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INLEIDING
Bij het ter perse gaan van dit overzicht van antisemitische incidenten was de wapenstilstand
tussen Hezbollah en Israel net van kracht. Dit recente conflict heeft geleid tot vele burgerslachtoffers en vluchtelingen, zowel in Libanon als in Israel. Het menselijke leed dat deze
oorlog heeft aangericht is groot.
Geweld tussen Israel en zijn Arabisch en Palestijnse buren leidt buiten Israel altijd tot een
toename van antisemitische incidenten. Voor sommige niet-Joodse toeschouwers van het conflict is het moeilijk onderscheid te maken tussen Joden en Israel. Zij zetten hun onlustgevoelens
over de Israelische politiek om in antisemitische uitingen tegen de Joden en Joodse organisaties in hun omgeving. Die toename valt ook nu weer te constateren. Vandaar dat CIDI, ondanks het feit dat deze rapportage in feite het verslagjaar 2005 betreft, in hoofdstuk 4 van
deze monitor apart aandacht besteedt aan de antisemitische uitingen in de periode juli en de
eerste twee weken van augustus 2006. Hier zij al vast opgemerkt dat kritiek op Israel niet
beschouwd wordt als antisemitisme. Pure anti-Israel uitingen, hoe virulent ook, treft u in deze
monitor dus niet aan. Wij beschouwen die als politieke en niet als antisemitische uitlatingen.

Sinds 1983 toen de eerste van de CIDI-monitors werd opgesteld, is de samenleving anders
gaan reageren op antisemitische incidenten en uitingen: laconieker en gelatener. In de jaren
tachtig en het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw kon nog heftige commotie
ontstaan bij het gebruik van termen als ‘jodenstreek’ en ‘jodenfooi’. Dat het gebruik van deze
terminologie nog steeds antisemitisch is moge duidelijk zijn. En dat deze woorden het resultaat
zijn van een eeuwenlang antisemitische ideologie moge ook duidelijk zijn. Echter, het levert
niet meer op dan een enkele regel in deze jaarlijkse rapportages.
Vanaf de jaren negentig werden de antisemitische uitingen heftiger. De voetbalslogan ‘Hamas,
hamas Joden aan het gas’, bracht toen de gemoederen in beroering. Er werd echter weinig
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tegen gedaan, omdat zo vond men “het alleen maar in de stadions plaatsvond en geuit werd door
jongeren, die niet wisten wat ze zeiden”. Uiteindelijk leek ook hier gewenning op te treden. Tot
vanaf 2001 deze leuzen direct op straat werden gebruikt om Joden uit te schelden en deze of andere
slogans die Joden aan het gas wensten volop op het internet gingen circuleren, soms zelfs in rapliedjes. Toen begreep de samenleving en met name de betrokken instanties, dat er regels moesten
komen om deze en andere discriminerende leuzen tijdens voetbalwedstrijden te verbieden. Daarmee zijn deze abjecte uitlatingen de wereld nog niet uit, maar de voetbalautoriteiten en gemeenten
hebben in ieder geval normen en grenzen gesteld.

In deze zelfde periode begon het woord Jood een ‘gewoon’ scheldwoord te worden, dat ook voor
niet-Joden gebruikt kon worden. Anno 2006 is het zover dat niet-Joodse leerlingen elkaar voor
Jood kunnen uitschelden of het wordt bijvoorbeeld tegen een politieman gezegd. Er is inmiddels
zelfs een soort werkwoord ontstaan: ‘gejood worden’.
Het grootste aantal incidenten tot dusverre was in 2002 (359). Dat was ook toen duidelijk gerelateerd aan het geweld tussen Israel en de Palestijnen. De tweede intifada was in september 2001
begonnen. In die periode begonnen Joodse mannen te overwegen om niet meer met een keppel
over straat te gaan. Sommige melders vertelden toen dat zij er eigenlijk standaard op rekenden
uitgescholden te worden als zij met een keppel over straat gingen. Een opmerking van een respondent
was toen, dat hij in ieder geval in de tram zijn keppel afzet, omdat “je daar zo ingesloten bent”.
Door de jaren heen zijn de incidenten niet gaan verschillen. De belangrijkste categorie in real life is
nog steeds Schelden en dat kan overal gebeuren: op straat, door buren, op school door medeleerlingen of de sportvereniging. Er hebben zich vanaf 2000 ook ernstige incidenten (Fysiek geweld en
Bedreiging met geweld) voorgedaan: van een bedreiging met een pistool tot grootschalige schendingen van begraafplaatsen (Den Haag en Oosterhout). Die categorie incidenten neemt in de jaren
toe en blijft hoog in aantal.
Antisemitisme was in 2004 de grootste categorie discriminerende uitingen op het internet. Uit het in
juni 2005 gepubliceerde onderzoek naar extremisme en radicalisering in het Amsterdamse voortgezet onderwijs, dat in opdracht van de Algemene Onderwijsbond en AT5 was uitgevoerd, bleek
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antisemitisme eveneens het hoogste te scoren. Antisemitisme was in 2004 ook de meest voorkomende discriminatiegrond van bij het Openbaar Ministerie ingestroomde discriminatie feiten. Het
grote aantal incidenten van 2004 (327) kwam dus overeen met de uitkomsten van andere onderzoeken en monitors.
Het jaar 2005 ziet er anders uit. Met een totaal aantal incidenten van 159 is het niveau terug naar het
jaar 2001. Het zit daar zelfs nog onder. Het grote verschil met de voorgaande drie jaren, toen het
aantal incidenten hoog was, is vooral te danken aan het geringe aantal e-mails en de afname van het
aantal scheldpartijen. Opvallend is dat met 9 incidenten in de categorie Fysiek geweld deze categorie de op één na grootste is sinds 1999 (zie grafiek). En dat is zorgelijk. De incidenten variëren van
een forse vechtpartij bij een videotheek tot het gooien van een steen naar een auto terwijl er gescholden wordt: “Jodenhoer, ze waren vergeten je af te maken in de oorlog”. De categorie Dreiging
met geweld scoort eveneens hoog: de derde plaats sinds 1999. Het is verheugend dat incidenten
die in 2005 vanuit het onderwijs zijn gemeld een afname laten zien: van 18 in 2003 en 2004 naar 12
in 2005 (zie grafiek). De algehele afname in het aantal antisemitische incidenten is ook bij andere
instituten geconstateerd, zowel in Nederland als in het buitenland. Een belangrijke oorzaak is de
relatieve rust tussen Israel en zijn buurlanden in 2005, waardoor de emoties minder hoog opliepen.
Het Stephen Roth Institute van de Universiteit van Tel Aviv constateerde over 2004 wereldwijd het
hoogste aantal gevallen van antisemitisch geweld en vandalisme sinds vijftien jaar. In 2005 is dat wat
afgenomen, van 501 naar 406. Maar 2005 staat daarmee toch nog op de tweede plaats sinds 1989.
Het meest opvallend was de afname in Frankrijk. Daar daalde het totale aantal antisemitische incidenten met 48%. In 2006 is er in Frankrijk – evenals in Nederland - al weer sprake van een forse
stijging, waaronder de moord op de 23-jarige Ilan Halimi in februari 2006. In Engeland was in 2005
sprake van een afname van 14%, maar de cijfers voor vandalisme tegen Joodse gebouwen bleef
ongeveer hetzelfde.
Ernstige incidenten in het buitenland impliceert vaak het daadwerkelijk aanvallen van Joden, zoals
de moord op de Franse student laat zien. Maar ook elders werden Joden fysiek zeer ernstig belaagd. In Manchester en Moskou werden Joden neergestoken. In Kiev (Oekraïne) werden in september 2005 twee studenten aan een Talmoed Hogeschool in de metro aangevallen door een groep
skinheads. Eén van de slachtoffers werd zo ernstig verwond – zijn schedel werd ingeslagen – dat hij
in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de
Oekraïne zouden er geen antisemitische motieven in het spel zijn. In de Oekraïne is echter al jarenlang een gestage groei van het aantal gewelddadige antisemitische incidenten aan de gang. De door
het Ministerie van Justitie erkende Conservatieve Partij verzocht in een brief aan president Viktor
Joesjtsjenko Joodse organisaties te verbieden en een aantal rabbijnen en Joodse activisten te berechten. Een privé-universiteit in de Oekraïne organiseerde op 3 juni 2005 een conferentie met als
thema ‘Zionisme, als grootste bedreiging voor de moderne beschaving’.
In vergelijking met het buitenland zijn de ernstige incidenten in Nederland tot dusverre minder hevig
van aard. Dat geldt ook voor de maanden juli en eerste twee weken augustus 2006 tijdens de
geweldsexplosie tussen Hezbollah en Israel. Dit ook weer in tegenstelling tot andere landen. Zo
werden in Engeland Joden fysiek aangevallen en een aantal synagogen werd beklad. In Rome vonden eveneens ernstige bekladdingen plaats. In Nederland werden vernielingen aangericht aan de
synagoge in Zutphen en het Auschwitzmonument. In Goes werd op een etalageruit de leus ‘Libanon
free. Jüden raus’aangetroffen. Wat betreft het Auschwitzmonument is het vooralsnog onduidelijk of
het om antisemitisme gaat.
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De registratie van de bij CIDI gemelde incidenten januari-mei 2006 laten een stijgende tendens zien
ten opzichte van dezelfde periode in 2005. Vermoedelijk is de oorzaak de verkiezingszege van
Hamas bij de Palestijnse verkiezingen in februari 2006 en de Israëlische eis aan Hamas Israel te
erkennen. Het sterk toegenomen aantal incidenten (105) in juli-augustus 2006 tot slot bevestigt
opnieuw het directe verband tussen antisemitisme en geweld in het Midden-Oosten. In de conclusie
komen wij op dit verband terug. Nu al zij vermeld, dat het CIDI het leggen van de relatie tussen de
politieke koers van Israel en het uiten van haat tegen het Joodse volk of Joodse individuen verwerpelijk vindt. Hetzelfde geldt voor het haten van Moslims op grond van de politieke besluitvorming in
de Arabische wereld. Deze verschijnselen dienen evenzeer als andere vormen van racisme bestreden
te worden. Maar al te vaak vormt de politiek van Israel een alibi voor antisemieten om zich antiJoods te uiten; zij menen kennelijk dat het sociaal acceptabel is om dat te doen.
Zoals in onze vorige rapportages al gesteld, blijft het registeren van antisemitisme en het tellen van de
incidenten complex. In bijlage I bij dit rapport treft u de uitgangspunten aan die CIDI hanteert bij de
samenstelling van dit rapport en het tellen van de incidenten. Het blijft van belang erop te wijzen dat
niet alle antisemitische incidenten bekend zijn, omdat niet alles wordt gemeld, met name omdat het
woord ‘Jood’ zoals boven al gezegd een ‘gewoon’ scheldwoord lijkt te zijn geworden. Er blijft dus
sprake van onderrapportage. Een oorzaak van onderrapportage kan het gevoel zijn dat het geen zin
heeft om te melden of om aangifte te doen. Dat is jammer, want zonder registratie weten wij niet
volledig wat er speelt en welke maatregelen genomen kunnen worden.
CIDI zou zijn antisemitismemonitor niet kunnen maken zonder gebruik te maken van data van andere
organisaties. Dit jaar hebben zij opnieuw hun gegevens ter beschikking gesteld. Het overzicht dat thans
voor u ligt is gebaseerd op meldingen gedaan bij het CIDI, de Landelijke Vereniging van Antidiscriminatie Bureau’s (LVADB), het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), de Antifascistische
onderzoeksgroep Kafka, de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) en het Landelijk Expertise Centrum Discriminatiezaken (LECD). Tevens is gebruik
gemaakt van de Monitor Racisme en Extremisme. Zesde rapportage en de monitor over het Lonsdale
vraagstuk van de Anne Frank Stichting en de Universiteit van Leiden. CIDI wint sinds 2001 informatie in bij een aantal als Joden herkenbare personen ter verificatie van de algemene beeldvorming
over het niveau van antisemitisme. Dat zijn elk jaar dezelfde personen.
De indeling van deze monitor verschilt niet van die van voorgaande jaren. CIDI houdt dezelfde
opzet aan, zodat vergelijkingen met voorgaande jaren mogelijk zijn.

6

ANTISEMITISME 2005 / JANUARI-MEI 2006

1. ANTISEMITISCHE INCIDENTEN 2005
1.1 Fysiek geweld
29 maart
Melding bij RADAR: Een man met Zuid-Amerikaans uiterlijk laat zijn pitbull uit. Deze poept vlak
voor het huis van melder. Op het moment dat deze daar iets van zegt, begint de man te schelden: “Ik
laat mij door een Jood niet zeggen wat ik moet doen” en “kankerjood”. Daarna geeft hij melder
klappen en schoppen. Melder ziet er Joods uit. In 2006 wordt de man veroordeeld. Zie ook Rechtspraak.
22 april
Melding bij ADB Amsterdam: Buren leven al geruime tijd in onmin. Op deze dag wordt Joodse
melder voor zijn deur door zijn buurman uitgescholden voor: “Vuile rotjood” en “rot op naar je
Joodse troep”. De echtgenote van de buurman bemoeit zich er ook mee en zegt: “Kun je nu begrijpen waarom de gehele wereldbevolking tegen die Joodse troep is”. Aanleiding tot deze scheldpartij
is een bijna-aanrijding van melder veroorzaakt door de zoon van deze buren. De zoon stapt uit zijn
auto en begint tegen Joodse melder te schelden en te schreeuwen. Hij haalt ook fysiek uit. Melder
raakt aan zijn hoofd gewond; zijn bril raakt stuk.
mei
Melding bij CIDI: Joodse meldster, inwoonster van Amsterdam, gaat met een vriend (als Jood
herkenbaar) naar een videotheek in Amsterdam-Zuid. Buiten staan zo’n vijf jongens van NoordAfrikaanse afkomst. Eén van hen roept naar de Joodse jongen, die inmiddels al naar binnen is
gegaan: “Rotjood!”. De Joodse jongen loopt op hem af en zegt: “Wat zei je?”. De Noord-Afrikaanse jongen zegt: “Ik zei niks”. Daarna komen er meer jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst
bij. Zij proberen de Joodse jongen uit de videotheek de straat op te trekken. Deze verzet zich en er
ontstaat een kort handgemeen, waarbij geroepen wordt: “Kankerjoden!”. De buurt heeft al geruime
tijd last van een grote groep hangjongeren. Zij vallen veel mensen lastig in de buurt.
mei
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een als Jood herkenbare jongen voetbalt op straat
in Amsterdam-Zuid. Er komt een groepje aanlopen. Een jongen uit dit groepje geeft hem een duw
en pakt het keppeltje van zijn hoofd. Iemand anders uit het groepje scheldt: “Vieze Jood, vuile Jood,
kankerjood”.
8 juni
Melding bij CIDI: Niet-Joodse werkneemster bij een Joods Kerkgenootschap wordt in haar auto
met een steen bekogeld. Haar auto staat geparkeerd voor het gebouw van het Kerkgenootschap.
De jongen die de steen gooit, maakt deel uit van een groep van zo’n 30 jongeren. Op het moment
dat de werkneemster uit haar auto stapt en roept: “Waar is dat nou voor nodig. Wie gooit er nou een
steen tegen mijn auto…?” schelden de jongeren haar uit: “Jodenhoer, ze waren vergeten je af te
maken in de oorlog”. Meldster doet aangifte.
november
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Op de muur van de woning van melder van Joodse
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afkomst is met zwarte verf geschreven of gespoten: ‘Vuile smeer jood verdelger’. Daarbij een
hakenkruis getekend. Zijn huis is bekogeld met eieren.
2 november
Melding bij RADAR: Een moeder van een 17-jarige jongen met een Joodse achtergrond discussieert op een middelbare school in de buurt van Rotterdam met een medescholier. Deze medescholier
verheerlijkt de ideeën van Hitler en neemt informatie mee die hij van het internet afhaalt. De discussie ontaardt in een vechtpartij.
30 november
Melding bij ADB Noord Holland Noord: Joodse melder in Alkmaar wordt door zijn buurvrouw
uitgescholden voor “Jodenjong, ze moeten je vergassen, vieze Jood”. Melder is ook door de buurvrouw in zijn gezicht geslagen. Deze burenkwestie loopt al geruime tijd.
31 december
Media: Medio januari wordt bekend dat in de Diamantbuurt in Amsterdam tijdens de oudejaarsnacht de ramen zijn ingegooid van een Joodse buurtbewoner. De bewoner, die drie jaar in de buurt
woont, zegt er niet van overtuigd te zijn dat het om een antisemitische uiting gaat. Hij zegt wel dat hij
al vanaf 2004 stelselmatig wordt bespuugd en uitgescholden. Hij doet aangifte. Deze vernieling staat
niet op zich. Diezelfde nacht was het zeer onrustig in de buurt. In 2004 werd al eens een echtpaar
weggepest. Zie ook onder 25 januari.

1.2 Bedreiging met geweld
4 februari
Melding bij CIDI: Twee medewerkers van een Joods kerkgenootschap in Amsterdam zijn voor de
synagoge bezig met het uitladen van enveloppen. Een groep van ongeveer zes jongeren roept vanaf
de overkant herhaaldelijk: “Joden moet je doden” en “Hamas, Joden aan het gas”. De medewerkers reageren niet.
23 februari
Melding bij CIDI: Melder is deelnemer aan fora op Marokko.nl. Hij voert onder een schuilnaam
scherpe discussies over Holocaustontkenning en Jodendom en wil daarmee tegenwicht bieden aan
de anti-Joodse uitlatingen die geplaatst worden. Melder ontvangt een bericht dat zijn naam, adres
en telefoonnummer bekend zijn en dat hij voor zijn leven moet vrezen wanneer hij aanwezig zal zijn
bij het debat dat op 25 februari door Marokko.nl in Amsterdam wordt georganiseerd. Melder doet
op advies van CIDI aangifte wegens bedreiging.
februari
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een snackbarhouder in Amsterdam uit een Arabisch land wordt door een groepje van vier jongeren uitgescholden, omdat zij denken dat hij Joods
is. Zij zeggen: “Stomme Jood, ik ga je zaak beroven”en “Stomme Jood, je gaat eraan”.
maart
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een Joods meisje ontvangt antisemitische dreigbrieven.
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maart
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een Joods meisje in Amsterdam krijgt tijdens msncommunicatie van een voor haar onbekend e-mailadres de volgende teksten: ‘Jij viese vuile kanker
jood’ en ‘morge ben jij dood’. Hetzelfde meisje stuurt een paar dagen later een msn-bericht aan
iemand anders. Deze schrijft terug: ‘donder op’ en ‘stomme jood’.
12 april
Melding bij CIDI: Joodse melder staat op het punt om bij de synagoge in Amstelveen de straat over
te steken. Er komt een auto aan. De bestuurder gebaart dat hij kan oversteken. De gezichtsuitdrukking
van de bestuurder doet melder besluiten om toch maar op een ander punt over te steken. De
automobilist trekt hard op en roept door het raam: “vuile stinkjood”. Hij blijft weer staan en lijkt te
wachten of melder toch oversteekt. Melder loopt door naar een rotonde en steekt in aanwezigheid
van andere mensen over. De auto rijdt langs, maar hij durft niet meer te kijken.
6 mei
CIDI ontvangt per e-mail een bedreiging met als tekst: ‘Jij, vervloekte ongelovige hond. Vieze, vuile
kanker jood’ en ‘Een paar kogels door jullie kop zal wel genoeg zijn, alhoewel het meer fun is om
jullie te onthoofden’.
juli
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een man van Joodse afkomst krijgt een antisemitisch dreigbriefje op zijn auto bij zijn flat in Amsterdam-Buitenveldert.
juli
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een als Jood herkenbare man staat op zijn balkon
in Amsterdam-Zuid. Een groepje jongeren loopt langs en roept naar hem: “kankerjood”en “doden
Joden”.
juli en augustus
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Tijdens deze twee maanden wordt op de voordeur
van een man van Joodse afkomst in Amsterdam-West in rode verf een Davidster geklad. Hij ontvangt ook een pamflet met daarop een Israelische vlag, een omgedraaid hakenkruis met de tekst:
‘dood joods’. De bekladding en de ontvangst van het pamflet vinden niet plaats op dezelfde dag.
25 november
CIDI ontvangt per e-mail een bedreiging: ‘Een jood is gelijk aan een pedofiel!!!! Destroy zionisme
whatever it takes hail 8318. kristallnacht zal worden hervat’.
26 november
Melding bij CIDI: Een chatsessie tussen een Joodse en niet-Joodse jongere loopt uit de hand. De
Joodse jongen wordt uitgemaakt voor ‘kankerjood’ en er wordt geschreven dat ze zijn familie
vergeten zijn te vergassen. De niet-Joodse jongen schrijft dat hij weet waar de Joodse jongen op
school zit en dat hij binnen een half uur bij hem zal zijn. Het incident wordt uitgepraat. De dader
biedt zijn excuses aan.
2 december
Melding bij CIDI: Een Joodse jongen op een school in Amstelveen loopt naar buiten. Daar staat een
groep kinderen uit zijn klas. Eén van hen zegt: “Jullie moeten allemaal op de brandstapel belanden.
Ga maar lekker douchen; ga maar lekker de gaskamer in”. Het groepje er omheen lacht wat, maar
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is na de laatste opmerkingen stil. De school, samen met de vaders van slachtoffer en dader, alsmede
de jongens zelf lossen het incident zelf op. De dader is een dag geschorst. Hij biedt excuses aan. Er
is contact geweest met de politie. In overleg met alle partijen wordt er geen aangifte gedaan, maar
de politie maakt er wel een melding van.
16 december
Melding bij ADB Amsterdam: Niet-Joodse melders wonen nabij Utrecht. Er zijn problemen met de
buren. Deze buren zijn van Noord-Afrikaanse afkomst. Melders worden regelmatig op zeer dreigende toon uitgescholden. Teksten zijn o.a.: “Homo, stelletje Joden”. In oktober hebben zij de
problemen gemeld bij de politie. Toen werd één van de melders uitgemaakt voor kankerjood, die
dood moet en zijn graf in. Dit gebeurde toen hij in zijn achtertuin stond.

