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Methodologie 
 

 
 
www.antisemitisme.be telt, sinds het jaar 2001, de som van de antisemitische 
daden die gepleegd worden op heel het Belgische grondgebied. 
 
Deze website, beheerd door een groep vrijwilligers, wordt gesteund door het Centraal 
Israelitisch Consistorie van België (CICB), in nauwe medewerking met het 
Coordinatie Komité Van de Joodse Gemeenten Van Antwerpen (CKJGA) en het 
Bureau Exécutif de Surveillance Communautaire (BESC).  

De daden worden opgenomen via « hotlines » van het CKJGA en het BESC (cf. laatste 
bladzijde), alsook via info@antisemitisme.be en via dagelijkse contacten met het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKRB), de 
openbare instantie die belast is met de bestrijding van het racisme en de 
discriminatie in België. 

 Zo gauw wij melding krijgen van een antisemitische gebeurtenis, wordt deze 
geanalyseerd en zeer nauwgezet gecontroleerd voor we overgaan tot de publicatie op 
onze website www.antisemitisme.be, waar we overigens ook de PV-nummers die ons 
worden meegedeeld vermelden. 
 
Deze incidenten worden vervolgens verzonden naar het CGKRB, dat, naast het 
slachtoffer, eveneens klacht tegen de afgekeurde handeling kan indienen. 
 
Het CGKRB en www.antisemitisme.be werken op dagelijkse basis samen. Op die 
manier kunnen de antisemitische handelingen in beide richtingen meegedeeld 
worden zodat het CGKRB en www.antisemitisme.be over zo volledig en recent 
mogelijke informatie beschikken. 
 
De incidenten worden eveneens verzonden naar het CICB, het FJO (Forum der 
Joodse Organisaties - Antwerpen), het CCOJB (Comité de Coordination des 
Organisations Juives de Belgique) en de Joodse Sociale Dienst om een juridische en 
psychologische opvolging te waarborgen. 
 
Er is trouwens een « waakzaamheidscel » opgezet die regelmatig de evolutie van de 
dossiers i.v.m. antisemitisme bijhoudt en bijwerkt. In deze cel, die door het CGKRB 

mailto:info@antisemitisme.be
http://www.antisemitisme.be/


bestuurd wordt, zitten leden van het CGKRB, van de CCIB, van het FJO, van het 
CCOJB, van de website www.antisemitisme.be en van de ministeries van 
Binnenlandse Zaken, Justitie en Gelijkheid van Kansen. 
 
De getelde handelingen betreffen niet alleen de antisemitische handelingen, maar 
eveneens de handelingen die onder het negationisme vallen. 
 
De soorten vastgestelde handelingen worden per categorie ingedeeld, naargelang zij 
onder aanslag, agressie, dreiging, diefstal, profanatie vallen (of vandalisme), of dat zij 
onder de ideologie vallen (die de beledigingen en de anti-semitische woorden 
omvatten die in de pers, in pamfletten, op internet worden gehouden...). Sinds 2009 
onderscheiden wij trouwens nog een extra categorie, die van de antisemitische 
uitlatingen, omdat het aantal daarvan te groot werd om ze nog langer binnen het 
«ideologische» te plaatsen. 
 
Een classificatie wordt eveneens verwezenlijkt naargelang de handelingen tegen 
natuurlijke personen worden begaan, tegen gemeenschappelijke gebouwen en 
instellingen of op een openbare plaats (waar ook internet deel van uitmaakt). 
 
Zij worden eveneens per stad geclassificeerd. Wanneer handelingen zoals de 
onderwerpen verspreid in kranten of op Internet, worden geteld, als deze de grenzen 
van een enkele stad overschrijden, worden zij in een rubriek met de titel « België » 
geplaatst. 
 
Aan het einde van het geanalyseerde jaar wordt een laatste kruising van de informatie 
van www.antisemitisme.be en va het CGKRB uitgevoerd voor de publicatie van het 
verslag. 
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Analyse van de antisemitische incidenten 
in 2010 

 

 
 
 
I. Algemene vaststellingen 
 
Tussen 1 januari en 31 december 2009 werden er 52 incidenten gerapporteerd over 
heel België. In vergelijking met 2009 is er een daling van 52%. 
 
Het begin van 2009 was het decor van een zeer groot aantal antisemitische 
incidenten in België. Tijdens januari 2009 alleen al telden we maar liefst 41 
incidenten. Deze periode komt overeen met de evenementen in Gaza en de operatie 
« Gegoten Lood». 
 
