landen een sfeer van haat aan het ontwikkelen is tegen 
zowel Israel als Joden, waarin beiden verantwoordelijk worden gehouden voor al het 
kwaad in de wereld. Het Forum volgt deze ontwikkeling en constateert dat 
Islamitische organisaties, extreemrechts en extreemlinks elkaar hebben gevonden 
daar waar het gaat om de Joden als schuldigen aan te wijzen voor alles wat zij mis 
vinden in onze samenleving. In Nederland is de neonazistische Weerwolf groepering 
van Eite Homan hiervan een voorbeeld. Deze verspreidt via een Amerikaanse 
website extreemrechtse Jodenhaat en roept tegelijkertijd op tot de Palestijnse strijd 
tegen Israel. 

Het Steven Roth Instituut van de Universiteit van Tel Aviv, dat onderzoek doet naar 
antisemitisme wereldwijd en waaraan ook CIDI zijn medewerking verleent, stelt over 
2002 een dramatische toename van het aantal incidenten vast. Vooral het feit dat 



antisemitische activiteiten verschuiven van totalitaire staten naar westerse 
democratieën noemen de onderzoekers 'alarmerend'. Wereldwijd vonden in 2002 en 
begin dit jaar 311 zeer ernstige agressieve incidenten tegen Joden buiten Israel 
plaats, waarbij in 56 gevallen wapens werden gebruikt. De agressie is vooral 
toegenomen in Frankrijk, België en Engeland. Maar ook in Noord-Amerika en 
Rusland is het aantal incidenten gestegen. In Oost-Europa en Zuid-Amerikaanse 
landen heeft het dezelfde omvang als het voorgaande jaar. In België en Frankrijk 
werden synagogen in brand gestoken en Joden neergestoken. Tegen deze 
achtergrond valt hetgeen zich in Nederland tot nu toe heeft voorgedaan mee.  

Deze gewelddadigheden en de ontwikkeling van een antisemitische walm 
(Volkskrant, 3 april 2003) in Europa maken het noodzakelijk dat gecoördineerde en 
specifieke maatregelen tegen het groeiend antisemitisme genomen dienen te 
worden. Hierbij valt te denken aan het  

voortdurend duidelijk veroordelen van antisemitisme, zowel door regeringen als door 
lagere overheden. Er dient een behoorlijke implementatie van de antiracisme 
wetgeving te komen en er moet geld worden vrijgemaakt voor onderwijsprojecten. 
Elke oproep tot begrip voor antisemitische personen of organisaties moet worden 
afgewezen want dat sterkt alleen maar die organisaties en roept maatschappelijk 
onwenselijke tegenreacties op. Er dient ook meer dialoog plaats te hebben tussen de 
bevolkingsgroepen die wel goed met elkaar willen omgaan.  

Internationale actie 

Goede wetgeving is één van de belangrijkste middelen om antisemitisme te 
bestrijden. Maar de wet is tandeloos, als hij niet wordt uitgevoerd. De afgelopen jaren 
heeft CIDI regelmatig publiekelijk gewaarschuwd dat rechtszaken veel te lang op 
afhandeling wachten, als ze al in behandeling worden genomen. Dat is 
maatschappelijk onverantwoord, ook als we de overbelasting van het juridische 
apparaat in aanmerking nemen. De ervaring heeft nog iets anders geleerd. Het feit 
dat er nog steeds geen afdoende internationale regeling bestaat om antisemitisme 
en racisme op het internet tegen te gaan, zal vermoedelijk een zelfde proces op gang 
brengen, zoals wij hebben gezien bij de antisemitische spreekkoren in de stadions. 
Jaren geleden verkeerden overheden nog in de veronderstelling dat de spreekkoren 
zich tot de stadions zouden beperken. Ze werden niet verboden. Maar hoe kun je 
dan duidelijk maken dat wat in het stadion wel mag, buiten het sportveld verboden 
is? Datzelfde kan gaan gebeuren met internet. Hoe kan de samenleving volhouden 
dat wat op internet wel gezegd mag worden, niet geoorloofd is in de real world. Het is 
dus de hoogste tijd dat er een mondiale regeling tot stand komt. 

Racistische en antisemitische websites bijvoorbeeld kunnen alleen effectief worden 
betreden als er geen landen meer zijn die, zoals de VS de vrijheid van meningsuiting 
laten prevaleren boven de strijd tegen discriminatie. Antisemitisch gedrag van tweede 
en derde generatie Arabische immigranten in Europa valt nauwelijks aan te pakken 
als Arabische tv-zenders via satelliet-tv kunnen doorgaan haat tegen Joden aan te 
wakkeren. 

Daarom is het hoopvol dat internationale kaders zoals de OVSE meer aandacht voor 
antisemitisme beginnen te krijgen. Op 19 en 20 juni vindt er in Wenen een OVSE-



bijeenkomst plaats, die geheel gewijd is aan antisemitisme en de bestrijding ervan. 
Nederland is daarvan de voorzitter. Het is van belang dat deze conferentie, die op 
Amerikaans initiatief tot stand komt, serieus wordt genomen, zodat het oude 
fenomeen van Jodenhaat, dat altijd weer in een nieuwe vermomming terug weet te 
komen, kan worden teruggedreven naar waar het behoort. In de duisternis van de 
illegaliteit. 

 