1.3 Schelden
gehele jaar
Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man, woonachtig in het midden van het land, meldt dat
hij regelmatig wordt uitgescholden. Dat gebeurt meestal op stations of in winkelstraten en meestal
waar veel mensen zijn. Uitlatingen zijn: “Jehoed”, “Hamas”. Er wordt ook vaak getoeterd, waarbij
de vinger wordt opgestoken.
gehele jaar
Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man, woonachtig in Utrecht, meldt dat hij regelmatig
wordt uitgescholden. Dat gebeurt meestal op de sjabbat, wanneer hij naar de synagoge loopt. Dat
wordt in de tweede helft van het jaar veel minder. Daders zijn vaak van Noord-Afrikaanse afkomst;
maar niet altijd.
gehele jaar
Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man, woonachtig in Amsterdam, zegt zo’n één maal per
week te worden uitgescholden. Dat gebeurt ook vanuit auto’s. Leuzen zijn meestal: “Joden”, “Hamas”
en “Joden aan het gas”. Daders zijn meestal van Noord-Afrikaanse afkomst, maar niet altijd.
26 januari
Melding bij CIDI: Joodse meldster uit Weert heeft al eerder meldingen gedaan van bekladdingen
met hakenkruizen en scheldpartijen door hangjongeren die voor veel overlast bij haar woning in
Weert zorgen. Deze week wordt zij opnieuw uitgescholden: “Kankerjoden, kankerjoden, kankerjoden” en “Ik kom wel naar je toe, we gaan je verdrijven”. Meldster doet aangifte bij de politie en
meldt het voorval bij de gemeente. De politie zegt dat zij de jongeren niet kunnen aanspreken omdat
zij vertrokken waren.
27 januari
Melding bij ADB Den Haag: Een Joodse man wordt herhaaldelijk op straat uitgescholden. Op deze
datum wordt hij door een groepje jongeren uitgescholden voor “kankerjood”, “Schweinhund”en er
wordt gezegd: “Heil Hitler”.
4 februari
Melding bij RADAR: Joodse melder onderhandelt met taxichauffeur in Rotterdam over de ritprijs
omdat ze niet voldoende geld bij zich had. Beide partijen komen een prijs overeen. Dan zegt de
taxichauffeur: “Zo jij kan goed onderhandelen. Je bent zeker Joods”. Meldster antwoordt:
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“Inderdaad, ik ben Joods”. Daarna begint de taxichauffeur te schelden tegen Joden in het algemeen. Hij maakt ze onder meer uit voor “kutjoden”. Meldster en haar vriendin stappen daarop uit
de taxi. De vriendin loopt naar een pinautomaat; meldster loopt ook bij de taxi weg. Wanneer de
taxichauffeur haar achterna loopt, wordt ze bang en gaat ze schreeuwen. Twee passerende jongens
schieten haar te hulp en houden de taxichauffeur tegen. Deze stapt weer in. Meldster wil aangifte
doen. Er wordt geen proces-verbaal opgemaakt. Wel wordt een melding opgenomen.
februari
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een als Jood herkenbare naam wordt op straat in
Amsterdam-Zuid toegeroepen: “Jahud” en andere Arabisch klinkende woorden. Dader is een jongen,
die omringd is door vriendjes.
maart
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een verwarde man roept bij een tramhalte in de
buurt van het Museumplein o.a.: “kankerjoden, ik sla jullie verrot, ik maak jullie af”.
27 maart
Melding bij CIDI: Joodse melder loopt in zijn werkoveral op straat met een pet op. Een groep
jongens van Noord-Afrikaanse afkomst fietst achter hem aan en roept: “Vuile Jood”.
13 april
Melding bij CIDI: Niet-Joodse melder draagt in Den Haag tijdens het hardlopen een T-shirt met
daarop ‘Israel’. Wanneer hij een jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst passeert, beginnen ze te
joelen en “kankerjood” te roepen.
april
Melding bij CIDI: Joodse meldster, inwoonster van Amsterdam, meldt het volgende. Iemand van de
overburen scheldt tegen haar: “klote Joden”. Altijd hetzelfde gesodemieter met jullie”. De dader
werd boos, omdat iemand zijn auto midden in de straat had gezet om iets bij meldster af te geven.
6 mei
Melding bij CIDI: Joodse melder maakt tijdens een verjaardagsvisite de opmerking dat wanneer
het om geld gaat, bijna niemand meer te vertrouwen is. “Zelfs ik niet”, voegt hij er grappend aan toe.
Vervolgens zegt één van de andere aanwezigen: “Daar ben je dan ook een Jood voor”. De man die
de opmerking maakt, stuurt later een excuusbrief.
12 juni
Melding bij CIDI: Een Joodse man wordt in de Haagse binnenstad door twee mannen van NoordAfrikaanse afkomst uitgescholden voor “Kankerjood”. Melder wil verder geen actie.
23 juni
Melding bij ADB Amsterdam: Joodse meldster staat in de rij bij de kassa van een drogist in de
Amsterdamse Rivierenbuurt om af te rekenen. Zij hoort hoe de kassamedewerker telefonisch met
een collega spreekt en het gesprek opent met: “Hé, vuile Jood”. De andere wachtenden in de rij
bevestigen desgevraagd dat zij het goed heeft gehoord. Daarop gaat zij naar de filiaalhoudster om
hiervan melding te maken. Deze redeneert het weg en zegt: “Ach, hij weet niet wat hij zegt. Het was
plagend bedoeld naar een collega”.
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juli
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Twee vrienden gaan uit in een plaats buiten Amsterdam. Een man valt plotseling naar hen uit en roept o.a.: “Fucking Jew”. De omstandigheden
waaronder dit gebeurt, zijn niet bekend.
8 augustus
Melding bij RADAR: Melder staat te praten bij een clubhuis in Schiedam. Uit een voorbij rijdende
auto wordt geroepen: “Ik steek je dood, teringjood”. Inzittenden van de auto zijn van NoordAfrikaanse afkomst.
22 augustus
Melding bij ADB Den Bosch: Een DJ in een discotheek in een plaats bij Oss roept “Heil Hitler”.
14 september
Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare jongen loopt langs sportvelden in Amstelveen. Als hij
langs een groep jongeren loopt, roept één van hen: “Hé, is hij een Jood”. De Joodse jongen loopt
door. Daarna wordt er geroepen: “Hé rotjood” en “kankerjood”. De Joodse jongen blijft doorlopen. De groep bestond uit zo’n acht a tien jongeren, meisjes en jongens van rond de achttien a
twintig jaar. Ze dragen bomberjassen. Er wordt aangifte gedaan.
3 oktober
Melding bij ADB Den Haag: Op de Grote Markt roept een jongen van Noord-Afrikaanse afkomst:
“Hamas, hamas, alle Joden aan het gas”. Het betreft een anonieme melding.
13 oktober
Melding bij CIDI: Joodse meldster uit Den Haag wordt bij een halte van tram 17 uitgescholden. Zij
komt aanlopen bij de halte. Daar staat een aantal jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst. Deze
zeggen: “Oh, daar heb je weer zo’n kankerjood”. Ze stapt voor in de tram. Op het moment dat ze
naar achteren wil lopen, staat één van de jongens haar in de weg. Het is niet duidelijk waarom de
jongens haar uitschelden. Ze draagt wel een Davidster, maar deze is niet goed te zien.

1.4 Buren
22 april
Melding bij ADB Amsterdam: Buren leven al geruime tijd in onmin. Op deze dag wordt de Joodse
melder voor zijn deur door zijn buurman uitgescholden voor “vuile rotjood”. De scheldpartij loopt
uit op fysiek geweld, waarbij melder aan zijn hoofd wordt verwond; zijn bril raakt stuk. Zie verder
onder Fysiek geweld.
13 mei
Melding bij CIDI: Joodse melder, inwoner van Den Haag en zijn overbuurman hebben al enkele
jaren onenigheid. De overbuurman had melder in 2003 uitgescholden voor “vuile kankerjood”.
Daarna ging het vaak mis tussen beide mannen. Dader woont in het buitenland. Op deze datum
komt de overbuurman Joodse melder weer tegen en zegt: “vieze Jood”. Melder valt dader daarna
fysiek lastig. Een dag eerder was melder zelf begonnen de overbuurman uit te schelden voor diverse
Nazi-kopstukken. Van alle gebeurtenissen wordt aangifte gedaan, zowel door melder als door dader. De politie zoekt de zaak uit.
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juli-september
Melding CIDI, ADB Amsterdam: Joodse melder heeft al jaren last van haar bovenbuurvrouw in
Amsterdam-Zuidoost. Gedurende deze maanden wordt zij voortdurend uitgescholden. Er wordt
o.a. geroepen: “Alle Joden moeten dood, alle Joden aan het gas. Ik heb nog wel een gasmuntje voor
je en ik breek de nek van die hond”, “vuile kankerjood, alle Joden moeten dood” en “je bent een
kankerjood”. Melder wil het liefst dat deze scheldpartijen ophouden. Zij wil ook graag dat de
woningbouwvereniging een uitzettingsprocedure start. De zaak komt binnenkort voor de rechter.
8 september
Melding bij CIDI: Een Joodse inwoner van een plaats in Noord-Brabant meldt problemen met zijn
buren. Hij geeft zelf toe ook niet netjes te hebben gehandeld. De problemen lopen zodanig uit de
hand dat Joodse melder ’s avonds een plank uit de schutting van zijn buren haalt. De buurvrouw
loopt naar buiten en scheldt: “dit is een Jodenstreek” en “vieze, vuile rotjood”. Melder herstelt de
schutting dezelfde avond. Desondanks doen de buren aangifte.
21 september
Melding bij CIDI: De overbuurman belt bij Joodse meldster aan. Hij zegt dat hij zo’n hekel heeft
aan “jullie soort mensen, jullie Joden”. Meldster reageert heel kalm en vraagt waarom. Hij somt een
aantal klachten op en maakt meldster uit voor “vuile Jodin”. Meldster vraagt hem voortaan niet meer
zulke dingen te zeggen en de man vertrekt. Meldster wil geen verdere actie
30 november
Melding bij ADB Noord Holland Noord: Joodse melder in Alkmaar wordt door zijn buurvrouw
antisemitisch uitgescholden. Hij is ook in zijn gezicht geslagen. Zie verder onder Fysiek Geweld.
november
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een man van Joodse afkomst wordt door iemand
met wie hij in hetzelfde huis in Amstelveen samenwoont, uitgescholden: “kankerhoer”, “ik haat Joden”
en “Hitler had gelijk”. Dader brengt ook de Hitlergroet.
16 december
Melding bij ADB Amsterdam: Niet-Joodse melders wonen in Bilthoven. Er zijn problemen met de
buren. Buren zijn van Noord-Afrikaanse afkomst. Melders worden regelmatig op zeer dreigende
toon uitgescholden, o.a. voor een kankerjood, die dood moet en zijn graf in. Zie verder onder
Bedreiging met geweld.

1.5 Telefoon
14 maart
Melding bij CIDI: Een Joodse medewerker van de Tweede Kamer ontvangt een voicemail van een
Duitssprekende man van middelbare/oudere leeftijd die met een grafstem bast: “Wir sind wieder
da!”
22 maart
Melding bij CIDI: De directeur van een Joods kerkgenootschap in Amsterdam wordt gebeld. Op
de achtergrond is duidelijk een speech van Hitler te horen. De man die belt, zegt: “heb jij ook van
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die mooie tatoeages?”, “Zitten jullie al onder de banken?”en “Je mag best wel huilen”. Omdat
melder niets terug zegt, wordt uiteindelijk de hoorn opgehangen.
3 oktober
Melding bij RADAR: Meldster, een vrouw met een duidelijk Joodse achternaam, krijgt midden in
de nacht een telefoontje. Een man zegt dat ze een prijs heeft gewonnen, namelijk gratis Zyklon-B.
10 december
Melding bij CIDI: Joodse melder krijgt ’s nachts telefoon. De dader zegt: “Ze hebben jou vergeten!
Jij vuile kankerjood!”. Daarna krijgt hij – ook ’s nachts – nog een paar maal anonieme telefoontjes.
Het blijft uiteindelijk bij deze telefoontjes. Melder doet aangifte.

1.6 Onderwijs
januari
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Op een school in Amsterdam komt een jongen een
familielid spreken, die leerlinge is op deze school. De conciërge vraagt hem buiten te wachten.
Daarop zegt de jongen: “Je bent een kankerlijer en je moet je bek houden. Jodenschool, racistenschool”.
30 januari
Melding bij CIDI: Joodse melder is docent aan een scholengemeenschap in Maastricht. Hij ontdekt
dat in een klaslokaal een tafeltje beklad is met hakenkruizen. Hij dient een klacht in bij de directie en
geeft aan zich onveilig te voelen op school.
januari - maart
Melding bij CIDI: De dochter van melder wordt op school regelmatig antisemitisch bejegend. Hieraan maakt ook haar geschiedenisdocent zich schuldig. Wanneer in de les gesproken wordt over de
Holocaust, verplicht hij het meisje voor te lezen over de gaskamers, wetende dat haar vader overlevende is. Wanneer zij aarzelt, zegt de docent: “Het lijkt wel alsof het luchtalarm afgaat”. Melder
neemt contact op met de directie. De docent biedt zijn excuses aan, maar blijft vervelende opmerkingen over Auschwitz maken. De lachende klas lijkt hem aan te moedigen. Alle leerlingen moeten
vervolgens een werkstuk maken over de Tweede Wereldoorlog. De dochter van melder mag een
ander onderwerp kiezen.
10 maart
Melding bij CIDI: Op een school in Amsterdam-Noord ontkent één van de leerlingen (16 jaar) de
Holocaust. Hij laat zich ook zeer racistisch uit tegenover medescholieren van Noord-Afrikaanse
afkomst. De leerling is jeugdlid van de extreemrechtse NVU en draagt hakenkruizen. Samen met
vrienden intimideert hij andere leerlingen. De jongen zegt vrienden te hebben in Duitsland, die hij via
het internet heeft leren kennen. Volgens melder zijn er netwerken van neonazi’s in Noord. De deelraad Amsterdam-Noord is op de hoogte en ook de school is geïnformeerd door melder.
medio maart
Media: Tijdens een bezoek aan het Anne Frankhuis worden door leerlingen uitspraken gedaan als
“net goed”en “ze hadden nog veel meer Joden moeten doden”. Het gaat om leerlingen van de
Amsterdamse basisschool Het Mozaïek. Burgemeester Cohen laat onderzoeken of scholieren op
basisscholen radicaliseren. Het Parool bericht op 26 april dat uit onderzoek van de gemeente blijkt
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dat slechts een klein deel, namelijk 4 van de 25 van de basisscholen in Amsterdam last heeft van
etnische spanningen tussen leerlingen. Na schooltijd gaat het echter vaak mis.
16 april
Melding bij CIDI: De zoon van Joodse melder zit in de tweede klas van een middelbare school in
een stad in het midden van het land. Al twee jaar vinden er antisemitische voorvallen plaats. De
afgelopen weken wordt hij herhaaldelijk uitgescholden: “kankerjood”, “wat doet een Jood in een
roeiboot. Verzuipen”. De daders worden, evenals twee jaar geleden, opnieuw door de schoolleiding aangesproken. Hierna krijgt de jongen ruzie met een klasgenote, die hem uitscheldt: “Brillejood,
vieze Jood, Joden stinken, omdat ze niet douchen. Ze douchen niet omdat er bij hen geen water
meer uit de leiding komt, maar gas”. De jongen scheldt ook terug. In een tweetal gesprekken met de
mentor en de medeleerlinge zegt zij zich niet bewust geweest te zijn van hetgeen zij zei. Ze zal de
jongen in de toekomst niet meer antisemitisch bejegenen. CIDI en de schoolleiding maken een
afspraak meteen na aanvang van het nieuwe schooljaar. De school is geïnteresseerd in het lesprogramma Classroom of Difference, dat leraren en leerlingen traint in de bestrijding van racisme.
september
Melding bij CIDI, media: Deze maand verschijnt een boekje over de ervaringen van een voormalige
lerares op een Islamitische basisschool in Amsterdam. Zij nam in 1998 ontslag. Pas nu schreef zij
haar ervaringen op. Op de achterflap valt te lezen dat voor haar een kritische grens was bereikt toen
een collega gedwongen werd de Jodenvervolging te ontkennen. In haar boek Haram beschrijft zij
haar ervaringen.
8 september
Melding bij RADAR: Een school in Schiedam meldt de bekrassing van de deur van de fietsenberging.
Al enige tijd heeft de school last van bekladdingen. De melding betreft een hakenkruis, ‘sieg Heil’,
‘auslander raus’, ‘NL uberalles’, ‘white pride’, ‘joden!’, ‘Schiedam-Wesst’ (SS geschreven in runetekens). Buurtjongeren hebben er hun hangplek.
oktober
Melding bij CIDI: Tijdens colleges over de Tweede Wereldoorlog in Leiden wordt door één van de
toehoorders de Holocaust ontkend en gebagatelliseerd. Hij maakt opmerkingen als “Er zijn maar
100.000 Joden omgekomen” of “er zijn zeker niet zoveel Joden omgekomen als de Joden doen
denken”. De docent, zowel als de studenten zijn zeer verbolgen hierover. De docent laat de student
(oudere man van rond de 60) echter wel alle colleges bijwonen.
oktober
Melding bij CIDI: Joodse melder uit provincie Gelderland meldt dat haar zoon voor “vuile Jood” is
uitgescholden door een medeleerling van Noord-Afrikaanse afkomst. De zoon maakt er op school
geen geheim van dat hij Joods is.
21 oktober
Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare jongen in Amstelveen meldt een scheldpartij op het
schoolplein van zijn school in zijn woonplaats. Dader, een jongen van Noord-Afrikaanse afkomst
die niet bij melder op school zit, scheldt hem uit voor “kankerjood”. De studiementor van de
Joodse jongen spreekt de dader aan en zegt dat hij niet meer op deze school mag komen. De
medeleerlingen van de Joodse jongen zijn bezorgd en lopen een periode lang met hem naar huis. De
Joodse jongen loopt sindsdien niet meer met een keppel over straat. Er wordt aangifte gedaan.

15

2 november
Melding bij RADAR: Een moeder van een 17-jarige jongen met een Joodse achtergrond in de buurt
van Rotterdam meldt een vechtpartij tussen haar zoon en een medescholier. De medescholier verheerlijkt de ideeën van Hitler. Zie verder Fysiek geweld.
9 november
Melding bij RADAR: Een leraar op een scholengemeenschap in Rotterdam komt de kantine van de
school binnen. Daar joelt een groep leerlingen van Noord-Afrikaanse afkomst: “Hamas, hamas, alle
Joden aan het gas”. Op het moment dat de leerlingen melder zien, gaan de leuzen over in: “Homo,
homo (naam melder) is een homo”. De leraar is homoseksueel. Uiteindelijk maken de leerlingen
excuses. De school ondertekent de verklaring tegen uitsluiting.
2 december
Melding bij CIDI: Een Joodse jongen op een school in Amstelveen loopt naar buiten. Daar staat een
groep jongeren uit zijn klas. Eén van hen zegt: “Jullie moeten allemaal op de brandstapel belanden.
Ga maar lekker douchen; ga maar lekker de gaskamer in”. Zie verder onder Bedreiging met
geweld.

1.7 Werksfeer
8 september
Melding via CIDI: Een Joodse werkneemster bij een woningbouwvereniging in een klein stadje in
de provincie in Utrecht heeft al enkele maanden last van antisemitische toespelingen door een collega. Op het moment dat deze collega vertelt dat ze gaat trouwen en nog een ceremoniemeester
zoekt, biedt meldster aan om te komen helpen. De collega antwoordt: “Ik wil geen Joden op mijn
bruiloft”. Voor meldster is dit voldoende reden om ontslag te nemen.
11 oktober
Melding bij CIDI: Een Joodse sollicitante uit Amsterdam heeft een plezierig sollicitatiegesprek. Bij
haar vertrek zegt de mogelijk toekomstige werkgever terwijl hij naar haar CV staart: “Zeg, hmmm…ik
zie dat je Joods bent, hè?”. De man vervolgt: “Ik moet toegeven, ik houd eigenlijk niet van Joden.
Niet van Joden en al helemaal niet van Israeli’s. Ik ben nog nooit in Israel geweest, ik ken geen
Israeli’s, ook geen Joden, maar ik heb wel een hekel aan ze. Aan Joden maar vooral aan Israeli’s”.
Wanneer meldster enkele dagen daarna laat weten niet geïnteresseerd te zijn in de baan, vraagt hij
haar of zij de baan alsnog wil accepteren. Zij doet dat niet.

1.8. Vernieling begraafplaatsen, monumenten, synagogen
25 januari
Melding bij CIDI: Op deze datum wordt in aanwezigheid van de burgemeester van Papendrecht
een uit Israel geïmporteerd boompje geplant. Dit gebeurt ter nagedachtenis aan de in WOII weggevoerde Joden uit Papendrecht. Het boompje wordt binnen een dag gestolen. Op de gedenksteen is
een sticker geplakt van Jong Verzet Brabant, een neo-fascistische organisatie. Er wordt aangifte
gedaan. Later wordt het boompje geknakt en onttakeld teruggevonden. Het wordt met succes
herplant.
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17 april
Media: Op deze datum wordt het Joodse monument in het Groningse Winschoten vernield. Een
aantal omstanders spreekt de daders aan op hun gedrag, waarop zij vertrekken. Even later komen
de mannen terug met ongeveer dertig mensen die er volgens de politie ‘rechts-extremistische denkbeelden’ op nahouden. De groep belaagt daarop diverse aanwezigen op de Joodse begraafplaats.
De politie moet meerder eenheden inzetten om de rust terug te laten keren. Zes mensen doen
aangifte van mishandeling. In juni worden vijf mannen aangehouden. Z|ie ook onder Rechtspraak.
1 oktober
Melding bij CIDI, media, Kafka: In Roermond wordt een zeer oud Joods graf op het oude monumentale kerkhof van de stad tot een diepte van anderhalve meter afgegraven. De daders hebben
een groot aantal beenderen meegenomen. De overige Joodse graven worden niet geschonden.
Enkele maanden eerder stonden op de buitenmuur antisemitische leuzen gekalkt. In 2004 waren alle
op de Joodse graven geplaatste bloemen en vazen vernield. De laatste keer dat er een Joodse
begrafenis plaatsvond was in 2003. De gemeente Roermond doet aangifte. De politie stelt een
onderzoek in.
1 november
Media: Het Holocaustmonument tegenover de synagoge in Apeldoorn is beschadigd. Elf knikkers
die symbool staan voor de eerste gedeporteerde Joden zijn verdwenen. Het monument werd in
oktober onthuld. Zie ook Overzicht 2006.
15 december
Media: De op 25 januari herplantte boom in Papendrecht ter nagedachtenis van de in WOII weggevoerde Joden wordt tot op 1 meter na afgebroken.
22 december
Media: Het beeldje in Losser ter nagedachtenis aan de zeventien in WOII weggevoerde Joden is
verdwenen. Het bronzen gedenkteken beeldde een Joods gezin uit. Het beeldje is met ruw geweld
van sokkel gehaald. Schade is • 10.000.

1.9 Bekladdingen en schendingen begraafplaatsen, monumenten, synagogen
10 februari
De Telegraaf: Het monument ter nagedachtenis aan de Puttense oorlogsslachtoffers wordt met
nazitekens besmeurd. Ook worden er SS-tekens gezet in het gastenboek van het herinneringscentrum in Putten. De beheerder betrapt de daders op heterdaad en levert hen over aan de politie.
4 april
Melding bij CIDI: Op het oorlogsmonument aan de Jan van Eyckstraat in Amsterdam is een Davidster,
het woord ‘Hebrew’ en een manshoge karikatuur van een Jood (neus, keppel, oorlokken) geschilderd. Aanvankelijk worden alleen de Davidster en de tekst weggehaald. Na een week wordt het
hele monument schoongemaakt.
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14 april en november
Melding via Kafka: De gedenksteen bij de ingang van het onderduikershol in Diever wordt voortdurend beklad. Op de gedenksteen staan de namen van de weggevoerde onderduikers. Zij kwamen
allen om. Vanuit dit hol werden tijdens WOII verzetsactiviteiten uitgevoerd. In november wordt
besloten het oorlogsmonument met prikkeldraad te beschermen. Toen stond op de gedenksteen
‘onderduikers zijn lafaards’.
mei
Melding via Kafka: Vermoedelijk vlak voor de dodenherdenking wordt in Putten het monument
Weduwe van Putten besmeurd met teer. Dit monument herdenkt de geëxecuteerde mannen uit
Putten die in 1944 zijn doodgeschoten als vergelding voor een mislukte aanslag op een SS’er. De
gemeente Putten, eigenaar van het monument doet aangifte.
27 mei
Melding bij CIDI: Er wordt een grote strijker met een brandende sigaret in de brievenbus van de
Dijksynagoge in Sliedrecht ontdekt. Het was de bedoeling de brievenbus te laten ontploffen. De
Dijksynagoge wordt ook in 2006 een aantal malen geschonden. Zie verder Overzicht 2006.
7 juli
Melding via Kafka: De oude katholieke begraafplaats in Sas van Gent wordt in drie weken driemaal
geschonden. Op de achterkant van een familiegraf wordt een hakenkruis ontdekt met het woord
‘Jood’. Wanneer het er is opgezet, is onduidelijk. Er zijn op deze begraafplaats geen Joden begraven.
28 juli
Melding bij ADB Leeuwarden: Het Joods monument bij de Grote Kerk in Leeuwarden is beklad
met white powertekens en een davidster, die is doorgekrast met zwarte letters. De gemeente
Leeuwarden verwijdert de bekladdingen.
25 november
Melding via Kafka: Het beeldje van Anne Frank op het Merwedeplein in Amsterdam is overgoten
met roze verf. In het trappenhuis van haar voormalige woning staat het woord ‘Bitch’ geklad.
medio december
Melding bij ADB Haarlem: Op het Hannie Schaftmonument worden hakenkruizen geklad.
20 december
Melding bij NIK: Een buurtbewoner meldt de bekladding van het Joodse poortje aan de Jeruzalemstraat in Gouda. Daarop is o.a. een hakenkruis gekalkt en de leuze ‘Hamas, alle Joden aan het gas’.
In 1980 is het poortje verplaatst van de Joodse begraafplaats aan de Boelekade naar de Jeruzalemstraat. Sindsdien functioneert het als monument ter nagedachtenis aan de tijdens de WOII omgekomen Joodse inwoners van Gouda. De gemeente Gouda doet aangifte.

1.10 Overige bekladdingen en vernielingen
januari
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Op een bedrijf zijn leuzen geklad: ‘kankerjoden’,
‘mafkut’ en hakenkruisen.
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21 januari
Melding bij ADB Amsterdam: In de voordeur van een bewoner in de Rivierenbuurt in Amsterdam is
een hakenkruis gekrast. De politie vermoedt dat het een doelbekladding is, omdat de man er Joods
uitziet.
31 januari
Melding bij ADB Amsterdam: Op een muur in de Pieterboogsteeg in Amsterdam staat een hakenkruis geklad met daarbij een davidster en daarin de deels doorgehaalde tekst ‘Nazis are (doorgestreept) queer’.
16 februari
Melding bij CIDI, via Kafka: In Alkmaar wordt de etalageruit van een broodjeszaak vernield door
een vuurwerkbom. Ook in 2004 was al eens een steen door de ruit gegooid. De broodjeszaak
hangt vol met Israelische en Joodse attributen. Er wordt aangifte gedaan. CIDI vraagt B&W Alkmaar
per brief om een krachtdadig optreden om de daders te vinden. De politie geeft te kennen het
onderzoek zeer serieus op te nemen en wil de eigenaresse van de broodjeszaak daar graag bij
betrekken. Op 23 september blijkt dat er twee verdachten zijn opgepakt. Zij bekennen verantwoordelijk te zijn voor de serie incidenten in Alkmaar. Het tweetal kan maximaal 15 jaar gevangenisstraf krijgen. Op 27 september blijkt dat de broodjeszaak moet sluiten. De eigenaar van het pand
wil de huur opzeggen, volgens eigen zeggen om de ‘stankoverlast’. In september worden twee
verdachten aangehouden. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn bij meer meerdere explosies. Motief: hang naar sensatie. Uitspraak tegen de verdachten zal eind 2006 plaatsvinden.
maart
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Er worden bekladdingen aangetroffen bij een park
in Amsterdam-Oost. Tekst luidt o.a.: ‘Joden het land uit’.
maart
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een hoogtebegrenzer van een parkeerplaats bij
een voetbalveld in Amsterdam-Noord is bespoten met rode verf, een hakenkruis, een Davidster en
de tekst ‘racebaan noord’.
april
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: In een trapportaal in Amsterdam-Zuid is een hakenkruis beklad met een SS-teken en de tekst: ‘Je kankermoer is geneukt door Hitler”. In het
appartementengebouw wonen Joden.
8 april
Melding via Kafka: Bij een PvdA-statenlid in Friesland staan op de stoep voor haar huis met krijt 6
grote hakenkruizen en “Heil Hitler” geschreven. In 2004 stonden er ook al eens hakenkruizen in de
straat. Het betreffende statenlid zet zich ook in voor de Joodse begraafplaats in Heerenveen.
22 april
Melding bij ADB Amsterdam: Op de deur van het jongerencentrum in de Vasco da Gamastraat
(Amsterdam-West) staat geklad: ‘Joden moeten dood’. Het jongerencentrum ligt vlak bij de synagoge in dit stadsdeel.
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26 april
Melding bij RADAR: Met verfspuitbussen worden leuzen aangebracht in het Kralingse Bos in Rotterdam: Davidsterren met de letter F en hakenkruisen.
april
Melding bij RADAR: Op een peuterspeelplaats in Vlaardingen wordt de volgende leus aangetroffen: ‘In 2045 zijn de Nederlanders uitgestorven. Stop de rassenvermenging, we moeten het maar
doen met de auslanders wat ze vroeger deden met de joden’. De leuzen worden door bemiddeling
van RADAR verwijderd.
24 mei
Melding bij CIDI: De toegangsdeur van het clubgebouw van een Joodse vereniging in Amsterdam is
ingekerfd met de tekst: ‘FUCK JODEN’. Melder plakt de tekst met tape af. De volgende dag blijkt
de tekst weer zichtbaar gemaakt te zijn. Met een scherp voorwerp is een tekst toegevoegd: ‘WANT
ZE STINKE’. Melder doet aangifte.
9 juni
Melding via Kafka: Op de Baarsjesweg in Amsterdam staat geklad een Davidster en een hakenkruis met =teken in het midden.
18 juli
Melding bij ADB Noord-Holland Noord, media en via Kafka: Op het raam van de woonkamer van
een inwoonster van Hoogwoud is een groot hakenkruis geklad, met daarbij de letter ‘KK’ en
“JOOD’. De bewoonster woont sinds drie jaar in Hoogwoud. Daarvoor heeft zij 23 jaar in Israel
gewoond.
12 augustus
Melding bij ADB Den Haag: Op de kelderbox van een Joodse vrouw staat geklad ‘Jood’. Zij heeft
geen idee wie de daders kunnen zijn. Alleen háár kelderbox is beklad.
september
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een verkeersbord in Amsterdam Zuid-Oost is beklad met een hakenkruis en een Davidster.
14 september
Media: Een openbare basisschool in Empel (bij Den Bosch) is beklad met hakenkruizen en
Davidsterren. De school ondervindt al enige tijd overlast van jongeren die in de avonduren vernielingen aanrichten en muren bekladden. De bekladdingen zijn met besjes op een glazen wand aangebracht. De politie besteedt extra aandacht aan de overlast bij de school en onderzoekt de vernielingen.
17 september
Media, via Kafka: Op het kunstwerk op het Dobbe-eiland tussen Stadshart en Dorp in Zoetermeer
worden anti-Joodse leuzen aangetroffen. De politie start een buurtonderzoek.
Zie verder onder Extreem-rechts.
3 oktober
Melding via Kafka, media: Op een bedrijventerrein van een Joodse eigenaresse in Haaksbergen
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worden twee caravans en een personenauto vernield en met hakenkruisen beklad. Vlak voor de
caravans ligt een lap stof met brandgaten. Het hakenkruis op de personenauto is met tape aangebracht. De Twensche Courant Tubantia verwijst in het artikel over deze vernieling naar de bekladding
van de synagoge in Haaksbergen eerder dit jaar.
24 oktober
Melding bij RADAR: Meldster signaleert de leuze ‘Dood aan de Joden. afz.: Lonsdale’op de ingangsdeur van een flat in een plaats in de buurt van Rotterdam.
10 november
Melding bij CIDI: Op een halte van lijn 9 richting Scheveningen staat gekalkt ‘KK Joden. Ze
moeten jullie vergassen’, met daarbij een zwarte galg met daaraan een Davidster. Melder belt de
trammaatschappij HTM. De halte wordt vrijwel onmiddellijk schoongemaakt.
december
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Drie ramen van een gebouw in AmsterdamBuitenveldert zijn beklad met: ‘Jooden/Hoeren/Frans’.
december
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Op een billboard staan foto’s van personen met
diverse culturele achtergronden. Een groepje jongens bespuugt de foto van de Joodse persoon.

1.11 Sport
Het Centraal Informatiemeldpunt Voetbalvandalisme (CIV) schrijft in haar jaarverslag 2004-2005
dat het op diverse fronten een roerig seizoen is geweest. Bij de start van het seizoen zijn spreekkoren en het beleid ten aanzien hiervan prominent aan de orde geweest. Het aantal incidenten is gestegen van 98 naar 116. De aard ervan vindt het CIV is opvallend. Het geweld dat bij incidenten wordt
gebruikt, veelal tegen de politie, is nog steeds ernstig. In zijn vorige jaarverslag schreef het CIV dat
‘spreekkoren blijkbaar bij het voetbal niet zijn weg te denken’. De wedstrijd ADO Den Haag-PSV
werd in 2004 stilgelegd wegens spreekkoren. In 2005 is de wedstrijd ADO Den Haag-Ajax een
voorbeeld van ernstige spreekkoren (zie hieronder). Inmiddels zijn er door het CIV aanbevelingen
gedaan om tegen deze spreekkoren op te treden.
Het Auditteam Voetbalvandalisme heeft op 22 augustus een Onderzoek Spreekkoren uitgebracht. In
het voetbalseizoen 2004-2005 is in 20 à 30 wedstrijden, aldus het rapport, sprake geweest van
kwetsende spreekkoren, die de aandacht hebben getrokken. ‘ Het constateren van spreekkoren
blijkt in de praktijk geen sinecure te zijn….De KNVB heeft geprobeerd hier enige helderheid in te
scheppen met het opstellen van de lijst met in ieder geval niet toelaatbaar geachte spreekkoren.
Ondanks dat deze richtlijn redelijk helder is, is de beslissing of wel of niet sprake is van een kwetsend of discriminerend spreekkoor niet simpelweg een logische afgeleide maar vooral een interpretatiekwestie’. In het rapport zijn 11 aanbevelingen opgenomen, waaronder de aanbeveling dat de stadionspeaker ‘onverwijld na het constateren van kwetsende of discriminerende spreekkoren’ dient ‘om
te roepend dat de wedstrijd in geval van aanhoudende of hervatte spreekkoren zal worden stilgelegd’. Ook worden clubs en supportersverenigingen aanbevolen ‘overeenkomstig hun verantwoordelijkheden meer werk te maken van een consequent (preventief en repressief) beleid richting daders van spreekkoren’.
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In het rapport is het Protocol kwetsende en discriminerende/racistische spreekkoren opgenomen.
Voor wat betreft het stilleggen van de wedstrijd bij kwetsende, discriminerende en/of racistische
spreekkoren schrijft het Auditteam dat vooraf aan iedere wedstrijd een waarschuwing gegeven
dient te worden. Daarna volgt er een trapsgewijs protocol wie op welk moment de bevoegdheid
heeft om de wedstrijd tijdelijk stil te leggen of in zijn geheel te staken. Bij discriminerende/racistische spreekkoren kan indien daartoe volgens de driehoek aanleiding toe is, de burgemeester de
scheidsrechter ‘overrulen’ en de wedstrijd stilleggen.
Evenmin als voorgaande jaren valt uit de registratie door het CIV van opgepakte personen op
grond van discriminatie (art. 13c-g WvSr) op te maken om welke overtreding het gaat. Het CIV
heeft geen inzicht in de processen-verbaal. Er zijn wel aantallen bekend. Deze zijn hieronder opgenomen, waarbij de aantallen van het vorig seizoen zijn opgenomen tussen haakjes.
Er zijn 10 (12) personen aangehouden op grond van artikel 137c WvSr (belediging groep); 1 (0)
persoon aangehouden op grond van artikel 137d WvSr (aanzetten tot haat); geen (o) personen
aangehouden op grond van artikel 137f WvSr (deelnemen aan discriminatoire activiteiten) en geen
(2) personen aangehouden op grond van artikel 137g WvSr (discriminatie).
23 januari
Melding via Kafka: Tijdens de voetbalwedstrijd Ajax-FCUtrecht wordt geroepen “En wie niet
springt is een Jood” en er worden sisgeluiden gemaakt. Als de zwarte speler Ryan Babel aan de
bal is, worden er oerwoedgeluiden gemaakt.
30 januari
ADO-Den Haag krijgt van de KNVB een boete van • 25.000 en mag geen supporters meer
meenemen naar de uitwedstrijden tegen Ajax. Dit ondermeer vanwege antisemitische spreekkoren tijdens de wedstrijd van 12 september. ADO-Den Haag gaat in beroep.
februari
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Bij voetbalwedstrijd in Amsterdam waarbij Ajax
speelt, brengt een supporter van de tegenpartij de Hitlergroet. Hij had even tevoren ook ‘kankerjood’ geroepen. Eerder is door andere supporters de leuze “Hamas, hamas Joden aan het gas”
geroepen.
april
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een Ajaxsupporter in Amsterdam-Zuidoost hangt
na het winnen van wedstrijd door Ajax een spandoek opgehangen met een hakenkruis en discriminerende leuzen. De leuzen zijn op hem moment dat de politie arriveert, niet meer goed te lezen.
24 augustus
Melding via Kafka: Tijdens de voetbalwedstrijd Ajax en de Deense ploeg Brondby brengen Deense
neo-nazi’s de Hitlergroet en roepen “Hess!”.
30 augustus
Melding via Kafka: Drie voetbalsupporters van Cambuur worden in Emmen uit het voetbalstadion
gezet omdat zij de Hitlergroet brengen en racistische uitspraken doen. De mannen gaan tijdens
wedstrijd in het vak van FC Emmen zitten en veroorzaken verbaal veel overlast. De mannen
roepen meerdere malen “Sieg Heil”.
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16 oktober
Melding bij ADB Amsterdam, CIDI: Twee jongens, waarvan één Joods, basketballen al vanaf de
basisschool bij verschillende clubs in dezelfde sporthal in Amsterdam. De niet-Joodse jongen zegt
na afloop van een wedstrijd op deze dag in de kleedkamer tegen de Joodse jongen: “Kankerjood”.
Hij herhaalt dat een paar keer. Daarna spuit hij met zijn deodorantbus en zegt: “Ja, dit herken je wel,
hè?”. Er is nog een andere Joodse jongen in de kleedkamer; deze zegt: “Maar ik ben ook Joods”.
De niet-Joodse jongen zegt iets onverstaanbaars terug, waarna hij een paar keer de Hitlergroet
brengt. Een andere niet-Joodse getuige zegt tegen de eerst genoemde Joodse jongen: “Pik je dat?”.
Aan het voorval is die dag geen incident voorafgegaan. De sportclub van de dader wordt ingeschakeld. Deze pakt het goed op en bemiddelt dat de dader zijn excuus aanbiedt. Hij wordt tot december geschorst. Van het incident is melding gemaakt bij de politie. Het ADB Amsterdam heeft de
sportclub van de dader een brief geschreven, alsmede de sportbond Noord Holland en de ouders
van de dader.
25 november
Media: Tijdens de wedstrijd Ajax-FC Utrecht in stadion Galgenwaard in Utrecht worden de hele
middag spreekkoren ten gehore gebracht, met name door fans van FC Utrecht. Tekst o.a.: “Hamas,
hamas Joden aan het gas” en sisgeluiden. Pas na een kwartier in de tweede helft waarschuwde de
speaker in het stadion de fans. De scheidsrechter grijpt niet in. Directeur Dop van FC Utrecht vindt
dat zijn club niet veel te verwijten valt: “Bij het liedje over Hamas heeft onze speaker direct ingegrepen, de andere liedjes staan niet op de lijst. Ze waren op het randje. De scheidsrechter was verantwoordelijk. Hij had de wedstrijd kunnen staken, maar vond het gelukkig dus blijkbaar ook niet zo
erg”. KNVB-woordvoerder zegt het daarmee niet eens te zijn: “…Het gaat hier toch echt om
beledigende en racistische spreekkoren. Er is vorig jaar september een lijstje samengesteld met
voorbeelden. Maar ook met de toevoeging dat andere beledigingen en racistische taal ontoelaatbaar zijn”. Na de wedstrijd richten Ajax-fans vernielingen aan in het stadion.
In januari 2006 legt de aanklager betaald voetbal FC Utrecht een schikkingsvoorstel op van •10.000.
Ajax krijgt ook een schikkingsvoorstel. In februari mogen er geen fans mee naar een uitwedstrijd.

1.12 Boeken, films
25 januari
Melding bij CIDI: In de Openbare Bibliotheek van Tilburg wordt een boek uitgeleend van de
revisionistische auteur Robert Faurisson. Faurisson noemt het Dagboek van Anne Frank een vervalsing en ontkent de Holocaust. CIDI verzoekt de bibliotheek schriftelijk om het boek uit zijn
uitleenbare collectie te halen. De directie antwoordt dat alleen onder opgaaf van geldige redenen,
zoals wetenschappelijke studie, het boek uitgeleend zal worden.
juni
Media: De film Zahra’s eyes wordt in diverse moskeeën in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag
verkocht. Milli Görüs verwijdert de videofilm uit zijn boekwinkels. De Nederland Islamitische Federatie zegt de film pas uit de handel te zullen nemen als die in strijd blijkt te zijn met de Nederlandse wet.
Zahra’s ogen gaat over een Palestijns meisje van wie de ogen worden getransplanteerd om een blind
joods jongetje weer te laten zien. Op de vlucht voor haar belagers wordt ze verraden door een Israelische
taxichauffeur die daar veel geld voor opstrijkt. De film is een opeenstapeling van antisemitische vooroordelen: Joden zijn onbetrouwbaar, op geld belust en spannen samen tegen de wereld.
In een brief verzoekt CIDI de NIF de video onmiddellijk uit de handel te nemen. De Tweede
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Kamerleden Wilders (Groep Wilders) en Dijsselbloem en Van Heemst) stellen schriftelijke vragen.
In september laat minister Donner van Justitie weten onderzoek te zullen instellen naar de film.
november
Melding bij CIDI: Het sprookjesboek van de gebroeders Grimm is opnieuw uitgegeven door uitgever Lemniscaat in Rotterdam. In 1984 had CIDI de toenmalige uitgever Van Holkema & Warendorf
in Weesp verzocht in verband met twee sprookjes waarin antisemitische Joodse stereotypen in
voorkomen ((De Jood in de Doornstruik en De goede ruil) met een inlegvel aan te geven dat deze
stereotyperingen in de tijd gezien moeten worden. De uitgever heeft daarop positief gereageerd en
heeft er toen voor gezorgd dat dat ook inderdaad is gebeurd. De tekst in op het inlegvel luidt onder
meer: ‘…De sprookjes “De goede ruil”en “De Jood in de Doornstruik”geven een vertekend en
discriminerend beeld van de Joden. In de tijd van de Gebroeders Grimm was dat helaas vrij gewoon. In 1984 weten wij echter tot welke verschrikkelijke gevolgen racisme en jodenhaat kunnen
leiden. Aangezien dit boek ook voor kinderen bestemd is, willen wij als uitgever waarschuwen voor
het overdragen van deze vorm van discriminatie…’.
In de huidige uitgave is ook een voorwoord opgenomen’, dat met geen woord rept over de antisemitische stereotypen in genoemde sprookjes. Wel staat er het volgende: ‘Ze [sprookjes] weerspiegelen een voorbije samenleving, waarin anders wordt gedacht over maatschappelijke verhoudingen,
seksen en rassen dan nu, en waarin bijvoorbeeld de stiefmoeder een andere betekenis had dan in de
huidige tijd. De thema’s waar het in de sprookjes om gaat, zoals liefde en haat, zoeken en vinden,
recht en onrecht, trouw en ontrouw, goed en kwaad, angst, woede en hoop, zijn van alle tijden,
maar ze zijn altijd gestoken in het jasje van het verleden. Zo was wreedheid vroeger normaler dan
nu: de heks gaat zonder pardon de oven in en de boze stiefmoeder krijgt gloeiend heet gestookte
ijzeren schoenen aan. De ervaring leert dat kinderen daar minder moeite mee hebben dan volwassenen. Blijkbaar beleven zij toch vooral dat het kwaad wordt bestraft….’.

1.13 Muziek
februari
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Joodse melder meldt dat in een café in Amsterdam-Centrum tijdens het rappen het volgende gerapt is: “Alle Joden moeten dood, alle Joden moeten dood. Ik ben een moslim” en “Fuck de Joden”.
datum onbekend
Melding bij CIDI: Melder wijst op het lied Kankerjoden van de Nieuwe Allochtonen Generatie dat
bij lyricsdownload valt te downloaden. Op 6 juni 2003 heeft CIDI aangifte gedaan tegen NAG. Zie
ook onder Rechtspraak en Muziek in Overzichten 2003 en 2004.
21 juli
CIDI doet aangifte bij de Officier van Justitie te Den Haag wegens belediging en aanzetten tot haat
en dodelijk geweld tegen Joden. De aangifte betreft het rapnummer Paf paf paf. Volgens de achter
de titel opgenomen aanduiding is de uitvoerder de rapgroep DHC. De tekst roept op alle Joden
naar de ‘gasdouche’ te sturen en ‘van de aardbodem te wissen’. Het nummer begint met berichtgeving
over de aanslagen op het WTC in New York. In de tekst wordt ook gedreigd dat niemand veilig is
en geen buslijn heilig. Het refrein is opgenomen in het Arabisch. Het nummer is te vinden op internet
en kan via het muziekplatform KAZAA worden gedownload. De politie in Den Haag stelt een
onderzoek in. Het onderzoek loopt nog.
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1.14 Brieven, pamfletten, stickers
11 januari
Melding bij CIDI: In de Utrechtse wijk Overvecht wordt een pamflet verspreid met daarop de
tekst: ‘joodse staat israel: terroristenstaat’.
januari
Melding bij politie Amsterdam-Amstelland: Joodse melder vindt in zijn brievenbus een stuk karton
met daarop: ‘VAL ZELF DOOD’ en ‘Operatietafel misdadigster namens het Auschwitschgas
accomotathcymoordfront afz. het lijk D.’.
gehele jaar
CIDI ontvangt 6 meldingen van de verspreiding van het pamflet Stop de joodse dictatuur. De
regiopolitie Amsterdam-Amstelland ontvangt twee meldingen, ADB Amsterdam drie. De pamfletten zijn aangetroffen in een brievenbus van een particulier in Amsterdam (januari), een kantorencomplex in Rotterdam (februari), de brievenbus van een bewoner in Tiel (februari), op de redactie
van de Alkmaarsche Courant (maart), de brievenbus van een inwoner van Utrecht (juli), in de
boodschappenkar van een vrouw in een winkel in Amsterdam-Centrum (juli), in de fietstas van een
vrouw in Amsterdam (juli), de trein van Arnhem naar Utrecht (september), de trein van Utrecht naar
Houten (oktober), en in Amsterdam (oktober). Teksten o.a.: ‘Alle belangrijke maatschappelijke
functies hebben Joodse dictators onderling verdeeld’ en ‘talloze vacatures fungeren als pure propaganda’. CIDI heeft in 2003 aangifte gedaan tegen de makers en verspreiders van het pamflet. Het
pamflet duikt al sinds 2003 regelmatig in Nederland op. Ook op internet is een melding gevonden
(mei) van iemand die in een discussie meldt (www.pampam.nl) dit pamflet in zijn/haar fietstas te
hebben gevonden. Zie ook eerdere Overzichten en bij Pamfletten 2006.
3 februari
Melding bij CIDI: Een Joodse organisatie in Amsterdam ontvangt een briefkaart met daarop de
tekst: ‘Kotsmisselijk word ik hiervan, van die echtscheidingen in Israel! Schandalige, achterlijke
toestanden! Spaar ons voor dergelijke Joodse taferelen! Wat een gelyk, dat ik niet-Joods ben!
(Eliminatie kan dus echt helpen!)’.
25 maart
Melding bij CIDI: Melder, rabbijn in Amsterdam, ontvangt een brief met als kop ‘Sieg Heil’. Tekst:
‘De leiders van dat volk hadden een kleine tweeduizend jaar geleden de verkeerde keus gemaakt
voor het volk om hun eigen hachje te redden. Zelf zijn zij in hun tijd gestorven, maar voor hun volk
hebben zij een vreselijke erfenis achtergelaten’. Over de Holocaust: ‘De geschiedenis herhaalde
zich, maar nu kon er geen keus meer worden gemaakt’.
maart
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Op een markt deelt dader folders uit. Op de achterkant staan teksten geschreven, dat de Jood ‘frekkig en sluw’ is en alle goddelijke regels aan zijn
laars lapt uit eigen belang. Hij zegt dat hij wegens woede over ruzie in een Joodsewinkel deze tekst
in elkaar heeft gezet.
maart
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een Joods meisje ontvangt antisemitische dreigbrieven.
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15 april
Leeuwarder Courant, via Kafka: Deze ochtend worden in Leeuwarden op diverse plekken in het
centrum posters aangetroffen met racistische teksten, gericht tegen Joden en moslims. Het betreft
posters met portret van Mohammed B. en een schietschijf. Teksten o.a.: ’Doodstraf of uitzetting
voor geiteneukers, ‘Jews are ruining your life’ en ‘NL trots en vrij de islam hoort daar niet bij’. De
gemeente doet aangifte. De affiches zijn aangetroffen op muren, elektriciteitskasten en borden.
3 en 10 mei
Melding bij CIDI : Twee inwoners van Amsterdam uit dezelfde buurt, krijgen een pamflet in de bus.
Hierin wordt de Holocaust in twijfel getrokken. Beide melders hebben de verspreiders gezien. Bij
de één was dat een vrouw, bij de ander een man. Eén melder weet dat ook bij een buurman het
pamflet in de bus is gedaan. Deze was zo kwaad dat hij het heeft weggegooid. Eén melder doet
aangifte. Tekst o.a.: ‘Tegen het einde van WO-II namen joden diverse concentratiekampen over
om wraak te nemen op onschuldige Duitse burgers. John Sack schrijft hoe tienduizenden Duitse
vrouwen en babies gemarteld en vermoord werden. Het gaat om 12455 kampen, die door joodse
commandanten geleid werden. Duitse mannen, vrouwen, kinderen en babies werden uitgehongerd,
geslagen en gemarteld door joodse officieren en wachters. Je vraagt je af hoe het mogelijk was dat
zovele joden net na WOII nog zo talrijk, vitaal en gezond waren dat ze in zeer korte tijd dit soort
dingen konden bewerkstelligen. Je vraagt je tevens af hoe het mogelijk zonder veel middelen om
direct na WO-II uitgebreide demografische onderzoeken te verrichten waardood steeds weer het
exacte getal van 6 miljoen genoemd werd. Een getal dat haast heilig is terwijl het duidelijk niet kan
kloppen…Het getal 6 is een heilig getal in het jodendom.
juni -september
Melding bij CIDI, ADB Amsterdam: Een Joodse organisatie in Amsterdam ontvangt een brief.
Tekst: ‘Death to the Nazi collaborator Job Cohen and his feminist government of Amsterdam….Who
conspires with the Nazis Bush. Clinton and Kennedy to torture Jood in Amsterdam’. Dezelfde brief
is ook verzonden aan het ADB Amsterdam en tweemaal aan het LBR.
5 september
Melding bij RADAR: Melder ziet op een deur van een woonhuis in Rotterdam Charlois een verbodsticker met de tekst: ‘110% anti kanker jood’.
november
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een man in Amsterdam-Centrum – niet bekend is
of hij Joods is – vindt op zijn voordeur een briefje. Tekst: “Klotzak weg, criminal cannibal, perv.
rappist, mass-murder, weg klotzak, neo-nazi’ met daarbij drie Davidsterren.

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

26

ANTISEMITISME 2005 / JANUARI-MEI 2006

mei
CIDI ontvangt 4 e-mails met o.a. de tekst: ‘he luister a jahoed jullie moeten weten dat ik jullie haat
net als heel overvecht zuid in utrecht na’al diend jahoed. HET joodse GELOOF IS EEN BEDREIGING VOOR DE WERELDVREDE. AT YOUR SERVICE. GA MAAR AANGIFTE DOEN
BIJ DIE KLOTEpolitie. ALLAHU AKBAR’ en ‘Joden wensen zich niet volledig te integreren en
zien zich als het uitverkoren volk, zich daarmee positionerend als een soort supermensen’.
augustus
CIDI ontvangt 4 e-mails, waarvan twee van dezelfde afzender. Tekst o.a.: ‘Sterf kankerlijers, mvuile
jodenhonden, sterf in de gaskamer stelletje hirlerhonden!!!!’ en `U weet dat de industrielew revolutie door Joden in gang is gezet? Ze moesten weer nieuwe geldbronnen hebben, want hun koloniale
handeltjes droogden op en `Verdwijn uit Nederland met al uw Joodse bloedverwanten’.
november
CIDI ontvangt een e-mail met o.a. de tekst: ‘Of is het de eeuwige Jood die bezig is vuurtje te steken
tussen de landen’.
E—mails aan andere organisaties en personen:
januari - maart
Melding bij CIDI en ADB Amsterdam: Het NIK ontvangt op 1 februari twee antisemitische e-mails
van ‘jpwassen’. Tekst o.a.: `Is ook dat ik jullie haat, wie vechten al 35jaar? Westeuropa was 30jaar
niet aan t vechten. Jullie oorlog en ethnicisme ben ik beu. Zelf droom ik van n europa zonder
invloeden uit t middenoosten. Ik voel me ook eenzaam, jullie discriminatie en reliwanen sloopten de
ecomonie. Wat jammer nou, ik haat’.
De Nederlands Israelitische Hoofdsynagoge, het NIW, CIDI en Likoed en personen (ook niet
Joods) ontvangen e-mails van afzender Dutch Liberation Front en een aantal andere afzenders. De
teksten van de emails zijn niet identiek, maar de ‘boodschap’, stijl en schrijfwijze vertonen grote
gelijkenis. Zo komt de term ‘jodische’ in alle emails voor. Tekst e-mails van Dutch Liberation Front
o.a.: `kruis oorlog (te) voeren tegen de jodische overheersing in onse land’. Ook wordt gedreigd
dat zij `giftige bliken en flessen plaatsen in alle jodische supermarks C 1000 en alberteheijn in alle
distributie centers en supermaks’. Volgens de e-mails is de `Dutch Liberation Front’ een organisatie
van `een groep blanken nederlanders uit Duitschland en nederland’. Tekst uit andere e-mail: ‘de
joden domineerden heel snel politiek en economie van onse land, zij hebben Nederland heel snel de
grootste jodische bedrijf gemaakt die verhandelt met vrouwen en drugs (…) Joden beschuldigen de
blanken dat ze 6 meljoen Joden vergasten’.
augustus
Melding bij CIDI: De Israelische ambassade ontvangt een e-mail van Bert van den Blink. Tekst:
‘ADOLF SHARON moet hangen voor zijn misdaden!!!!!’.
oktober
Melding bij CIDI: Het NIW ontvangt een e-mail van vhgkhlbrthgl. Tekst: ‘ik haat JODEN aan het gas
met die kanker joden…’.

november
Melding bij CIDI: De Israelische ambassade ontvangt een e-mail. Tekst o.a.: ‘joden zijn in mijn ogen
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de grootste huichelaars, ze denken dat niemand ze in de gaten heeft en dat ze altijd zielig zullen
blijven…maar mensen beginnen ze door te krijgen en op een dag zal de vrede en rechtvaardigheid
tegen ze keren! en zullen de palestijnen zegevieren!’.

1.16 Internet
Het Meldpunt Discriminatie Internet is in Nederland de organisatie, die racisme op internet registreert. Vandaar dat de meeste klachten door deze organisatie worden behandeld en ook bij deze
organisatie binnenkomen. Ook de tellingen worden door het MDI gedaan. De meldingen die het
CIDI over internet ontvangt, worden in de tellingen van het MDI meegenomen.
Het MDI registreerde over het jaar 2005 1289 meldingen. Op basis van deze meldingen heeft het
MDI 302 antisemitische uitingen geregistreerd. De vergelijking met voorgaande jaren is enigszins
complex, omdat het MDI een andere registratiemethode hanteert.
Antisemitisme komt in 2005 op de derde plaats, voorafgegaan door uitingen tegen Moslims en de
categorie overig. Het is voor het eerst dat antisemitisme niet de grootste categorie is. Daaruit kan
echter, mede vanwege het nieuwe registratiesysteem, niet de conclusie getrokken worden dat antisemitisme op internet minder voorkomt. Evenals in real life moet rekening gehouden worden met
het feit dat lang niet alles wordt gemeld. Ook houden de webbeheerders schoner dan in voorgaande
jaren. Het MDI schrijft in zijn jaarverslag dat webbeheerders het afgelopen verslagjaar daarin actiever lijken te worden. Hieronder geven wij u een klein aantal voorbeelden van klachten die het CIDI
het afgelopen jaar heeft ontvangen.
gehele jaar
Evenals voorgaande jaren ontvangt CIDI meldingen over de website van de neonazistische organisatie Stormfront (www.stormfront.org). Stormfront bestaat inmiddels elf jaar. Het was één van de
eerste extreemrechtse websites. Het Nederlandse webforum bestaat zes jaar. In de afgelopen jaren
heeft CIDI regelmatig gewezen op deze extreemrechtse site, o.a. bij de minister van Buitenlandse
Zaken en van Justitie. Op 16 augustus zegt minister Donner van Justitie op Kamervragen dat naar
deze site een onderzoek gestart zal worden. In antwoord op de vraag van de vaste commissie van
Justitie van 25 januari 2006 naar de stand van zaken van het onderzoek antwoordt de minister op
14 februari 2006 dat ‘het Openbaar Ministerie de zaak nog in onderzoek heeft. Gedurende dit
lopende onderzoek kunnen geen nadere mededelingen worden gedaan’. Bij het ter perse gaan van
deze monitor is nog steeds niets nader bekend. Een voorbeeld van deze site: over de door CIDI
georganiseerde cursus Islam en Jodendom schrijft ‘Siegheiligman’: `Er is maar een cursus die de
boel zal oplossen als voorzorgsmaatregel voor de toekomstige problemen die deze twee haatdragende volkeren zullen veroorzaken in het westen. Dat is een oprotcursus voor joden en moslims’.
Zie ook onder Internet 2004 en 2006.
gehele jaar
CIDI ontvangt het gehele jaar meldingen van antisemitische uitingen op Marokko.nl.
Het beheer van de site is echter actief in het ‘schoonhouden’ van de site. Soms lukt dat niet meteen,
maar antisemitische of andere discriminerende teksten worden meestal binnen twee dagen verwijderd. Ook verwijderen de moderators zelf teksten, zonder voorafgaand verzoek van derden.
In de discussies over Auschwitz, zionisme en antisemitisme worden diverse antisemitische en holocaustontkennende opmerkingen gemaakt. Ook zijn er foto’s geplaatst van concentratiekampen, waarmee vervolgens de spot wordt gedreven. Bij een foto van een Joodse moeder die samen met haar
kind wordt doodgeschoten door een nazi, wordt geschreven ‘het was toch maar een Jüde’. De
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Protocollen van de Wijzen van Zion zijn eveneens geplaatst. Een van de forumdeelnemers die tegen
de postings protesteert, wordt met de dood bedreigd (zie bedreiging met geweld). De webbeheerders
verwijderen de antisemitische uitlatingen. De hoofddader wordt gerechtelijk vervolgd.
Ander voorbeeld: op13 mei schrijft één van de forumleden: ‘Die man was de grootste en bekendste
Holokotsch-sprookjesverteller in Spanje, en wat blijkt? Hij lulde uit zijn joodennek. Kan je nagaan
wat de rest van de sprookjesvertellers over WOII allemaal verzonnen hebben…. Dit zaakje stinkt
naar een zak vol joodsche scheten…’ . Op 2 juli valt de volgende tekst te lezen: ‘Ik zal jullie aan die
worden herinneren (“antisemietschjjjjjj!”) wanneer ik de laatste kleppen van de goederenwagon
dichtgooi. De treinen rijden weer! Heil Hitler!’.
Een ander voorbeeld: ‘Abdallah Ibn Oemar verhaalt dat De Profeet (saws) heeft gezegd: “Jullie zullen
tegen de joden vechten tot één van hen zich achter een steen verstopt en de steen roept: “hierheen,
knecht van Allah! Achter mij zit een jood; dood hem!”’. In november: van een forumlid elbask: ‘De
holocaust is een Zionisisch verzinsel. Auschwitz was een kamp waar Joodse terroristen gevangen
werden gehouden. Zij waren immers degene die de Tweede Wereldoorlog zijn begonnen met hun
verschrikkelijke terreuraanvallen op de Duitse bevolking’.
januari-april
CIDI ontvangt deze maanden meldingen met betrekking tot elqalem.nl. Op deze website wordt de
Holocaust gebagatelliseerd. Verder is er een afbeelding van een persoon die een Davidster weggooit. In een artikel genaamd Pedofielenboek ‘de Talmoed’ vallen uit hun verband gehaalde Talmoedteksten te lezen met betrekking tot de verhouding tussen Joden en niet-Joden. Joden zouden
niet-Joden als minderwaardig beschouwen. De citaten zijn ook terug te vinden in de brief die Mohammed B. op het lichaam van Theo van Gogh achterliet. Onder de Talmoedteksten staat een
verhandeling van de Protocollen van de Wijzen van Zion: een vervalsing van begin 20e eeuw waarin
beweerd wordt dat Joden uit zijn op de overheersing van de wereld. Elqalem verwijdert vermoedelijk naar aanleiding van een artikel in het Parool de teksten betreffende de Protocollen van de
Wijzen van Zion. De Talmoedteksten blijven staan, zonder de toevoeging ‘pedofielenboek’. Bij het
ter perse gaan van deze monitor blijkt dat Elqalem inmiddels ook de Talmoedteksten heeft verwijderd.
24 januari
Melding bij CIDI: Op de website van phono.nl wordt in een forum de Holocaust ontkend. De
beheerders van het forum verwijderen de teksten.
18 maart
Melding bij CIDI: Op de website niburu.nl worden twee antisemitische artikelen gepubliceerd.
Teksten: ‘We zien ons geconfronteerd met het einde van de beschaving omdat eerlijke Amerikanen
zwijgen over de belangrijkste problemen van onze tijd, en je denkt dat ik moet wachten totdat de
mensen gewend zijn aan het idee dat we totaal vergiftigd worden door de duivelse invloed van
Zionistische oorlogsstokers die denken in hun recht te staan omdat het volgens hun heilige boek
goed is niet-joden straffeloos te vermoorden omdat het beesten zijn?’. Het tweede artikel heet
‘Amerikanen zijn Rothschilds gevolmachtigden in Irak’. Tekst: ‘Ze naderen het Rothschilds programma van wereld dictatorschap zoals in de Protocollen van de Ouderen van Zion staat’. Het
MDI dient een verzoek tot verwijdering van de teksten in.
maart
Melding bij regiopolitie Amsterdam-Amstelland: Een Joods meisje in Amsterdam krijgt tijdens msncommunicatie antisemitische bedreigingen van een voor haar onbekend e-mail-adres. Zie verder
onder Bedreiging met geweld.
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5 april
Melding bij CIDI: Op de website van Speedygames is de uitlating ‘Hamas, hamas, alle Joden aan
het gas’ gepost. De webmaster verwijdert op verzoek van CIDI de tekst.
7 april
Melding bij CIDI: Op het forum van Twee Vandaag staat geschreven: ‘Hun grote voorbeeld Herr
Adolf had ook niet zomaar het idee om iets ‘tegen joden, zigeuners, homo’s en communisten’ te
hebben. Daar had hij hele goede redenen voor hoor’. De redactie verwijdert de teksten.
augustus
Melding bij CIDI: Teksten op de website van partypeeps2002 die deze maand gemeld worden:
‘Hamas hamas alle jode aan het gas. De Hezbollah komt jullie wecken jullie zijn altijd al vervloekt
gaweest’ en ‘hoe lelijk kan je nog zijn vieze jood. jij bent echt typish voorbeeld van een kk joood.’
14 augustus
Melding bij CIDI: Een artikel over Hitler van de internetencyclopedie Wikipedia is gewijzigd door
een hacker. Tekst: ‘Jullie weten niks over hitler als je wat wilt vertellen over hitler bedenk dan maar
eerst dit is: In die tijd stelden de joden ons werk hitler wilde er wat aan veranderen en moorden de
joden en jullie zijn nu allemaal aan geleerd dat hitler een klootzak is nou dat is dus niet zo hij deed het
goed!’. De redactie wijzigt de pagina direct.
augustus
Media: De website GeenStijl biedt sinds mei een videofilmpje Housewitz aan. Het filmpje was ook
te zien op twee andere internetlocaties. Op verzoek van het MDI hebben deze het weggehaald. Het
filmpje betreft een verzonnen aankondiging van een technofeest Housewitz in Auschwitz op 4 mei.
DJ’s zijn Michel Heidie en Adolf von Bauern. Verder valt er een hek te zien met de inscriptie ‘Tanzen
macht frei’. De video bevat beelden van Nazi’s, barakken, concentratiekampgevangenen, opgestapelde lichamen, een gaskamer en het transport van Joden in een goederentrein. De clip veroorzaakt
internationale opschudding. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken eist resolute actie van Nederland. Minister Donner van Justitie noemt de clip ‘walgelijk’. De Ambassadeur van Israel protesteert bij de Minister van Justitie.
Het CIDI verzoekt in een brief aan GeenStijl dringend het filmpje te verwijderen. Het MDI had al in
mei de zaak voorgelegd aan het OM. Toen had het OM laten weten het filmpje niet strafbaar te
achten. In december zegt het OM naar aanleiding van een aangifte van het MDI (augustus) in
tweede instantie toch ‘strafbare elementen’ ontdekt te hebben. Het OM gaat tot vervolging over. De
zaak komt in mei 2006 voor. De maker wordt veroordeeld tot een werkstraf van veertig uur (eis
was zestig uur). Zie ook onder Rechtspraak.
19 augustus
Melding bij CIDI: Op de website van de Nederlandse Volksunie wordt een serie cartoons afgebeeld waarin een Jood seks heeft met een politicus terwijl een aantal anderen, waaronder twee
Israëlische soldaten staan toe te kijken.
30 augustus
Melding bij CIDI: Op de website www.coolenaam.nl worden ‘moppen’ aangeboden om daarmee
MSN instellingen te verfraaien. In de lijst met staat ook een aantal antisemitische moppen, waaronder: ‘Wat zei Jezus toen de Joden hem uitlachten? Wacht maar tot Adolf komt!’.
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september
Op de website van Polinco schrijft Joshadam o.a. de volgende teksten: ‘De Jood in Europa is een
sektarisch onderkruipsel vol psychische en fysische ziekten. Zijn emancipatie is hygiënischerwijs ten
onrechte en ten enen male ’n politieke blunder’. Ander voorbeeld naar aanleiding van het bezoek
van prinses Maxima aan Auschwitz: ‘Beseft de prinses nie dat de grond aldaar besmet is: besmet
met boosaardige straling van de onharmonieuze geesten van het schorem en ontuig dat ooit op die
plek gevangen heeft gezeten?’.
gehele jaar
Radio Islam is een virulent antisemitische website. In zestien verschillende talen predikt deze website
www.radioislam.org vanuit Zweden ongestoord zijn Jodenhaat. Dit jaar verschijnt er ook een
Nederlandstalige site. Op de binnenkomst pagina zijn de onderwerpen van de site genoemd. Dat is
o.a. het boekje Stierven er werkelijk zes miljoen van Richard Harwood, met als commentaar daarbij: ‘De waarheid die de NederZionistische Justitie met alle middelen voor de burgers verborgen
probeert te houden. Verder wordt beschreven dat ‘Een Nederlandse voorvechter van de Palestijnse
zaak Ivo Jansen uit Schijndel is veroordeeld door de laffe Nederlandse justitie die blijkens dit
oordeel uit louter Jodenknechten bestaat….Een gelijkend lot trof onlangs de bekende Vlaamse
Revisionist Siegfried Verbeke die riskeert door de laffe Joodse hielelikkerrs van de Nederlandse
Overheid aan Duitsland overgeleverd te worden’. Andere onderwerpen zijn Mein Kampf en ‘Een
Bestseller die nep is: het Dagboek van Anne Frank dat met behulp van de Joodse lobby in Nederland alle argeloze kinderen door de strot gedwongen wordt, is een gemanipuleerd verhaal waaraan
de Joden handen vol met geld aan verdienen…’. Het MDI deed in februari 2006 aangifte. De site is
van Ahmed Rami, die zijn land Marokko moest ontvluchten wegens zijn betrokkenheid bij een
couppoging tegen Hassan II.

Webforum Nationale Alliantie
Tegen dit webforum zijn in 2005 en 2006 diverse aangiften gedaan. Zie verder onder Rechtspraak
en Extreem-rechts.

1.17 Media
26 januari
Melding bij CIDI: In zijn column in De Gelderlander schrijft Anton van Hooff over de herdenking
van de Holocaust. Hij schrijft: ‘Niet voor niets is er een hele holocaustindustrie ontstaan. (..) Het
politieke oogmerk van deze beweging is doorzichtig. De massamoord op de Europese joden wordt
zo een offer dat aan het goddelijke Israël gebracht wordt. Door dit ‘holocaustisme’ wil de machtige
Amerikaanse pro-Israëllobby de stemmen het zwijgen opleggen die Israël als een ware schurkenstaat ontmaskeren’.
februari
Melding bij CIDI: In het maandblad Quote wordt over een Joodse vrouw geschreven: ‘NN heeft
één mazzel, ze is niet zwart. Ze heeft verder alles tegen. Laten we eerlijk zijn, zo is het nu eenmaal: ze
ziet er niet uit. Ze is heel erg klein, ze heeft van die kromme pootjes, ze is joods en ze spreekt geen
normaal Nederlands’. Op de website van het neonazistische Stormfront is het artikel uit Quote
onderwerp van discussie. Daar wordt over de Joodse vrouw ondermeer geschreven: ‘Het is
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overduidelijk dat deze vuile jodin banden heeft met bepaalde personen (bijna allemaal van joodsche
afkomst; Rothschilds, Silverstein enz) die het daglicht niet kunnen verdragen’.
februari
Melding bij RADAR: In het in Nederland verschijnende Turkstalige nieuwsblad Dogun (oplage
12.000) uit Rotterdam verschijnt in de februari editie een artikel waarin de echtheid van het dagboek van Anne Frank wordt ontkend. De schrijver voegt daar ook aan toe, dat de Jodenvervolging
veel minder ernstig is dan het huidige beleid van de staat Israel.
6 maart
Melding bij CIDI: In het Radio 1 programma Vroege Vogels van de VPRO is Justus van Oel te gast.
Al eerder heeft Van Oel zich antisemitisch uitgelaten in columns. Van Oel heeft de Palestijnse gebieden bezocht en zegt dat de Israeli’s hetzelfde doen tegenover de Palestijnen als de nazi’s tegenover
de Joden hebben gedaan. Hij spreekt over ‘kutjoden’ en dat ‘je in tien dagen Palestina antisemiet
wordt’. Hij geeft vervolgens zelf te kennen dat hij af moet rekenen met de antisemitische gevoelens
die bij hem zelf leven.
18 maart
Media: Het Algemeen Dagblad bericht dat het Commissariaat voor de Media het Nederlandse
satellietbedrijf New Skies heeft gesommeerd te stoppen met het doorgeven van de Arabische zender Al-Manar. Deze zender wordt beheerd door de radicaal sji’itische Hezbollah in Libanon. In
Nederland zond de zender de antisemitische Syrische serie: Diaspora uit. De Franse Raad van State
verbood de zender al eind vorig jaar, omdat de zender zich schuldig maakte aan antisemitische
uitzendingen. Hezbollah staat op internationale lijsten met terreurorganisaties.
mei
Melding bij CIDI: Een Joodse schrijfster meldt dat al enige tijd een antisemitisch artikel uit Propria
Cures over haar circuleert op internet. Het betreft een publicatie in Propria Cures. Hierin wordt het
volgende voorval beschreven. De auteur van het stuk in Propria Cures vertelt dat hij zo maar in eens
wordt uitgescholden terwijl hij wacht in de rij bij een kassa in een Albert Heijn in Amsterdam. De
scheldster is een vrouw. Hij vraagt zich af of hij het wel goed heeft gehoord en wie deze vrouw kan
zijn. De persoon die achter hem staat beaamt op de vragende blik van de schrijver, dat hij inderdaad
is uitgescholden door deze vrouw. Deze persoon zegt: “Ach joh, trek het je niet aan, het is toch maar
Joodse kuthoer die ze in de oorlog zijn vergeten te vergassen…”. De jongen knipoogde en mijn
verbazing maakte plaats voor verbijstering. “Een wat!?”, riep ik, ingehouden. “Een Joodse kuthoer”, herhaalde de jongen. “Je weet wel zo’n stinkende haakneus die de ze in de oorlog zijn
vergeten te verwerken tot Jodenzeep”. De jongen keek me aan alsof ik van een andere planeet
kwam. Alsof ik gek was. “Je weet wel..de Duitsers…Adolf Hitler…Auschwitz en zo?”. De schrijver verlaat Albert Heijn en mijmert dan: “Langzaam maar zeker voelde ik hoe een machteloze
woede in mij opborrelde waarvoor ik geen enkele uitweg kon vinden. Wat een stom kutwijf…ja…een
Joodse kuthoer…Ik wil het niet denken maar het klonk zo lekker gemeen en zo echt ook, om het zo
fluisterend te zeggen. Zo krachtig. En dat terwijl ik zelfs in de verte helemaal niet tegen Joden heb”.
Later in het stuk herinnert hij zich weer wie het was. Een Joodse schrijfster, die hij op een feestje is
tegengekomen en tegen wie hij toen haar boek heeft afgekraakt.
De schrijfster informeert CIDI dat er inderdaad een dergelijk voorval op een feestje heeft plaatsgevonden. Haar gesprekspartner zou zij echter nooit meer herkennen, evenmin komt zij in het AHfiliaal dat de auteur beschrijft. Meldster wil alleen melden.
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26 augustus
Melding bij CIDI: Het blad HP/De Tijd plaatst een artikel over de Israelische premier Sharon. Titel
is: Sharon houdt woord. Hierin refereert de schrijver tot tweemaal toe aan een Jodenstreek. De
openingszin luidt: ‘Sinds deze week is de Gazastrook geen jodenstreek meer, dankzij Ariel Sharon’
en de slotzin luidt: ‘dan zal de wereld pas echt merken wat jodenstreken zijn’. Daarmee wordt
verwezen naar een situatie waarin Netanjahoe premier van Israel wordt.
Een ingezonden brief van een lezer, waarin deze schrijft zich te storen aan de term ‘Jodenstreek’
wordt in de publicatie van 6 september geplaatst.
15 en 22 oktober
Melding bij CIDI: Niet-Joodse melder meldt een antisemitische tekst op een chatprogramma van
TMF op de televisie de volgende teksten: ‘Nazi Deutschland 4ever. 6 Miljoen dode kankerjoden.
Ach, ik kan er geen traan om laten. Het was hun verdiende loon. Heil mein Führer. Alles 4Deutschland’
en ‘Beter dood dan zo’n gore kankerjood. Ik kots op die grafkankerhonden. Nazi Deutschland
4ever. Het rijk komt terug. Heil Hitler’ en ‘Ich bin der Führer. Nazi Deutschland 4ever. 6Miljoen
dode kankerjoden. Ach, ik kan er geen traan om laten. Het was hun verdiende loon. Heil mein
Führer. Alles 4Deutschland’. De afzender noemt zich Hakenkruiss. Melder zegt dat de administrator
van TMF doorgaans zeer goed oplet en dergelijke teksten meteen verwijdert. De gebruikers van
het programma zijn bij TMF bekend.
In antwoord op een brief van CIDI schrijft TMF dat zij inderdaad de mobiele telefoons van mensen
die racistisch zijn op hun interactieve applicaties meteen blokkeren. De onderhavige teletekst pagina
staat echter onder beheer van T-Mobile. TMF heeft T-Mobile geïnformeerd en zal de gebruiker van
alle mobiele diensten van TMF uitsluiten.
12 november
Media: In het televisie programma Het Zwarte Schaap zegt Gretta Duisenberg dat zij meerdere
keren in restaurants in haar woonwijk Amsterdam-Zuid onbeschoft en bedreigend is benaderd door
Joofdse dames. In één geval was er ook sprake van dreigtelefoontjes, aldus Duisenberg. Zij zegt
over hen: “Ze annexeren niet alleen de Palestijnse gebieden, ze annexeren ook de Zuidse restaurants
[in Amsterdam]. Zover gaat het”. De vrouwen zouden het restaurant waar zij eet hebben verzocht
mevrouw Duisenberg daar niet meer toe te laten. Advocaat Moszkowicz doet aangifte. In januari
2006 werkt Duisenberg mee aan een onderzoek van de politie. Het OM laat in juli 2006 weten geen
gronden te zien om haar te vervolgen wegens belediging en discriminatie van de Joodse gemeenschap.

1.18 Extreem-rechts, Hitlergroet, stickers
Partijen
Er is in Nederland een aantal extreemrechtse partijen. De meest bekende zijn: de
Centrumdemocraten(CD), Nieuw Rechts (NR), Nieuwe Alliantie (NA) en de Nederlandse Volksunie (NVU).
In een aantal plaatsen nemen zij deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006: Almelo (NR),
Apeldoorn (NVU), Arnhem (CD en NVU), Eindhoven (NR), Nijmegen (NVU), Oss (NVU), Ridderkerk (NA en NR), Rotterdam (NA en NR) en Venray (NVU). Alleen Nieuw Rechts behaalt een zetel,
nl. in Ridderkerk. Antisemitisme is vooral binnen de NVU en de Nieuwe Alliantie vast onderdeel van
de ideologie. Zie ook onder Internet.
29 januari
Melding bij CIDI: Viginia Kapic, bestuurslid van de Nationale Alliantie zegt op de website, dat
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Joden niet thuishoren in Europa. Zij kunnen zij slechts bestaan omdat “wij, blanken hen laten bestaan”. Kapic spreekt over ‘de joden die ons elk jaar weer lastig vallen met hun Holocaust-mythe’.
Zij doet deze uitlatingen op de website van de NA in het kader van de bijeenkomst over de bestrijding van zionisme die op 29 januari in Rotterdam wordt gehouden. Op deze datum wordt wereldwijd de bevrijding van Auschwitz herdacht.
De Nationale Alliantie bestaat sinds november 2003. In het introductie- manifest valt onder meer te
lezen, dat er ‘niet [zal] worden samen gewerkt met joden of moslims’ en verder dat de wereld de ‘6
miljoen beu’ begint te worden. Zie ook onder juni en Extreem-rechts 2006.
gehele jaar
CIDI ontvangt onder meer via Kafka 20 meldingen over het uitbrengen van de Hitlergroet. De
omstandigheden waaronder dat gebeurt, verschillen: tijdens extreemrechtse bijeenkomsten, een
extreemrechts concert, voetbalwedstrijd, carnavalsoptocht, tegen politieagenten of tegen huis- of
clubgenoot. Drie daders krijgen celstraffen; één groepje scholieren krijgt van de schoolleiding een
educatieve straf opgelegd. Zie ook onder Internet, Schelden, Sport en Rechtspraak.
februari
Melding via Kafka: De radicale neonazi groep Racial Volunteer Force houdt een bijeenkomst Thema
is ‘de strijd tegen de dictatuur van de Europese Unie en de ZOG’. ZOG staat voor Zionist Occupation
Government. Voorts wil men de NSDAP weer oprichten. Racial Volunteer Force bevindt zich in de
kringen van Blood & Honour, Combat 18 en de NVU . Tijdens de bijeenkomst, die gehouden
wordt ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de NSDAP, spreken o.a. Joop Glimmerveen en Eite Homan. De sprekers zitten achter tafel met hakenkruisvlaggen. Gezongen liederen het
Horst Wessel-lied, Die Fahne Hoch. Ze sluiten af met de driewerf ‘sieg heil’
maart
Melding via Kafka: Uit de regio Ommen en Hardenberg wordt gemeld dat gabbers ontmoetingsplekken hebben waar zij nazi-attributen ophangen en Hitlerfilms bekijken.
3 maart
Melding bij ADB Den Bosch: Een leerling van een VMBO-school in een plaats in de buurt van Den
Bosch verspreidt foto’s met Nazistische teksten. De melding wordt gedaan door de politie Boxtel.
6 april
Melding via Kafka: In Venray geldt vanaf vandaag een noodverordening. Het openlijk dragen van
hakenkruisen en andere tekens en symbolen die overduidelijk beledigend en discriminerend zijn,
wordt tijdelijk verboden. Politie pakt vervolgens een 19-jarige man op die een hakenkruis op een
Nederlands vlaggetje op zijn mouw getekend heeft. De man had eerder deze week voor het tvprogramma Nova de idealen achter het hakenkruis aangeprezen.
15 april
Melding via Kafka: In het Noord-Hollands Dagblad wordt melding gemaakt van een problematische groep extreemrechtse jongeren in Purmerend. De harde kern bestaat uit ca. 45 personen, met
daaromheen nog 400 tot 500 jongeren. Ze spuiten SS-tekens en andere nazistische symbolen op
gevels, bezigen discriminerende taal en vechten met allochtonen. Een kleine groep noemt zichzelf
Nazi. Ze ontkennen de holocaust. De politie bezocht de afgelopen maanden de ouders en de jongeren thuis. Hierdoor verdwijnt een deel van de jongeren uit de groep. In kwart van de gevallen waren
de ouders het eens met extreemrechtse gedachtegoed. Ondanks de aanpak duikt er de laatste tijd
meer extreemrechtse graffiti op.
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5 mei
Melding bij CIDI: In Zoetermeer vindt op bevrijdingsdag een feest voor neonazi’s plaats. De lokatie
De Blokhut wordt door de gemeente aan hen verhuurd. Een van de huurders is in 2001 veroordeeld
wegens het bekladden van de Joodse begraafplaats in Oosterhout. CIDI vraagt de burgemeester
het huurcontract te verbreken. Op 4 mei roept CIDI door middel van het verspreiden van flyers na
de lokale dodenherdenking, de burgemeester nogmaals op het feest af te gelasten. Hij weigert en
laat het feest doorgaan. Tijdens het feest wordt de Hitlergroet gebracht. Een aantal jongeren wordt
opgepakt wegens het openlijk dragen van hakenkruizen. CIDI stuurt de burgemeester vervolgens
een brief waarin teleurstelling wordt geuit over de gang van zaken. De gemeente doet aangifte tegen
de verspreiders van de foto’s waarop de beelden staan van de jongeren die de Hitlergroet brengen.
3 juni
Melding via Kafka: In Amsterdam doet politie een inval in een loods aan de Osdorperweg en neemt
grote hoeveelheden drugs, wapens, enkele valse paspoorten en tienduizenden euro’s in beslag. Op
de foto van de in beslag genomen spullen ligt ook een hakenkruisvlag. Een 43-jarige man wordt
gearresteerd.
14 juni
Melding door RADAR: RADAR doet aangifte tegen de Nationale Alliantie wegens antisemitische
uitingen op hun website. In een discussie op hun forum wordt opgeroepen ‘joden uit de demonstratie te trappen’. De administrator van het forum voegt daaraan toe dat ‘de ordedienst is geïnstrueerd
wat gas mee te nemen’
4 juli
RADAR: doet aangifte tegen de Nationale Alliantie wegens het ontkennen dan wel bagatelliseren
van de Holocaust in het partijblad Weerstand. In dit partijblad is een artikel afgedrukt, getiteld
Unsolved history waarin vraagtekens worden gesteld bij het aantal slachtoffers van de Holocaust.
Met een opsomming van diverse publicaties die allen andere cijfers hierover zouden bevatten, wordt
de indruk gewekt dat het feitelijke aantal slachtoffers wel eens veel lager zou kunnen liggen dan in de
formele geschiedschrijving wordt weergegeven.”
29 juli
Melding bij CIDI en via Kafka: Op de antiquiteitenmarkt Montmartre op het Amstelveld in Amsterdam-Centrum staat een handelaar nazispeldjes met swastika’s en SS-tekens te verkopen. Een bezoeker klaagt bij de politie, maar deze zegt dat het is toegestaan. Dan eist hij bij de koopman dat
deze stopt met de verkoop van de “nazi-rotzooi”. Als deze weigert, schopt de man woedend de
uitstalling omver en maakt zich uit de voeten. Melder zegt dat de koopman er ieder laatste vrijdag
van de maand met deze spullen staat.
17 september
Melding via Kafka: Tijdens de Open Monumentendag in Zoetermeer loopt een groep jongeren met
T-shirts met SS-opschrift door de stad. Er wordt niet tegen opgetreden. Zoetermeer, aldus het
bericht in de Haagse editie van het AD, krijgt steeds meer te maken met vormen van antisemitisme
en extreem-rechts. “Deze jongens kunnen niet worden vervolgd”, aldus de politiewoordvoerder in
genoemde krant.
27 december
Media: Het Leidsch Dagblad bericht over het postorder bedrijf Fenris in Sassenheim. Men kan
hier boeken over NSB-leider Anton Mussert bestellen en Adolf Hitler of buttons met het opschrift
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‘fijn om blank te zijn’. Fernis staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven op naam van de
Sassenheimer T. Mudde. Mudde is de voormalige leider van de inmiddels verboden extreem-rechtse
partij CP’86 en is in zijn woonplaats voorman van de extreem-rechtse band Brigade M.
31 december
Melding via Kafka: In Zoetermeer worden pamfletten aangetroffen van Actiefront Zuid Holland
Zuid. De pamfletten zijn gericht tegen de multiculturele samenleving, tegen het Zionisme en Amerika.
Het Actiefront Zuid Holland Zuid is een neonazistische jongerengroep, die zijn oorsprong heeft in de
regio Drechtsteden. Zie ook Extreem-rechts 2006.

1.19 Overig
10 december
Melding bij CIDI: In een tekstboekje bij een Kerstconcert in Helmond valt te lezen: ‘Isaias heeft het
al bezongen, de Synagoge weet het zich te herinneren en toch is zij verblind gebleken. Indien zij de
profeten niet wil geloven, dat zij tenminste luistere naar de verzen, waarin de sybille het wonder
aankondigde’en ‘Ongelukkig volk maak haast. Geloof eindelijk de oude orakels. Waarom zou je
verworpen zijn, o ongelukkig volk’.
6 april
Melding via Kafka: Bij de verkiezing voor de grootste Overijsselaar aller tijden scoort de ex-SS en
NSB’er E. von Bonninghausen zo hoog bij een tussenstand, dat de organisatie manipulaties vermoedt
in de verkiezing. Ze voert de ex-nazi van de lijst af.
5 maart
Melding bij CIDI: In mei 2006 ontvangt CIDI melding van een zeer antisemitische preek gehouden
door dominee Mos in Wassenaar op 13 maart 2005. Naar aanleiding van de preek was er meer
dan een jaar enorme onrust geweest in de Messiaskerk in Wassenaar. Toen het rapport van de
visitatiecommissie die een jaar lang onderzoek had gedaan meende dat er tegen Mos geen maatregelen genomen hoefde te worden en dit advies door de kerkenraad werd overgenomen hebben
verontruste gemeenteleden de kwestie bij het CIDI gemeld. In een brief van de kerkenraad van de
Messiaskerk en het Moderamen heeft CIDI dringend verzocht Mos op non-actief te stellen. Op 8
juli 2006 laat de Classicale vergadering Leiden van de PKN weten dat de komende weken gesprekken met Mos gevoerd gaan worden. Zolang deze gesprekken lopen zal hij ‘vrijgesteld zijn van
zijn ambtelijke werkzaamheden’.
In zijn preek schildert Mos de Jood af als een verrader: “De jood in ons is een verrader, zegt
Matthëus. En hij laat het zien aan de manier waarop Jezus er in wordt geluisd…Het heil wordt door
de jood voor geld verkwanseld, zegt Matthëus”. Zich beroepend op Matthëus, zegt Mos, dat de
jood “een volledige omkering van Gods woord….” bewerkstelligt. “Het wordt een boom die scheidt
in plaats van een boom die verbindt…Nou, dat is de jood, zegt Matthëus”.
En verder: “Blijkbaar denkt Judas: nu kan ik nog ‘cashen’”. Judas dacht volgens Mos helemaal niet
na. Hij zegt dan ook in zijn preek: “de grootste zonde van de jood is dat hij niet nadenkt, dat hij
gewoon handelt, dat hij doet als Adam en Eva: Wat zijn oren horen en zijn ogen zien wat begeerlijk
is. En zo legt Judas dan de zonde bloot, die door de bijbel ‘jood’ wordt genoemd”. Hierna geeft
Mos andere beschrijvingen van de jood: “de zonde van de jood is, dat hij, kortom, weigert om mens
te zijn”, hij is een “silent killer”.
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Hitler krijgt in dit verhaal een prominente een plaats. Hij zegt onder andere: “Hitler wilde de Jood in
ons midden definitief uitdrijven. Dat klinkt misschien heel vreemd, maar hij staat daarmee op bijbelse bodem. Want de jood in ons leeft aan zijn goddelijke roeping voorbij en hij doet zijn schepper
lelijk tekort. Wij hebben Hitler in de afgelopen decennia als een monster afgeschilderd. Maar monsters bestaan niet”.
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2. ANTISEMITISCHE INCIDENTEN
januari – 5 mei 2006
2.1. Fysiek geweld
10 januari
Melding bij CIDI: Joodse melder fietst met zijn keppel door de Maasstraat in Amsterdam. Drie
jongeren, waarvan twee van Noord-Afrikaanse afkomst, gooien stenen naar hem. Hij wordt niet
uitgescholden. Melder doet geen aangifte.
25 januari
Media: Bij een Joods deelraadslid van Amsterdam Oud-Zuid (daaronder valt de Diamantbuurt)
gaan stenen door de ruiten. Het deelraadslid zegt niet te weten waarom haar ruiten zijn vernield. Een
getuige zou drie Marokkaanse jongens hebben zien wegrennen. Zij is transseksueel en wordt voor
zowel hoer als Jood uitgescholden.
Diezelfde week organiseert CIDI in samenwerking met Milli Görüs en Tans een debat met de
lijsttrekkers van de Amsterdamse politieke partijen over antisemitisme, racisme en discriminatie in
Amsterdam.

2.2. Bedreiging met geweld
18 april
Media: Bij de dijksynagoge in Sliedrecht worden drie mannen van 19 en 20 jaar aangehouden die
zich verdacht gedragen. Een getuige heeft gezien dat het drietal bivakmutsen opzetten en informeert
meteen de politie. Twee van hen hebben een mes bij zich. Vlakbij de Dijksynagoge treft men een tas
met brandbaar materiaal aan. Burgemeester en politie nemen de zaak hoog op. De politie gaat de
synagoge extra in de gaten houden. De zaak komt 11 juli voor. Hun voorlopige hechtenis wordt
verlengd, omdat zij nog een persoonlijkheidsonderzoek moeten ondergaan. Volgens het OM zijn de
racistische bekladdingen het werk van één van de drie verdachten van de mislukte aanslag. Hem
wordt naast poging tot brandstichting op de synagoge als enige van de drie ook het ‘opzettelijk
beledigen’ van Joden en buitenlanders ten laste gelegd. Tegen één van de daders werd 16 maanden
cel geëist. Zie ook onder Bekladdingen en Overzicht 2005.
5 mei
Melding bij CIDI: Een Joodse man uit een plaats in de buurt van Utrecht krijgt vanaf deze datum
sms-berichten. Teksten: ‘Ze hebben je gisteren herdacht. O nee ze waren je vergeten mee te nemen’
en ‘Hee viespeuk al gedonder door je vuile jodenstreken? Binnenkort zul je door het stof kruipen
vuile, vuile hoerenloper’. De dader is bekend bij melder. De antisemitische scheld-smsberichten zijn
een vervolg op een ruzie die een jaar eerder is begonnen. Na deze datum eindigen de sms-berichten.
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2.3 Schelden
8 januari
Melding bij CIDI: In een familietwist wordt Joodse melder door de tweede man van zijn dochter
voortdurend bedreigd. Op deze datum zegt deze: “Na het lezen van het boekje van Hollywood tot
Auschwitz is mij over je karakter heel veel duidelijk geworden”.
De politie ziet hierin geen bedreiging en neemt geen aangifte op.
CIDI heeft geadviseerd het boekje bij de dader op te vragen. Het boekje is niet bekend en de
dader zendt het boekje niet.
21 januari
Melding bij CIDI: Drie als Jood herkenbare mensen worden in de Wibautstraat op weg naar de
synagoge in de Nieuwe Kerkstraat uitgescholden. Een man van Noord-Afrikaanse afkomst, die bij
een groepje andere mensen stond, maakte zich daaruit los en liep naar de drie Joodse mannen. Hij
zei: “he, funcking Jews”. De drie Joodse mannen lopen door.
29 maart
Melding bij CIDI: Een als Jood herkenbare man wordt door een passerende auto in AmsterdamBuitenveldert uitgescholden voor “Jood”.

2.4 Vernielingen begraafplaatsen, monumenten en synagogen
5 januari
Media: Voor de derde maal in twee maanden wordt in Papendrecht een boom, gepland ter nagedachtenis aan de omgekomen Joden in de regio, vernield. De stichting de Dijksynagoge had de
boom op 25 januari 2005 geplant. Na een week was de boom verdwenen. De nieuw geplante
boom werd op 15 december 2005 op 1 meter na afgebroken. Nu is de boom voor de derde keer
vernield. Hij is tot 10 cm boven de grond afgebroken. De stichting Dijksynagoge doet aangifte.
7 januari
Media: ’s Nachts wordt het oorlogsmonument in Soest, bestaande uit een vrouwenfiguur, vernield.
De vrouwenfiguur wordt onthoofd en er is een hand afgehakt. De loco-burgemeester zegt er alles
aan te doen het monument voor 4 mei weer hersteld te hebben.
10 januari
Media: Voor de tweede keer in twee jaar is het oorlogsmonument in Raalte vernield. Het monument
is gemaakt van Limburgs mergelsteen. In november 2003 was het monument ook al eens vernield.
Er was een hakenkruis op geklad en een hand en een geweer van de stenen soldaat was vernield.
27 januari
Melding bij CIDI, media: De Joodse begraafplaats in Terborg wordt geschonden. Twee zerken
liggen in het gras. Voorts zijn er hakenkruizen gekalkt op grafzerken en de gedenksteen voor de
omgekomenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op het huisje in het midden van de begraafplaats
staan ook hakenkruizen, alsmede SS-tekens en ‘Adolf Hitler’. Er zijn ook stickers geplakt van de
Nederlandse Volksunie. Eerder deze maand zijn dezelfde stickers geplakt op de moskee in Terborg. De politie stelt een onderzoek in.
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28-29 januari
Melding bij CIDI, media: Dit weekend wordt het holocaustmonument aan de Paslaan in Apeldoorn,
gelegen tegenover de synagoge, voor de derde keer beschadigd. Zestig knikkers van de 592, die
symbool staan voor de tijdens de Tweede Wereldoorlog weggevoerde Joden uit Apeldoorn, zijn
verdwenen. De Davidster op de synagoge is beschadigd. De schade is groot. De Joodse gemeente
doet aangifte. Op eigen initiatief biedt een beveiligingsbedrijf een camera aan, die 24 uur per dag op
het monument is gericht. Zie ook onder Bekladdingen in Overzicht 2005.
29 april
Media: Het oorlogsmonument in Renswoude wordt in brand gestoken. Op het monument staan de
namen van zeven inwoners van Renswoude die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn
gekomen.
4 mei
Media: ’s Nachts vernielen onbekenden de kransen bij het Vredesmonument in Amsterdam-Osdorp.
De daders gooien de kransen in de gracht of trappen ze kapot. Om 8 uur heeft op deze plek de
herdenking plaatsgevonden, waar zo’n 500 mensen bij aanwezig waren. Het monument is tot 01.00
bewaakt. De politie start een groot onderzoek.
4 mei
Media: ’s Nachts nemen onbekenden de kransen mee van het Joodse oorlogsmonument in Zandvoort. Er worden ook kransen vernield. Het monument staat op de plaats waar in 1941 de synagoge is opgeblazen. De politie weet enkele dagen later de daders op te pakken. Tegen hen wordt
proces-verbaal opgemaakt.
4-5 mei
Media: Bij het oorlogsmonument in Lekkerkerk wordt een krans ontvreemd.
5 mei
Media: Bij het oorlogsmonument in het Stadspark in Lelystad worden na de Dodenherdenking
bloemstukken gestolen. Ook de in glazen houders gezette kaarsen en de bloemen van bezoekers
worden meegenomen. De linten van de kransen zijn om het hoofd van het beeld geknoopt.

2.5 Bekladdingen begraafplaatsen, monumenten en synagogen
24 januari
Media: Voor het gemeentehuis in Zwijndrecht staat een vredespaal van de Japanse vredesbeweging. Daarop staat de wens dat er vrede moge heersen op aarde. Op de paal valt nu te lezen dat
Joden er zijn om gedood te worden.
17 februari
Melding bij CIDI, media: In dit weekend worden leuzen gekalkt op de Dijksynagoge in Sliedrecht.
De bekladding is aangebracht aan de achterzijde van de synagoge. De daders hebben zich daartoe
een weg moeten banen door een buxushaag van ongeveer 1 meter, waar gewoon ijzerdraad door
heen zit. De bekladding betreft naast een hakenkruis ook leuzen als ‘Skins 88’, ‘It Veld’, ‘NA’ en
‘BP’ met daaronder een cirkel met een kruis er door, en daaronder de letters WW. De Stichting
Synagoge Sliedrecht doet aangifte.
Naar aanleiding van onder meer deze bekladding en de bekladdingen en vernielingen in Papendrecht,

40

ANTISEMITISME 2005 / JANUARI-MEI 2006

Zwijndrecht, Apeldoorn en Zwijndrecht verzoekt CIDI minister Remkes van Binnenlandse Zaken
alles in het werk te stellen daders van dit soort vernielingen op te sporen. In antwoord op een
soortgelijke brief aan de burgermeester van Sliedrecht zegt de Minister aan CIDI toe de bekladdingen in de Drechtsteden zeer serieus te nemen.
3 mei
Media: ’s Nachts bekladden onbekenden het oorlogsmonument in Enkhuizen met hakenkruizen.
Het monument kan nog op tijd voor de dodenherdenking worden schoongemaakt. De politie hoopt
aan de hand van foto’s die zijn gemaakt de daders op te kunnen sporen.
4 mei
Media: Kort voor de Dodenherdenking wordt het Joodse monument in Hoogeveen bekrast. De
stichting Neer Tamied die het monument beheert, tracht zelf de schade te herstellen. De gemeente
Hoogeveen helpt daarbij. Het monument is twaalf jaar geleden geschonken door het inmiddels
overleden Joodse echtpaar Granadaa uit Hoogeveen. Uit Hoogeveen zijn 160 Joden in WOII
weggevoerd.
4 mei
Media: ’s Nachts bekladden onbekenden het oorlogsmonument aan het Oranjeplein in Klaaswaal
met een hakenkruis. Op de stoep voor het monument staat geklad: ‘Wir sind zurück’. De gemeente
haalt de bekladde tegels weg. De schade aan de plaquette is moeilijker te herstellen, daar de hakenkruizen over de gegraveerde tekst zijn gekrast. De politie stelt een groot onderzoek in. Na drie
weken worden de drie verdachten opgepakt. Zij worden ook verdacht van het aanbrengen van
extreem-rechtse symbolen op een sporthal in Mijnsheerenland. Op hangplekken van de groep zijn
identieke teksten en tekens te zien als die op het monument waren aangetroffen. De daders afkomstig uit Oud Beijerland en Korendijk moeten in ieder geval de schade van • 4000,- betalen. Bij het
ter perse gaan van deze monitor is niet bekend of en welke straf zij nog verder opgelegd krijgen.

2.6 Overige vernielingen en bekladdingen
13-15 januari
Melding bij CIDI: Dit weekend wordt het clubgebouw van een Joodse jongerenorganisatie in
Amsterdam is beklad. Op de kozijnen van de ingang, de ramen en de deurbel. Naast hakenkruizen,
werden leuzen aangetroffen als ‘strafkampf = mijn kampf’, ‘de jodenverdelger’. Na het doen van
aangifte neemt de politie foto’s. De bekladdingen worden weggehaald. Daarna, op zondag 15
januari, wordt het clubhuis opnieuw beschadigd. De dader heeft de deurbel verbrand. Op 27 mei
2005 was het clubgebouw ook al beklad. Zie ook onder Bekladdingen in Overzicht 2005.
24 maart
Melding bij CIDI: Op een toiletdeur van de Radbout Universiteit Nijmegen staat gekalkt: ‘Een
goede Jood is dood’. En daarbij de letters ‘SS’. Op verzoek van melder maken de beheerders van
het gebouw de deur schoon.
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2.7 Sport
12 februari
Media: Rondom de wedstrijd ADO Den Haag-Ajax in het Zuiderpark-stadion in Den Haag worden strenge maatregelen genomen. In de gespannen sfeer worden spreekkoren aangeheven met
“Wij gaan op jodenjacht” en “joden gaan er aan” en er worden oerwoudgeluiden gemaakt. Op de
spandoek valt te lezen: ‘Haagse jihad voor 020’. De stadionspeaker roept de supporters verscheidene keren op de spreekkoren te staken. De wedstrijd wordt niet stilgelegd. Na de wedstrijd zegt
een ADO-fan: “Er is niemand om te pakken. Die Joden zitten allemaal in Amsterdam”.

2.8 Boeken, films
24 februari
Melding bij CIDI: Tijdens de voorstelling van de film Münich in Pathé de Munt in Amsterdam
roepen jongeren aan het einde van de film in koor: “Joden, Joden, Joden aan het gas”. Al eerder
brengen ze sis- en snurkgeluiden ten gehore en roepen ze leuzen als “Fuck Israel”. Melder schrijft
op advies van CIDI een brief aan het theater, waarin hij zijn ongenoegen uitspreekt over het feit dat
er tijdens de voorstelling niet is ingegrepen door de aanwezige zaalstewards. Na afloop van de film
staat een groep zaalstewards bij de uitgang. Melder vermoedt dat ook al tijdens de voorstelling was
geklaagd door andere bezoekers, die hij had zien weglopen en weer terugkomen.
Pathé schrijft melder dat diens klacht uitgebreid is besproken met het management en medewerkers
en dat de aandacht op dergelijke incidenten mede door de brief van schrijver is verscherpt. Pathé
biedt hem twee vrijkaartjes aan.
februari
Media en melding bij CIDI: Over de Turkse film Wolvenvallei Irak ontstaat commotie. De film
wordt gekritiseerd als: antisemitisch en anti-Westers. In Duitsland roept de Beierse minister-president Stoiber op de film uit de roulatie te nemen. In Nederland is hij in diverse bioscopen in heel
Nederland te zien.
De film is een Rambo-achtige voorstelling, waarin Amerikanen zich in Noord-Irak misdragen. Turkse
helden komen daartegen in opstand. In de film speelt een Joodse arts die handelt in organen in de
Abu Graib-gevangenis. Deze ontdoet gevangen genomen Irakezen zonder noemenswaardige verdoving van hun organen en verkoopt deze aan de VS, Engeland en Israel.

2.9 Brieven, pamfletten
januari
CIDI krijgt in zijn brievenbus een flyertje met daarop een revolver en een hakenkruis. Tekst is:
‘Ondersteun de nationaal-revolutionaire strijd. Autonome Nationaal Socialisten. Postbus 44. 9930
AB Delfzijl’.
Postbus 44 is de postbus van de neo-nazi Eite Homan. Sinds 2002 procedeert CIDI tegen Homan.
Zie ook onder Rechtspraak.
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10 januari en 8 februari
Melding bij CIDI: In januari wordt het pamflet Stop de Joodse dictatuur verspreid in Deventer, in
de binnenstand en de Raambuurt. Verschillende mensen doen aangifte. De politie neemt de zaak
hoog op en verzoekt Justitie onderzoek te doen naar de strafbaarheid van het pamflet. In februari
wordt het pamflet aangetroffen in de trein van 18.22 van Utrecht naar Amersfoort. Sinds 2003 duikt
het pamflet regelmatig op. Zie ook onder Pamfletten in Overzichten vanaf 2003.
9 maart
CIDI ontvangt een brief met daarbij een krantenartikel over de nieuwe Amerikaanse ambassadeur.
Tekst o.a.: ‘Dat jullie (joden) geen vredelievend volkje zijn is mijn al jaren bekent. Hitler zou nog
veel van jullie geleerd kunnen hebben. Jullie blijven maar land in pikken, maar ja wat kun je ook
anders verwachten jullie vrienden de Amerikanen steunen jullie misdadig beleid…’.

27 maart
Melding bij CIDI: Een Joodse organisatie in Amsterdam die geld inzamelt voor Israel krijgt een
door hen geplaatste advertentie terug. Deze is beklad met o.a. de tekst: ‘Na al wat jullie hebben
meegemaakt moest je wijzer zijn en niet op dezelfde manier handelen. Baaah!!!’.
19 april
Melding bij CIDI: Een inwoner van Schoonhoven meldt een vreemde tekst in het boekje van de
Oranjevereniging in Schoonhoven. Hierin is een gedicht opgenomen met de volgende passage: ‘Nadat
hij, nauwernood ontvloden, gezworven had door ’t ganse land, heeft het uitschot der gestapojoden
hem uitgeleverd in hun hand. Toen kwam een eind aan ’t rustloos zwerven: hij werd gevoerd naar ’s
vijands land om daar te lijden en te sterven al door der beulen wrede hand’. Het gedicht met als titel
Een uit velen komt uit een bundel verzetsgedichten. De Oranjevereniging legt desgevraagd tegenover CIDI uit, dat met Gestapojoden de NSB wordt bedoeld. Hij betreurt het dat dit gedicht in het
boekje is opgenomen en zal middels de lokale krant een toelichting geven. Dat gebeurt ook daadwekelijk.

2.10 Faxen
6 en 10 januari
CIDI ontvangt twee faxen van degene die al jaren faxen stuurt. Eén met de tekst: ‘Ariel Sjaron the
Jewish Hitler’ met twee Davidsterren met daarin een hakenkruis en SS-tekens. De andere met de
tekst: ‘Laat Sharon inslapen (cyclon B) !. De Joodse Hitler!. (Vergassen die hap!!)’, met daarbij
een Davidster met een hakenkruis
6 juli
CIDI ontvangt een fax met o.a. de tekst: ‘…en omdat de Joden zijn een virus dat lijkt op AIDS,
waaraan de gehele wereld lijdt’ en ‘Maar ze begaan ergere dingen dan dat wat de Nazi oorlog hen
is aangedaan. Ja, misschien zijn enkelen van hen gedood en sommigen verbrand, maar zij blazen dit
op om de media voor zich te winnen’.
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2.11 E-mails
E-mails aan CIDI:
januari
CIDI ontvangt 4 e-mails, waaronder één van H.J. de Jonge en één van dominee Beerpunt, die
vaker antisemitische e-mails sturen en twee van ‘pommetje horlepiep’. H.J. de Jonge schrijft o.a.:
‘Ga zo door zou ik tot de joodse fundamentalisten in bezet Palestina willen zeggen en u wordt allen
werkelijk in zee gedreven. Stelen en bedriegen zullen jullie uiteindelijk niet redden. Het christelijkejoodse sprookje is uit!’. ‘Pommetje horlepiep’ schrijft o.a.: ‘Oh ja en er zijn bij lange na niet 6
miljoen joden omgekomen in WOII!!!’.
februari
CIDI ontvangt 3 e-mails, waaronder twee van Verstraten. Verstraten schrijft o.a.: ‘Tot mijn blijdschap las ik dat het Sharon, deze mix van Kaltenbrunner, Mengele en Heydrich weer beter gaat…Een
lang en kwaalvol “leven” toegewenst. Kameradschaftliche Gruessen’. anti-jew schrijft o.a.: ‘Hee,
Kankerjoden luister eens, ik ben een ras atheïst…ik vind dat het zionisme een gevaar is voor de
wereldvrede, doe mij een lol, ga Zyklon B gebruiken daar!!…Geef Palestina hun grond terug en
sterf jullie kutjoden!!!!!…Lange leve het Germaanse ras!!! Sterf!!! Sieg heil!’
E-mails aan andere Joodse organisaties en personen
januari
Melding bij CIDI. De Israelische ambassade 2 e-mails van Pieter Vos en ‘pommetje horlepiep’.
Pieter Vos schrijft: ‘Laten we hopen dat de Nazi-premier van het Nazi-land Israel ontvangt 1 een
pijnlijke en langzame dood mag sterven’. ‘Pommetje horlepiep’ schrijft o.a.: ‘Oh ja en er zijn bij
lange na niet 6 miljoen joden omgekomen in WOII!!!’.
februari
Melding bij CIDI. Een Joodse organisatie ontvangt 1 e-mail van Mohammed. Hij schrijft o.a.: ‘Aan
mijn held Hitler. “Als je het maar gedaan zou hebben, broeder, als het maar echt gebeurd zou zijn,
zodat de wereld een zucht van verlichting zou kunnen slaken. Zij (de joden) proberen altijd alles te
vervormen en alle goede en mooie dingen te vernietigen….Ik dank Hitler nogmaals, want er wille
van de Palestijnen heeft hij zich bij voorbaat op de meest kwalijke misdadigers op aarde (de Joden)
gewroken. Wij hebben maar één reden om te klagen: zijn wraak was niet volledig genoeg”Moge
allah hen meer en meer vervloeken, tot aan het einde der tijden’.
april
Melding bij CIDI. De Israelische ambassade ontvangt een e-mail van Kpuc. Hij schrijft o.a.: ‘Gezellig klub zijn jullie zeg…Jammer, voor een volk wat gelooft laat u niet veel zien wat dit
rechtvaardigt…Bahh, voor zo een volk heb ik niets anders als minachting’.
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2.12 Internet
Stormfront
Gedurende de maanden januari-mei krijgt het CIDI een aantal meldingen van Joodse particuliere
personen, waarvan interviews hebben gestaan in de media. Deze personen worden de Stormfront op
de site van Stormfront gezet. Zie verder onder Internet in overzicht 2005.
5 februari
CIDI doet aangifte tegen de Arabisch Europese Liga (AEL). De aangifte betreft de antisemitische
spotprenten die de AEL op zijn site plaatst.
De AEL-cartoons verschijnen tijdens de wereldwijde commotie en heftige rellen die waren ontstaan
nadat een Deense imam cartoons over Mohammed aan de kaak had gesteld. De cartoons waren
maanden eerder verschenen in een Deense krant. Zie verder onder Rechtspraak.

12 februari
Melding bij CIDI: Op Maghrebonline.nl staat een antisemitische cartoon: een monster met twee
hoorntjes en daarop getekend een Davidster. Het monster heeft ook een zevenarmige kandelaar in
zijn hand. Hij staat op een berg lijken.
17 februari
Melding bij CIDI: Joodse vrouw chat met een tot dan toe voor haar onbekend persoon. Zij vertelt
hem over haar achtergrond. Na een korte vakantie waarin zij geen chat-contact had ontvangt zij op
haar msn-messenger het volgende bericht: ‘misschien had ik wel kunnen weten joden he moet je niet
mee omgaan hamas heb gelijk hamas hamas joden aan het gas dioeiiiiiii nog een prettig leven waar
je iedereen in de zeik neemt’. CIDI adviseert meldster aangifte te doen. Niet bekend is of zij dat
inderdaad heeft gedaan.

2.13 Media
januari
Media: Minister Donner van justitie laat twee haatzaaiende satellietzenders uit het buitenland blokkeren. Het betreft de Libanese zender Al-Manar en de Iraanse zender Sahar TVI. De zenders
maken zich schuldig aan antisemitische uitspraken en radicale uitingen. Twee zenders worden extra
gemonitord: de Iraanse zender Al Alam en de Saoedische Al Iqraa.
23 januari
CIDI ontvangt diverse klachten over RTL-Boulevard, dat in het kader van het thema ‘rijke families’
een item uitzendt over de Rotschild-familie. Een medewerker van het CIDI wordt hierin geïnterviewd. De presentator vertelt dat er allerlei geruchten over de familie de ronde doen. De familie zou
uit zijn geweest op de wereldheerschappij, zij zouden de Nazi’s in het zadel hebben geholpen en zijn
verantwoordelijk voor de oprichting van de staat Israel om zo een derde wereldoorlog met de
Arabische wereld uit te lokken. De presentator zegt niet dat deze geruchten een samenraapsel zijn
van antisemitische vooroordelen.
In antwoord op vragen van CIDI zegt de presentator dat zijn uitspraken absoluut niet antisemitisch
bedoeld waren.
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16 februari
Melding bij CIDI: In de Koetelkrant, het jaarlijkse feestnummer van de carnavalsvereniging de
Meerkoetelaars in Wieringermeer is een foto van het concentratiekamp Auschwitz gemanipuleerd.
De tekst op het toegangshek Arbeit macht frei is vervangen door ‘Huiswerk maakt vrij’. Het onderschrift bij de foto luidt: ‘Voor de ingang van RSG Wiringherlant staat sinds kort een hek. Dat is beter
voor de concentratie’. De foto wekt commotie op. De rector van de RSG Wiringherland zegt de
foto smakeloos te vinden.

2.14 Extreem-rechts, Hitlergroet, stickers
21 februari 2006
Melding door RADAR: RADAR en MDI doen aangifte tegen een hele serie antisemitische uitlatingen op het NA forum zoals: Wie zit er achter het programma om alle standaarden van fatsoen en
raciale zelfrespect te vernietigen, om jonge blanke meiden (die zich schamen blank te zijn) het bed
van een niet blanke in te lokken? Wie is het die ons volk wil mengen met mensen die hier geen thuis
hebben? Het antwoord is simpel; het zijn de Joden. We kunnen niet meer eerlijk discussiëren over
de culturele vergiftiging en rassenmixen zonder te spreken over de Joden net zo min als men een
ziekte kan bespreken zonder het over bacteriën te hebben’. En verder: ‘Nee:m de holocaust weg
van de joden en wat blijft er over? Zonder hun kostbare holocaust, wat zijn de joden? Niets meer
dan een internationale bende bandieten van moordenaars en manipulerende leugenaars die de grootste
leugen in de menselijke geschiedenis aan ons hebben opgedrongen. Als de wereld eenmaal bewust
wordt van het feit dat wij massaal bedrogen en belogen zijn geweest vanaf onze geboorte over de
geschiedenis en de effecten van de Tweede Wereldoorlog, zijn de dagen van de joden op aarde
geteld’.
2 maart
Media: De politie arresteert een man uit Brunssum. In zijn woning vindt de politie wapentuig. Aan de
muur hangen SS-vlaggen.
29 maart
Media: Het Aktiefront Zuid-Holland Zuid werft via een internetsite en affiches medestanders ‘tegen
de opdringerige multicultuur’. In Papendrecht en Den Briel wordt een pamflet aangetroffen. Tekst:
‘Multicultuur afschaffen. Voor eigen taal, cultuur en volk! Aktiefront Zuid Holland Zuid. Vrij, Sociaal
& Nationaal. www.aktiefrontzhz.tk’. Met daarbij een afbeelding van een moskee en hoofden van
personen uit andere culturen, waaronder een karikaturale Joodse man, een Chinees, Moslim, Neger. Een blanke man loopt heel hard weg. Achter deze organisatie zit vermoedelijk een inwoner uit
Papendrecht, die banden onderhoudt met de extreemrechtse organisatie Stormfront internationaal.
Zie ook onder Extreem-rechts 2005.
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3. RECHTSPRAAK 2005-2006
Het Landelijke Expertisecentrum Discriminatie (LECD) werd in 1998 opgericht. Het doel van het
LECD is het optimaliseren van de strafrechtelijke handhaving inzake discriminatie. Het LECD behandelt zelf geen discriminatiezaken, maar heeft een adviserende en coördinerende functie.
Jaarlijks brengt het LECD in haar rapportage Cijfers in Beeld een overzicht uit van de instroom en
afdoening van discriminatiezaken bij en door het OM.
Het aantal discriminatiefeiten met als discriminatiegrond antisemitisme is in 2005 met 4%
gedaald ten opzichte van 2004: 65 (23%) van de 280 discriminatiegronden betroffen antisemitisme.
In 2004 ging het in 58 van de 214 discriminatiefeiten (27%) om antisemitisme en in 2003 waren dat
er 50 (25%) van de 204 ingestroomde discriminatiefeiten. Antisemitisme was in 2005 de op één na
grootste categorie; in 2003 en 2004 stond deze discriminatiegrond op de eerste plaats. Het hoogste
aantal discriminatiefeiten viel in 2005 in de categorie zwarten/gekleurden.
Er dient hier nog een opmerking te worden gemaakt. In voorgaande jaren kon per discriminatiefeit
slechts één grond of eenmaal meerdere gronden worden aangegeven. Deze laatste categorie werd
te groot. Daarin is nu verbetering gekomen. Er kunnen nu meerdere gronden worden aangegeven.
Dat betekent dat de 241 discriminatiefeiten van het afgelopen jaar 280 discriminatiegronden opleverden.

3.1 Aangiftes
21 juli 2005
CIDI doet aangifte bij de Officier van Justitie te Den Haag wegens belediging en aanzetten tot haat
en dodelijk geweld tegen Joden. De aangifte betreft het rapnummer Paf paf paf . Volgens de achter
de titel opgenomen aanduiding is de uitvoerder de rapgroep DHC. De tekst roept op alle Joden
naar de ‘gasdouche’ te sturen en ‘van de aardbodem te wissen’. Op 21 december wordt nog eens
aangifte gedaan op het politiebureau in Den Haag. Zie verder onder Muziek in overzicht 2005.
14 juni en 4 juli
RADAR doet aangifte tegen de extreemrechtse organisatie Nationale Alliantie wegens antisemitische uitingen op hun website. Zie verder onder Extreem-rechts in overzicht 2005.
5 februari 2006
CIDI doet aangifte tegen de Arabisch Europese Liga. De aangifte betreft de spotprenten die de
AEL op zijn site plaatst.
Op één ervan ligt Anne Frank in bed met Adolf Hitler. Hitler zegt tegen haar: ‘Write this one in your
diary Anne!’. Op de ander staan twee mannen lijken te tellen. De man die de lijken telt zegt: ‘I don’t
think they are Jews’. Daarop zegt de andere man ‘We have to get to the 600.000. Somehow!’. Op
de stapel lijken is een bord geprikt met daarop Auschwitz geschreven. Zie verder onder Internet
in overzicht 2006.
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21 februari
RADAR en MDI doen aangifte tegen de extreemrechtse organisatie Nationale Alliantie wegens
antisemitische uitlatingen. Zie verder onder Extreem-rechts in overzicht 2006.

3.2 Lopende rechtszaken
Holocaustontkenner Verbeke
Op 13 juni 2003 doen de Anne Frank Stichting, het CIDI, MDI en het LBR aangifte bij de Officier
van Justitie discriminatiezaken te Amsterdam tegen de in België woonachtige S. Verbeke en Vrij
Historisch Onderzoek wegens rassendiscriminatie op internet. Op 25 november 1997 wordt Verbeke,
na ettelijke civiele en strafrechtelijke procedures, veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf
en een geldboete wegens het ontkennen van de Holocaust.
Omdat Verbeke doorgaat met het verspreiden van Holocaustontkennend materiaal, maar nu op
internet, doen bovengenoemde organisaties in 2003 opnieuw aangifte. Op 19 februari 2004 laat de
Officier van Justitie weten de nodige stappen te ondernemen om Verbeke een verklaring te doen
afleggen. Op 16 maart 2005 informeert de Anne Frank Stichting schriftelijk naar de stand van
zaken. Op 25 augustus wordt hij op Schiphol gearresteerd. Zijn verhoord vindt plaats op 9 september 2005. Hij zegt nog steeds achter het Leuchterrapport en de Rudolf-expertise te staan. In deze
stukken wordt ontkend dat er Joden zijn vergast.
De rechtbank in Amsterdam geeft op 25 oktober gevolg aan een Duits verzoek om hem uit te
leveren. In Duitsland loopt tegen hem een gericht strafrechtelijke onderzoek naar ‘racisme en vreemdelingenhaat’. Een halfjaar later, op 6 mei, wordt hij op borgtocht vrijgelaten.

Antisemitische e-mails
Op 20 november 2003 doet CIDI in Den Haag aangifte tegen Bert van den Blink vanwege het
versturen van een groot aantal antisemitische emails, in de periode 31 maart 2002 en 21 oktober
2003. Tekst o.a.: ‘Joden zijn moordenaars’. Op 13 januari 2004 verzoekt CIDI om een ontvangstbevestiging en om informatie over de voortgang van het onderzoek. In mei 2006 is nog steeds niet
bekend hoe het met deze zaak staat. Op 24 mei 2006 informeert CIDI bij de Klachtenadministratie
van het OM hoe het staat met deze zaak. De aangifte wordt opnieuw verstuurd. Bij het ter perse
gaan van deze monitor is nog niet bekend hoe de stand van zaken is.
Fysiek geweld in Utrecht
Op 15 april 2004 wordt een als Jood herkenbare man bij een tankstation in Utrecht bespuugd. Hij
wordt zeker tien maal uitgescholden voor “kankerjood”. Dit loopt uit op fysiek geweld door de
dader. Er wordt aangifte gedaan. Op 28 februari 2005 oordeelt de Officier van Justitie dat geen
strafvervolging ingesteld zal worden, daar het gebeurde ‘een zo geringe inbreuk op de rechtsorde’ is
dat strafvervolging onevenredig zwaar zou zijn. Op 17 juni dient het slachtoffer ex art 12Sv. een
klaagschrift in bij het gerechtshof te Arnhem. Op 29 november vindt in Arnhem de hoorzitting plaats.
Op 15 december acht het gerechtshof te Amsterdam, zitting houdende in Arnhem, het beklad gegrond en beveelt de Officier van Justitie in Utrecht strafvervolging tegen de dader in te stellen. Bij het
ter perse gaan van deze monitor is niet bekend hoe het met deze zaak staat.
Sluipschutters
Op 5 juli 2004 doen CIDI en het ADB Haarlem aangifte bij de Officier van Justitie discriminatiezaken te Den Haag aangifte tegen de makers, subsidiair de uitvoerders van het via internet verspreide rapnummer Wie niet springt is een Jood wegens discriminatie, belediging en het aanzetten
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tot haat en dodelijk geweld. De uitvoerders stellen zich voor met de naam Sluipschutters. Tekst o.a.:
‘Wie niet springt is een Jood. Joden moeten dood, dood, dood. Alle Joden moeten dood’.
Op 21 september 2005 bericht de Officier van Justitie dat het niet mogelijk is de daders te achterhalen en de zaak onvoorwaardelijk te seponeren. Op 16 november 2005 dienen CIDI en het ADB
Haarlem ex art. 12Sv. een klaagschrift in. Op 21 november antwoordt het Gerechtshof dat er naar
gestreefd wordt de zaak over vier maanden te behandelen.
In augustus 2006 oordeelt het Hof dat Justitie met een rapport moet komen over de (on)mogelijkheid
de gebruikers van racistische liedjes op het internet te vervolgen.

3.3 Uitspraken 2005
januari
In oktober 2003 heeft CIDI aangifte gedaan tegen de maker(s) en verspreider(s) van strookjes met
de teksten: ‘Stop de Joodse bezetting’en ‘Vernietig de Joodse bezetter’. De strookjes zijn in meerdere steden in Nederland aangetroffen, vooral in Utrecht. In januari 2005 laat het OM weten het
onderzoek te staken, daar de daders niet te achterhalen zijn en er geen nieuwe meldingen meer zijn
ontvangen. Zie ook onder Pamfletten en in Bijlage II in overzichten 2004 en 2005.
15 maart
Melding via Kafka: Een 33-jarige man uit Borssele komt voor de rechter wegens het brengen van
Hitlergroet naar agenten in Goes op 24 januari. Hij riep toen ook: “Jawohl, Obersturmbannführer”
en “kankerjoden”. Hij wordt veroordeeld tot 4 weken celstraf. Er was sprake van ook nog andere
strafbare feiten.
17 maart
Melding via Kafka: Tegen een 12-jarige jongen wordt op het politiebureau in Breukelen procesverbaal opgemaakt. Hij bracht de Hitlergroet naar een agent. Daarbij plaatste hij enkele vingers
onder zijn neus om het snorretje van Hitler te suggereren.
7 april
Melding via Kafka: Rond deze datum krijgt een 14-jarige jongen uit Alkmaar een bekeuring wegens
het brengen van de Hitlergroet naar twee passerende agenten in een politieauto. Hij krijgt de boete
voor belediging.
21 maart
Melding via Kafka: Een 47-jarige man uit Gouda krijgt 2 weken gevangenisstraf. Hij had een agent
uitgescholden voor Nazi en de Hitlergroet gebracht. Op het bureau had hij SS in een deur gekrast.
Aanleiding tot het incident was het feit dat de politie hem had weggestuurd van een plek waar hij
geen alcohol mocht gebruiken.
25 april
Melding via Kafka: De politierechter in Haarlem veroordeelt een man uit Wormerveer tot een werkstraf van 80 uur, waarvan helft voorwaardelijk wegens discriminatie op internet. Op enkele websites
publiceerde hij foto’s waarop hij de Hitlergroet bracht. Voorts liet hij vlaggen zien met een hakenkruis en het SS-symbool en teksten waarin hij het nationaal-socialisme verheerlijkt.
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3 mei
Melding via Kafka: De rechtbank in Haarlem veroordeelt een 17-jarige inwoner van Koog aan de
Zaan tot een voorwaardelijke werkstraf van 200 uur wegens het verspreiden van discriminerende
boodschappen via internet. Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland had aangifte gedaan tegen de jongen. Hij verspreidde onder diverse pseudoniemen teksten via extreem-rechtse
websites en fora. Daarbij beledigde en bedreigde hij onder meer Joden, gehandicapten, homoseksuelen, moslims en allochtonen.
Ook verklaarde hij aanhanger te zijn van het nationaal-socialistische gedachtegoed.
3 mei
Melding via Kafka: Een man uit Koog aan de Zaan wordt veroordeeld wegens verspreiden van
discriminerende boodschappen via extreemrechtse fora op internet. Hij beledigde Joden, gehandicapten, homoseksuelen, moslims en allochtonen. Hij verklaart aanhanger te zijn van het nationaalsocialisme. Hij krijgt een voorwaardelijke werkstraf van 200 uur.
14 juni
Media: Vijf mannen tussen de 19 en 36 jaar worden aangehouden op verdenking van het vernielen
van het Joods monument in Winschoten en het plegen van openlijke geweldpleging op de Joodse
begraafplaats.
24 augustus
CIDI: In de zaak tegen de organisatie Weerwolf en Eite Homan wijst het gerechtshof te Den Haag
het beklag d.d. 23 januari 2003 van CIDI af. CIDI had in deze zaak een klaagschrift ingediend ex
art. 12Sv. De zaak tegen Weerwolf en Homan liep al sinds 11 maart 2002.
Het betrof teksten op de site van Weerwolf en stickers met antisemitische inhoud. Het adres op één
van de stickers is Postbus 44 te Delfzijl. Eigenaar van deze postbus is Eite Homan, de man achter de
Weerwolf site. Op deze site zijn de namen en adressen van Joodse organisaties en personen genoemd. Bij de naam van CIDI staat in het Engels en het Nederlands: ‘Deze organisatie moet tot de
wortel worden uitgeroeid’.
Het hof oordeelt, ‘dat er geen aanwijzingen zijn dat E. Homan binnen het Haagse arrondissement
strafbare feiten heeft gepleegd. Voorts bevat het dossier onvoldoende gegevens om de identiteit van
de stickerplakker te kunnen achterhalen’. Wel zegt het hof, dat ‘er wellicht aanknopingspunten zijn
voor de betrokkenheid van beklaagde Homan bij zowel de website Weerwolf als de sticker, gelet
op het feit dat hij houder is van de postbus, welk adres op de sticker wordt vermeld’.
In zijn beschikking verwijst het hof naar de verklaring, die Homan op 18 maart 2004 in Groningen
heeft afgelegd. Daaruit blijkt dat ‘beklaagde Homan alle betrokkenheid bij de website van Weerwolf en de sticker ontkent. Hij verklaart postbus 44, postcode 9930 AB te Delfzijl al sinds 1990 als
houder te hebben, maar dat hij in zijn postbus geen post of iets dergelijks aangaande beide zaken
heeft ontvangen’. Zie ook de overzichten 2002, 2003 en 2004.
14 oktober
Media: De rechtbank in Breda veroordeelt acht jongeren uit Wernhout tot werkstraffen omdat zij in
de carnavalsoptochten racistische leuzen meevoerden: ‘Negerstoel 1000 volt’, ‘Vol=Vol’, hakenkruisen en ‘White Power’. De Officier van Justitie zegt in haar betoog verontrust te zijn over het feit
dat niemand in actie kwam. Zij trok een parallel met de Jodenvervolging: “De geschiedenis leert dat
wat klein begint op het meest gruwelijke kan uitlopen”.
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3.4 Uitspraken 2006
25 januari
Media: De rechter in Amsterdam veroordeelt de maker van een ‘satirische’ website wegens het
opzettelijk beledigen van homoseksuelen en Joden tot het betalen van • 1000,- boete. MDI had
aangifte gedaan.
27 januari
Media: De politierechter in Leeuwarden veroordeelt een 19-jarige man tot 80 uur werkstraf. Op 25
december 2004 had hij met hondenpoep een hakenkruis geklad op een huis van een buitenlands
gezin. De dader heeft in opdracht van zijn vader aan de slachtoffers excuus aangeboden en • 500,schadevergoeding betaald. De man had samen met een groepje mede-daders ook nog verdere
vernielingen aangericht.
7 februari
Media: De politierechter in Leeuwarden veroordeelt een 25-jarige man en vrouw tot resp. acht
maanden detentie, waarvan twee voorwaardelijk en een werkstraf van 160 uur. De twee hadden
een reeks strafbare feiten gepleegd. Daaronder het roepen van : “Sieg Heil Duitsland” en het (vermoedelijk) brengen van de Hitlergroet door de vrouw. De vrouw zou niet geweten hebben wat de
Hiltergroet inhoudt.20 februari
Melding bij ADB Haarlem en via Kafka: Op Schiphol wordt een extreem-rechtse man gearresteerd
die Nazi-symbolen wilde invoeren. Op deze datum legt de rechter hem • 2000,- boete op, waarvan
de helft voorwaardelijk. De dader gaat in hoger beroep. Dat wordt in augustus 2006 behandeld. Hij
had al eens eerder geprobeerd deze symbolen uit China in te voeren.
6 april
De politierechter in Rotterdam veroordeelt een man tot • 360,- en een week voorwaardelijke
gevangenisstraf wegens belediging en mishandeling. In maart 2005 had hij zijn pitbull uitgelaten.
Deze poepte vlak voor het huis van melder. Toen deze daar iets van zei begon hij te schelden: “Ik
laat mij door een Jood niet zeggen wat ik moet doen” en “kankerjood”. Daarna geeft hij melder
klappen en schoppen. Melder ziet er Joods uit. Zie ook Fysiek geweld in overzicht 2006.
24 mei
Media: De maker van het filmpje Housewitz wordt veroordeeld tot een werkstraf van veertig uur.
De eis was zestig uur. De rechtbank noemt het filmpje ‘aanstootgevend en beledigend’. De Officier
van Justitie noemt de video ‘bijzonder walgelijk’. De maker zegt dat hij achteraf ook vond dat hij te
ver was gegaan en daarvan spijt te hebben.
Het filmpje drijft de spot met de Jodenvervolging. Het filmpje betreft een verzonnen aankondiging
van een technofeest Housewitz in Auschwitz op 4 mei. Dj’s zijn Michel Heidie en Adolf von Bauern.
Verder valt er een hek te zien met de inscriptie ‘Tanzen macht frei’. De video bevat beelden van
Nazi’s, barakken, concentratiekampgevangenen, opgestapelde lichamen, een gaskamer en het transport van Joden in een goederentrein.
Het MDI had in mei 2005 de zaak aangifte gedaan. Toen had het OM geoordeeld niet voldoende
‘strafbare elementen’ ontdekt te hebben om vervolging in te stellen. Naar aanleiding van een tweede
aangifte van het MDI in augustus 2005 komt het OM op die beslissing terug. In de rechtszaal zegt
de dader dat het een grap was en dat het hem zeer spijt.
Het filmpje was te zien via het website GeenStijl. CIDI heeft GeenStijl in augustus 2005 dringend
verzocht het filmpje van de site te halen. Niet duidelijk is of er ook een strafzaak komt tegen GeenStijl.
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28 juni
Op deze datum beveelt het Hof de Officier van Justitie vervolging in te stellen tegen twee van de drie
verdachten in de zaak tegen de Nieuwe Allochtonen Generatie (NAG).
De zaak tegen het muziekgezelschap Nieuwe Allochtone Generatie loopt sinds 6 juni 2003. Toen
heeft CIDI aangifte gedaan wegens het ten gehore brengen en actief op internet verspreiden van het
nummer Kankerjoden. Het nummer zet aan tot haat tegen Joden met o.a. de tekst: ‘Fuck die
Joden, die Joden, de allochtonen zullen jullie komen doden’. Het onderzoek naar de verdachten
heeft een gecompliceerd verloop. Op 11 november 2003 laat de Officier van Justitie weten dat er
onvoldoende aanknopingspunten waren om de maker(s) en verspreider(s) van de rap op te sporen.
Dat was vreemd, omdat één van de makers zich uit eigen beweging bij de politie had gemeld en
informatie had verstrekt over de identiteit van degene die het rapnummer had verspreid. Op 23
december 2004 dient CIDI een klaagschrift in ex art. 12Sv met verzoek opsporingsonderzoek te
verrichten en vervolging in te stellen. Nu wordt dus inderdaad vervolging ingesteld. Zie ook de
overzichten 2003 en 2004.
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4. Beoordeling en aanbevelingen
Het jaar 2005 heeft internationaal twee uitersten laten zien. Enerzijds kreeg de wereldgemeenschap
te maken met de Iraanse president, Mahmoed Ahmadinejad die vrijwel elke gelegenheid aangrijpt
om de Holocaust te ontkennen en zegt er in oktober 2006 zelfs een conferentie aan te zullen wijden.
Anderzijds heeft de Verenigde Naties op 1 november 2005 een resolutie aangenomen, waarin 27
januari wordt aangewezen als de internationale herdenkingsdag van de slachtoffers van de Holocaust. Het karakter van deze dag moet, aldus VN secretaris-generaal Kofi Annan een herinnering
zijn aan de universele lessen van de Holocaust, een herinnering aan het unieke kwaad dat niet
zomaar in het verleden kan worden weggezet en vergeten.
De ontkenning van de Holocaust, ooit het domein van een klein groepje extreem-rechtse lieden
heeft zich in de loop der jaren zodanig weten te verspreiden dat er in diverse Europese landen
inmiddels wetgeving van kracht is die dit specifiek verbiedt. In Oostenrijk werd in februari 2006 de
holocaustontkenner David Irving veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. De ontkenning van de
Holocaust, is evenals het pamflet de Protocollen van de Wijzen van Zion, waarin Joden ervan
worden beschuldigd uit te zijn op de overheersing van de wereld, vast onderdeel geworden van de
antisemitische ideologie. In Nederland is in 2006 door de ChristenUnie een wetsvoorstel ingediend
om de ontkenning van de Holocaust en andere genociden te verbieden. Er zijn vele pro- en contra’s
voor deze wetgeving. Maar van wezenlijk belang is dat de betekenis van de Holocaust niet mag
worden aangetast, omdat het nog steeds de beste waarschuwing is voor de mensheid, waartoe
rassenhaat in zijn ultieme vorm kan leiden. Het zou dus goed zijn, als Nederland in navolging van de
meeste andere Europese landen aparte wetgeving krijgt, die het ontkennen van genocide verbiedt.
In de inleiding is al gesteld dat er in 2005 een afname is van het aantal gemelde antisemitische
incidenten in Nederland. De afname is significant, zeker in vergelijking met de geringe afname in de
jaren 2003 en 2004. Deze daling is ook te constateren uit andere rapportages. Zo registreerde het
Meldpunt Discriminatie Amsterdam 45 klachten over antisemitisme in 2004 tegenover 24 in 2005.
Ook het Landelijk Expertisecentrum Discriminatiezaken rapporteert een daling. Op internet schrijft
het MDI in zijn jaarverslag is antisemitisme in 2005 niet meer de grootste categorie. Er moeten
echter kanttekeningen gemaakt worden.
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Verklaring
De afname van het aantal gemelde incidenten in 2005 is, zoals hierboven al gezegd, vooral te danken aan het geringe aantal antisemitische e-mails. In 2004 waren dat er 121, in 2005 slechts 15. Het
alledaagse face-to-face antisemitisme vertoonde een minder dalende lijn. Zorgelijk blijft bijvoorbeeld dat het aantal incidenten in de categorieën Fysiek geweld en Bedreiging met geweld met
resp. 9 en 14 incidenten niet of nauwelijks minder zijn geworden. Fysiek geweld is in 2005 zelfs
met 4 incidenten toegenomen en Bedreiging met geweld daalde met één incident. Evenals voorgaande jaren blijft in real life de categorie Schelden met 42 het grootst.

De meest voor de hand liggende verklaring van de daling van het totale aantal geregistreerde incidenten moet gezocht worden in de relatieve rust in het conflict tussen Israel en zijn buren in 2005. Dat
verklaart ook het kleine aantal antisemitische e-mails. Zowel in deze als in onze eerdere rapportages
wezen wij op de correlatie tussen oplevende strijd tussen Israel en zijn buren en de negatieve invloed
die dat heeft op de verhouding tussen Joden en niet-Joden in Nederland. Ook nu – augustus 2006 wordt bedoelde correlatie bevestigd. Hierbij zij overigens nogmaals opgemerkt, dat kritiek op Israel
niet als een antisemitische uiting wordt beschouwd en dus ook niet als zodanig in de CIDI-monitors
terecht komt.

Conflict Hezbollah-Israel zomer 2006
De in juli 2006 begonnen oorlog tussen Hezbollah en Israel leverde over de periode juli-eerste twee
weken augustus meteen een fiks aantal e-mails op, nl. 93. CIDI registreerde voorts 6 antisemitische
telefoontjes, waarvan er twee bedreigend waren, de leuze ‘Joden, het leger van de profeet Mohammed is in aantocht’ tijdens de pro-Libanon demonstratie op 22 juli, één aan deze crisis gerelateerde
bekladding in Goes, een antisemitische brief aan een Joodse instelling en de beschadiging van de
synagoge in Zutphen en het Auschwitzmonument (van dit laatste incident moet de oorzaak nog
worden uitgezocht). Het Joodse internetforum Joods.nl tot slot werd belaagd door chatters die
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gehoor hadden gegeven aan een oproep die op Marokko.nl was verschenen om Joods.nl te belagen. De uitingen waren virulent antisemitisch en zeer bedreigend. Joods.nl heeft om die reden moeten besluiten zijn site voorlopig ontoegankelijk te maken. Ook is er een grote toename van meldingen, zowel bij het MDI als bij het CIDI, over antisemitische scheldpartijen op internet. Die toename
begint in augustus.
Het totaal incidenten juli-eerste twee weken augustus komt op 105, waarbij het incident Joods.nl als
één incident wordt gerekend. De meldingen over het internet zijn hierin niet meegeteld. Dit aantal
komt in de buurt van de piek in april 2002, toen ten tijde van de inval in het vluchtelingenkamp in
Jenin door het Israëlische leger, CIDI 118 antisemitische incidenten telde.
E-mails vormen, zoals gezegd, de grootste categorie. Dat is ook verklaarbaar. In de emotie maakt
men geen verschil tussen Israel en Joden. Het is snel getypt in de beslotenheid van de eigen omgeving en vermoedelijk lucht het op. Maar, voor de ontvanger is het niet minder beledigend en kwetsend. CIDI acht het leggen van de relatie tussen de politieke koers van Israel en het uiten van haat
tegen het Joodse volk of Joodse individuen verwerpelijk. Dit verschijnsel dient evenzeer als andere
vormen van antisemitisme bestreden te worden (zie hieronder).
De nu bij CIDI bekende cijfers over 2006, ook wanneer de buitensporige piek juli-augustus, buiten
beschouwing blijft, geven geen reden tot optimisme. De stijging in de maanden januari-mei is vooral
te wijten aan het grote aantal vernielingen en bekladdingen van monumenten. Die toename noodzaakte CIDI in februari 2006 hierover minister Remkes van Binnenlandse Zaken te informeren en te
verzoeken om passende maatregelen te nemen. Rondom 4 en 5 mei was er opnieuw een golf aan
bekladdingen en vernielingen van monumenten. In enkele gevallen werden de daders gepakt.
Ook RADAR meldt in mei 2006 zich zorgen te maken over toenemende antisemitische agressie.
RADAR ontving in deze periode veel klachten over folders en pamfletten van extreem-rechtse
organisaties, zoals de Nationale Alliantie en er werden in Rotterdam jongens gesignaleerd die een Tshirt met de tekst ‘tweehonderd procent anti-jood’droegen.

Daders
Het CIDI is enigszins optimistisch over het licht afgenomen aandeel van daders van Noord-Afrikaanse
afkomst in antisemitische incidenten. Toen in 2002 bleek dat veel van deze uitingen uit die hoek kwamen, heeft CIDI getracht aan te geven hoe groot dat aandeel was. Niet, om een bepaald deel van de
Nederlandse samenleving, te criminaliseren, maar juist om goed beleid te kunnen ontwikkelen. Immers, een aanhanger van extreem-rechtse ideologieën heeft meestal een andere inspiratiebron voor
zijn antisemitisme, dan een dader van Noord-Afrikaanse afkomst. Voor beide groepen dient er ander
beleid te zijn. Het antisemitisme van daders van Noord-Afrikaanse afkomst komt vaak voort uit
loyaliteit met de Palestijnen en de volkeren in het Midden-Oosten en onbekendheid met Joden en de
Joodse gemeenschap in Nederland. Hun afkeer van Israel wordt direct geprojecteerd op Joden en
uit zich in een vaak antisemitische opstelling tegen de Joodse bevolkingsgroep

In 2002 bleek 41% van de gemelde daders van Noord-Afrikaanse afkomst te zijn, in 2003 en 2004
was dat respectievelijk 43,5% en 45%. Een stijging dus van enkele procenten per jaar. In 2005 is
dat 38%. Wij zullen moeten afwachten of ook in 2006 dit aandeel blijft dalen.

Extreem-rechts
Nu het aandeel van bovenbedoelde groep enigszins is afgenomen, wordt duidelijker dat het antisemitisme vanuit extreem-rechts nog steeds een prominente plaats inneemt. Voor wat betreft internet
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spreekt het Meldpunt Discriminatie Internet over enkele honderden extreem-rechtse sites, zoals
Stormfront.org, Polinico, Nationale Alliantie en Holland Hardcore. Op deze sites hebben overigens
alle minderheidsgroeperingen het te verduren: Joden, Moslims, negers, homoseksuelen. In de uitzending van Twee Vandaag (30 maart 2006) zegt de voorman van de Nederlandse Volksunie,
Constant Kusters, dat internet voor de NVU een belangrijk wapen is. De NVU nam in maart 2006
op zes plaatsen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Het gevaar van de verspreiding van exteem-rechts gedachtengoed op internet wordt door Justitie in dezelfde uitzending van
Twee Vandaag een “sluipend gif”genoemd. Internetsocioloog Albert Benschop zegt, eveneens in
deze uitzending, dat rechtsextremisme net zo gevaarlijk is als extreem-islamisme. De Anne Frank
Stichting wijst al in 2004 in haar zesde Monitor racisme en Extreem-rechts op de groei van extreem-rechts. Er zijn in duizenden Nederlandse jongeren met extreem-rechtse sympathieën (Van
Donselaar, Algemeen Dagblad, 3 mei 2006).
Hoe zeer de ideeën die de afgelopen jaren vrijelijk op internet hebben gecirculeerd zijn doorgedrongen, blijkt uit een uitzending van NOVA van 17 mei 2006, waarin twee jongeren worden geïnterviewd. Eén van hen zegt, dat de “Zionisten”alles over nemen en dat wij in een “Zion-dictatuur”
leven. Dezelfde jongen zegt te betwijfelen of er inderdaad zes miljoen Joden zijn vermoord. Want,
zegt hij, er is nooit zoveel as en gebeenten gevonden. Hij is van mening dat de gaskamers pas na de
Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, omdat behalve de gevangenen niemand anders heeft beweerd
dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. Zijn uitspraken zijn de ideeën van mensen als
Faurisson, Irving, Leuchter, Rudolf, Bootz en Verbeke, die hun hersenspinsels in op wetenschappelijk onderzoek lijkende boekwerken hebben verspreid: eerst via de gewone drukpers en later via
het internet.
Het aandeel van extreem-rechts in het antisemitisme wordt vooral gereflecteerd in het aantal bekladdingen en vernielingen van Joodse gebouwen en monumenten. Bij deze bekladdingen worden regelmatig hakenkruisen, white power tekens en 88 gebruikt. Ook is de leus ‘wir sind zurück’ en
‘strafkampf=mijnkampf’ aangetroffen. Het ligt voor de hand dat daders van Noord-Afrikaanse
afkomst dit soort graffiti niet gebruiken.
Justitie
Al deze uitingen, maar vooral de achterliggende ideologieën, ondermijnen de samenleving. De strijd
tegen antisemitisme en racisme blijkt nog niet gestreden. Niet alleen Joden, maar ook anderen,
Moslims, homoseksuelen, zwarten, zijn slachtoffer van racisme. In een recent onderzoek dat het
onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van de GPD uitvoerde noemt 10% van de Nederlandse
bevolking zich openlijk racistisch en 17% zegt af en toe racistisch te zijn (bron: Volkskrant, 6 juni
2006).
De bestrijding van antisemitisme en racisme ligt in de eerste plaats bij Justitie. In november 2005 en
maart 2006 heeft het CIDI een presentatie gegeven aan Officieren van Justitie belast met discriminatiezaken over antisemitisme en de problemen bij de bestrijding ervan. In zijn presentatie heeft CIDI
laten zien dat antisemitisme een fenomeen van alle tijden is, dat voortdurend van gedaante wisselt en
dat alleen al om die reden antisemitische vooroordelen moeilijk te bevechten zijn. Vandaar het grote
belang van adequaat justitieel optreden, educatie en dialoogprojecten.
Na jarenlang problemen te hebben gehad met het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie, is
er een aanmerkelijke verbetering opgetreden in het adequaat reageren op aangiftes. Een aantal
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zaken zijn afgerond en aangiften werden direct beantwoord. In de jarenlang slepende NAG-zaak
heeft het hof in Amsterdam geoordeeld dat vervolging moet worden ingesteld tegen de daders. Dat
gebeurde naar aanleiding van het klaagschrift ex art. 12 Sv dat CIDI drie jaar heeft ingediend. In de
zaak ‘fysiek geweld in Utrecht’ wordt ook vervolging ingesteld. De zaak tegen Weerwolf en Eite
Homan wijst het hof af. In de zaak tegen de makers van het op internet verspreide rapnummer Wie
niet springt is een Jood heeft het hof geoordeeld dat Justitie met een rapport moet komen over de
(on)mogelijkheid de gebruikers van racistische liedjes op het internet te vervolgen. De Officier van
Justitie had de klacht van CIDI en het ADB Haarlem geseponeerd, waarop beide organisaties op
16 november 2005 een klaagschrift ex art. 12 Sv hadden ingediend. Het is een goede zaak dat het
OM de maker van het filmpje Housewitz heeft veroordeeld. Hiertegen had het MDI aangifte gedaan. Alle hier genoemde zaken worden uitgebreid beschreven onder Rechtspraak.
Er dient stil te worden gestaan bij het toegenomen aantal bekladdingen in de periode januari-mei
2006. Hierboven is hierover al iets gezegd. Het is duidelijk dat het lastig is daders van deze uitingen
op te sporen. Een hakenkruis is immers snel gekalkt, een krans is snel meegenomen. Toch blijkt het
niet onmogelijk te zijn. De daders van de grafschendingen in Den Haag (1999) en Oosterhout
(2001) zijn gepakt. In 2006 werden de daders van de bekladdingen van de Dijksynagoge Sliedrecht
gepakt. Ook de daders die in 2006 de kransen bij het oorlogsmonument in Zandvoort vernielden
zijn gepakt. Het was verheugend te constateren dat zowel de burgemeester als de politie van
Sliedrecht de schending van de dijksynagoge zeer serieus hebben genomen en meteen een onderzoek hebben ingesteld. Ook in Amsterdam en Zandvoort is meteen goed onderzoek gedaan om de
daders te vinden van het vernielen van de kransen bij oorlogsmonumenten. Uit een gesprek dat
CIDI heeft gehad met Binnenlandse Zaken blijkt dat het mogelijk is daders van vernielingen en
bekladdingen op te sporen. Meldingen dienen dan ook altijd vergezeld te gaan van foto’s.

Internet en satelliet-tv
Ondanks de toegenomen aandacht bij Justitie en politie voor discriminatiezaken dient een aantal
opmerkingen gemaakt te worden. Zoals hierboven en in voorgaande jaren al gezegd, is één van de
belangrijkste bronnen voor de verspreiding van antisemitische en racistische ideologieën de verspreiding via het internet. Het valt daarom te betreuren dat minister Donner nog steeds geen antwoord heeft gegeven op Kamervragen van juni 2005 inzake de extreemrechtse website
Stormfront.org. De organisatie Stormfront, die in Florida zijn site host, geeft racisten over de gehele
wereld in vele talen, waaronder Nederlands, volop de mogelijkheid hun haat te spuien. In augustus
2005 en februari 2006 schrijft de Minister, dat het Openbaar Ministerie de zaak in onderzoek heeft,
maar dat gedurende het onderzoek geen nadere mededelingen worden gedaan. Al in 17 november
2004 schreef CIDI hierover een brandbrief aan de ministers van Justitie, Buitenlandse Zaken en
Binnenlandse zaken.
In het vorige overzicht van antisemitische incidenten schreef CIDI dat het ‘dweilen met de kraan
open blijft’ als uitingen op internet niet hard worden aangepakt. Dat vindt ook een Kamermeerderheid
van PvdA en CDA, die van de ministers Donner van Justitie en Verdonk van Vreemdelingenzaken
en Integratie nu concrete maatregelen eist tegen haatuitingen op internet (maart 2006).
Er wordt door Justitie en Binnenlandse Zaken gewerkt aan een Nationaal Meldpunt Cybercriminaliteit.
Aan dit meldpunt zal tevens een Notice-and-Take-Down-procedure worden gekoppeld, waarmee
verwijdering of blokkering van mogelijk illegale informatie via de internet service provider kan worden bewerkstelligd. Inmiddels is er al wel een website cybercrime online. In hoeverre daarvan al
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gebruik wordt gemaakt en of de Notice-and-Take-Down-procedure in werking is gesteld, is bij het
ter perse gaan van deze monitor niet bekend.
In maart 2005 heeft het Commissariaat voor de Media het Nederlandse satellietbedrijf New Skies
gesommeerd te stoppen met het doorgeven van de Arabische satellietzender Al-Manar. Al-Manar
is onderdeel van de door Iran en Syrië gesteunde Hezbollah en zendt regelmatig anti-Westerse en
antisemitische propaganda uit. In januari 2006 honoreerde Frankrijk het klemmende verzoek van
minister Donner van Justitie om niet alleen Al-Manar op zwart te zetten, maar ook de Iraanse
satellietzender Sahar-tv 1. Een dag later waren de stations overigens alweer te zien via internet.
Justitie is zich bewust van het kwaad dat dergelijke ophitsende satellietzenders kunnen aanrichten en
beziet op welke wijze dat kan worden aangepakt. Dat gebeurt in samenwerking met de NCTb en
het Commissariaat voor de Media. In zijn brief van 3 november 2005 schrijft minister Donner dat in
kaart wordt gebracht welke mogelijk risicovolle zenders in Nederland zijn te ontvangen en ‘op
welke wijze deze middels bestaande en te creëren instrumenten kunnen worden geweerd’.
Haat zaaien via internet en satelliet-tv zal de komende jaren alleen maar eenvoudiger worden. Het is
dan ook vijf voor twaalf om niet alleen adequate maatregelen te plannen en op te stellen, maar deze
ook uit te voeren.

Projecten
Een verklaring voor het in 2005 geringere aantal daders van Noord-Afrikaanse afkomst zouden de
met name in Amsterdam in gang gezette educatie- en dialoogprojecten kunnen zijn. Hoe nodig dat is,
blijkt uit de gebeurtenissen in de Amsterdamse Diamantbuurt, waar bewoners door deels daders van
Noord-Afrikaanse afkomst voor Jood en homo werden uitgescholden. Naar aanleiding van voorvallen
in deze buurt organiseerde CIDI samen met Milli Görüs en Tans een bijeenkomst met de lijsttrekkers
van de Amsterdamse politieke partijen. CIDI is bezig met het starten van een aantal grassrootprojecten in deze buurt.

Ook in de Amsterdamse wijk de Baarsjes speelden zich enkele jaren geleden zeer ernstige antisemitische incidenten af. De 4- en 5 mei vieringen werden er verstoord; Joden die in die buurt naar de
synagoge gingen werden regelmatig bekogeld met stenen of zij werden nageroepen. Mede dankzij
diverse dialoogactiviteiten, waarin CIDI actief heeft geparticipeerd, zoals de Majo-voetbalwedstrijden,
zijn de meldingen in deze buurt significant afgenomen. In september gaat de buurt beginnen met de
training Classroom of Difference (zie hieronder).
Een succesvol project is ook de Interculturele Alliantie. Op initiatief van CIDI zijn twee Islamitische
organisaties (ISBO en SPIOR), het COC en RADAR deze stichting in 2005 gestart om het programma Classroom of Difference aan scholen aan te bieden. Dit programma is een diversiteitstraining gericht op de bestrijding van alle vormen van discriminatie, uitsluiting en vooroordelen. Het
unieke aan de training is dat de gehele school er aan deelneemt: leerlingen, docenten, staf en ouders.
In september gaan er zeven projecten van start. Naast de Amsterdamse wijk De Baarsjes, start het
Amsterdamse ROC een pilotproject.
Het lesprogramma Tweede Wereldoorlog in Perspectief van Diversion is eveneens succesvol. In dit
programma geven Joodse en Moslimjongeren samen les aan VMBO- en MBO-leerlingen over de
Tweede Wereldoorlog en het Israelisch-Palestijns-Arabisch conflict. CIDI-jongeren (CiJO) doen
hieraan actief mee.
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In mei 2007 zal het seminar Lesgeven over de Holocaust plaatsvinden in het Holocaustmuseum
Yad Vashem in Jeruzalem. Hieraan kunnen 25 Nederlandse leraren deelnemen. Het seminar komt
op initiatief van CIDI tot stand in nauwe samenwerking met de Anne Frank Stichting en het Centrum
voor Holocaust en Genocide Studies. Het seminar is erop gericht te laten zien waartoe rassenhaat in
zijn ultieme vorm kan leiden. Het wil laten zien hoe de Holocaust ‘gebruikt’ kan worden als instrument bij de bestrijding van discriminatie en racisme. Er zullen o.a. educatieve instrumenten geboden
worden om te leren omgaan met leerlingen die de Holocaust ontkennen of die, gezien het IsraelischPalestijns conflict er niet over willen horen.
Het Joods Marokkaans Netwerk dat in 2003 is gestart op initiatief van de gemeente Amsterdam is
een andere activiteit, die aantoont dat Joden en Moslims goed kunnen samenwerken, ook al hebben
zij verschillende visies op het conflict tussen Israel en de Palestijnen. In mei 2006 heeft het netwerk
een succesvolle gezamenlijke reis naar Marokko gemaakt. Voor 2006 en 2007 staan er diverse
gemeenschappelijke activiteiten op stapel.
Uit de hierboven genoemde projecten blijkt dat de laatste jaren veel aandacht is gegaan naar de
verhouding tussen Moslims en Joden in Nederland. De rol van extreem-rechts dwingt ons daarop
de komende jaren specifiek te ontwikkelen.

Educatie vanuit de samenleving
Educatie moet er in toenemende mate op gericht zijn elkaars politieke opvattingen te respecteren.
Het automatisme waarmee sommigen het gehele Joodse volk collectief verantwoordelijk stellen
voor hetgeen er in het Midden-Oosten gebeurt en daarin een vrijbrief zien zich antisemitisch te uiten,
is een attitude die uiteindelijk een niet te bestrijden haat zal zaaien jegens de Joodse gemeenschap.
In het onderwijs zal geleerd moet worden dat men zonder haatgevoelens jegens Joden de politiek
van Israel al dan niet kritisch kan bespreken. Er dient duidelijk te worden gemaakt dat Joden
behoren tot een bevolkingsgroep met een eigen godsdienst en een eigen cultuur, en dat Joden individuen zijn met eigen meningen, die ten aanzien van Israel kritisch danwel ondersteunend kunnen
zijn. Goed onderwijs moet kunnen laten zien dat het conflict in het Midden-Oosten een politiek
conflict is, waarover net zoals over elk ander conflict gediscussieerd kan worden, zonder te vervallen in haat jegens de ander. Goed onderwijs moet kunnen laten zien dat er een onderscheid is tussen
Joden met individuele opvattingen en de Israelische politiek en dat kritiek nooit mag verworden tot
haat jegens de ander. Net zo zeer als er onderscheid behoort te worden gemaakt tussen de Arabische politiek in het Midden-Oosten en de in Nederland wonende Moslims.
In een democratie gaat het er om te streven naar een harmonieuze samenleving, waarbij men elkaar
accepteert en elkaar niet haat en uitscheldt vanwege afwijkende politieke standpunten.
Mensen moeten in een democratische samenleving afwijkende standpunten kunnen hebben en daarover kunnen discussiëren. Elkaar met de dood bedreigen als er elders in de wereld een conflict
gaande is, is gedrag dat de Nederlandse samenleving niet mag tolereren.
De verantwoordelijkheid om een samenleving te creëren, waarin groepen met verschillende culturen
en achtergronden elkaar kunnen verdragen ligt niet alleen bij ministeries als Justitie, Onderwijs,
Binnenlandse Zaken of betrokken NGO’s. Die verantwoordelijkheid ligt bij iedere burger.
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Definitie en uitgangspunten antisemitisme
De registratie van antisemitisme is complex. De zwaarte van de incidenten lopen sterk uiteen en de
definitie van antisemitisme is niet voor een ieder gelijk. CIDI hanteert de volgende definitie van het
begrip antisemitisme:
Het anders behandelen van Joden als persoon of als groep dan andere mensen of
bevolkingsgroepen, in het bijzonder het je vijandig opstellen ten opzichte van
Joden op grond van vooroordelen.
Antisemitisme bestaat ook daar waar geen Joden zijn, daar waar zich geen Joden aandienen om
haatgevoelens tegen te uiten. Zo wordt het woord ‘Jood’ gebruikt als scheldwoord. Joods zijn is
iets negatiefs, iets wat fout, slecht of verachtelijk is. Ook dit is antisemitisme, ondanks dat er waarschijnlijk geen Jood direct bij betrokken is.
Deze rapportage heeft de volgende uitgangspunten:
•

•

•
•
•

•
•
•

Er wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en overige incidenten. Onder ernstig wordt
verstaan: fysiek geweld, bedreiging met geweld en schending van monumenten en synagogen.
Interpretatieverschillen over incidenten zijn mogelijk. Zo kan het een vraag zijn of iemand in
een ruzie werkelijk antisemitisch wordt bejegend, of dat het slachtoffer de ruzie als antisemitisch interpreteert. CIDI verkiest in geval van twijfel voor niet-opnemen, boven oneigenlijke discussies over het karakter van een opmerking.
Regelmatige scheldpartijen jegens één en dezelfde persoon worden als één incident geteld.
Dat geldt ook voor meerdere telefoontjes naar één en dezelfde persoon of instantie.
Antisemitische uitlatingen gedaan op het internet worden niet opgenomen in de tellingen,
omdat deze registratie door het Meldpunt Discriminatie Internet wordt gedaan.
Bekladdingen worden alleen opgenomen, wanneer deze gecombineerd zijn met anti-Joodse
uitlatingen. Dit betekent dat hakenkruizen op viaducten, tunnels, e.d. niet worden geregistreerd.
Het uitbrengen van de Hitlergroet wordt alleen geteld wanneer deze in de richting van een
Joodse persoon of instelling of tijdens dodenherdenking of bevrijdingsdag wordt gebracht
Met een als Jood herkenbaar persoon wordt personen bedoeld die een keppel dragen of
anderszins door hun kleding als Jood herkenbaar zijn.
Uitlatingen die anti-Israel zijn, hoe virulent ook, worden niet opgenomen. Beschuldigingen
dat Israel mensenrechten schendt, de Palestijnen onderdrukt of oorlogsmisdaden pleegt,
beschouwen wij als politieke uitingen. De grens wordt overschreden wanneer een directe
verwijzing wordt gedaan naar het nazisme. Concreet: de uitlating ‘Sharon moordenaar’
wordt niet opgenomen, ‘Adolf Sharon’ wel. Op het moment dat het gehele Joodse volk
verantwoordelijk wordt gehouden voor wat andere Joden of voor wat Israel doet, beschouwen wij echter wel als antisemitisme. CIDI hanteert de – enigszins gewijzigde – door
Peter Pulzer (Oxford University) onderstaande ontworpen toets.
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Wanneer één of meerdere van onderstaande vragen met ja beantwoord worden, dan komt de
persoon die de uitlating heeft gedaan in de gevarenzone en wordt de scheidslijn tussen anti-Israel
gedrag en antisemitisme al snel overschreden.
Heeft de betrokken persoon die de uitlating deed:
• Niet alleen specifieke individuen of organisaties in Israel bekritiseerd, maar ook
anonieme collectieven, zoals de Joodse lobby, de Joodse gemeenschap of de
Joodse stem?
• De economische positie van Joden, betrokkenheid van Joden bij media of één van
de andere zogenaamde Joodse eigenschappen benadrukt of overdreven?
• Geklaagd dat elke kritiek op Israel automatisch als antisemitisme wordt betiteld?
• De Israelische regering vergeleken met nazisme en het optreden van het
Israelische leger met de SS, Holocaust of genocide?
• Om boycots en sancties gevraagd die alleen tegen Israel gericht zijn, terwijl hij
dat nog nooit heeft gedaan bij andere ernstige zaken in deze wereld?
Als het om beeldmateriaal gaat, dan luidt de aanvullende vraag:
Heeft de kunstenaar/tv-maker:
•
•
•
•

De davidster gebruikt om Israels militaire apparaat te identificeren?
Met een keppeltje Israelische politici aangeduid?
Swastika´s gebruikt om de Israeli’s of zionisten te identificeren?
Israeli´s of zionisten geportretteerd op een voor Joden karikaturale wijze?
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Word vriend van CIDI
Het Centrum Informatie en Documentatie Israel – kortweg CIDI – verstrekt sinds 1974 onafhankelijke
en feitelijke informatie over Israel en het Joodse volk. CIDI zet zich in voor de vrede tussen Israel en
zijn Arabische buren, bestrijdt antisemitisme, onderhoudt contacten met de media en smeedt hechte
banden met de beleidsmakers in politiek Den Haag.
Twintig maal per jaar verschijnt de Israel Nieuwsbrief, die een schat aan nuttige informatie biedt.
Daarnaast worden er door CIDI interessante brochures gepubliceerd. Als Vriend van CIDI ontvangt u deze publicaties en wordt u ook per e-mail op de hoogte gehouden van onze activiteiten,
zoals cursussen, trainingen en bijeenkomsten met politici. Op onze website www.cidi.nl vindt u een
digitaal archief en recente informatie over Israel en het Joodse volk, alsmede verslagen over
activiteiten van CIDI.
Het werk van CIDI wordt financieel gesteund door particulieren en instellingen. De organisatie heeft
een belangrijke groep Vrienden van CIDI. Ook u kunt voor 50 euro per jaar Vriend van CIDI
worden door uzelf aan te melden via cidi@cidi.nl of te bellen naar 070-364 68 62. Uw gift is fiscaal
aftrekbaar.
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