Deze neiging tot import bevestigt zich bij elke belangrijke gebeurtenis in Israel en in 
de Palestijnse gebieden. Zo bijvoorbeeld, in 2002, telde men voor de maanden april 
en mei 34 antisemitische incidenten. De reacties naar aanleiding van de « Jénine » 
incidenten verklaarden toen dit bijzonder hoge cijfer 
 
De belangrijke vermindering van geregistreerde feiten in 2010 brengt daarentegen 
geen verhoging  van het gevoel van zekerheid met zich mee. Talrijke getuigenissen 
van leden van de joodse gemeenschap beamen een zwaar klimaat waarbij de Jood 
dikwijls met de Israëliër wordt geassocieerd, en antisionisme met antisemitisme flirt, 
en men best zijn jood-zijn niet te duidelijk naar voor brengt. 
 
Vele uitlatingen zijn gebanaliseerd, in het bijzonder in de pers en op televisie. Dat 
gaat van een spelprogramma « De Pappenheimer » op VRT Vlaamse publieke zender, 
waarbij de presentator en de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans hun 
clichés over joden de vrije teugel geven, tot de stellingen van Karel De Gucht, onze 
Europese Commissaris die verrassende reacties teweegbrengt van het grote 
Franstalige dagblad « Le Soir ». Vernoemen we nog de extreem linkse militanten die 
het, tijdens een betoging tegen de algemene vergadering van de Dexia Bank, hadden 
over de bloeddorstige jood; of al de oude clichés die, bij boycot acties in 
supermarkten of evenementen waar Israel wordt vooropgesteld (vakantiesalon, 
boekenbeurs…) naar buiten komen. 
 
 



 
II. Evolutie van het antisemitisme in België tijdens de laatste 10 jaar 
 

 
 

Jaar Aantal incidenten 

2001 30 

2002 62 

2003 28 

2004 46 

2005 60 

2006 66 

2007 69 

2008 73 

2009 109 

2010 52 

Totaal 595 

 
Buiten de bijzonderheid van het jaar 2002 (zie uitleg hierboven) zien wij een 
constante stijging  van de antisemitische feiten in België opgenomen, en dit, tot 2009. 
De daling in 2010 kan men om verschillende redenen uitleggen : 
- Behalve de « flottilla » episode die enige antisemitische reacties verwekte, 

waren er geen vergelijkbare gebeurtenissen met die van 2009 naar aanleiding 
van « Operation Cast Lead ». 

- Menige slachtoffers dienen geen klacht meer in, hoewel zij daartoe sinds de 
wetten van 1981 en 1995 over de wettelijke middelen beschikken, daar zij 
weten dat bij het opstellen van het proces-verbaal in het verleden de politie 
agent soms weigerde de antisemitische bedoeling te noteren, en soms het 
parket gewoon geen gevolg gaf. 

- Het internet wemelt met antisemitische uitlatingen waarvan het aantal kan 
variëren naar gelang de internauten min of meer actief zijn achter hun 
computer. 
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III. De getroffen steden 
 
De meest getroffen steden zijn Brussel (14) en Antwerpen (9), gevolgd door Sint-
Truiden en Oostende (1). Andere antisemitische of negationistische incidenten 
bestrijken op bredere basis het hele Belgische grondgebied (en daarbuiten) en 
worden door de media (gedrukte pers, televisie, internet enz.) bericht. Het gaat hier 
om 27 gevallen.  
 
 
IV. De soorten incidenten 
 
Het aantal opgetekende gewelddaden in 2010 daalt terug naar het peil van 2008. 
Wij tellen er 7. Deze agressies vinden enkel plaats in Antwerpen (6) en in Brussel (1). 
Wat hier in het bijzonder opvalt in 2010 is dat de daders die meestal van arabisch-
musulmaanse oorsprong waren nu ook van Poolse oorsprong zijn en dikwijls in 
dronken toestand verkeren wanneer zij overgaan tot die gewelddaden.  
 
Het aantal gevallen van bedreigingen en 
daden van vandalisme en heiligschennis is 
duidelijk gedaald in vergelijking tot de drie 
vorige jaren. Men 
telt zo 3 
bedreigingen in 
2010 en 5 daden 
van vandalisme 
en heiligschennis. 
De doelwitten van 
vandalisme waren 
hoofdzakelijk 
winkels 
toebehorende aan joden en 2 synagogen, één in Brussel, de andere in Antwerpen die 
het doel waren van Molotov cocktails. 
 
Men telt 12 ideologisch getinte incidenten (zoals scheldwoorden en publicaties 
in de pers of op het internet). Dat gaat van persoonlijke beledigingen tot betogingen 
waar antisemitische clichés worden opgedragen, zoals n.a.v. de Algemene 
Vergadering van Dexia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Betreffende de antisemitische of negationistische uitlatingen op het internet daar 
tellen wij er 25 voor het jaar 2010. Dat is uiteraard minder dan in 2009 (34) maar 
meer dan in 2008 (20). 
Dat aantal moet wel gerelativiseerd worden. Internetgebruikers schuilen namelijk 
achter de anonimiteit die het internet biedt en kunnen zich dus met minder schroom 
volledig laten gaan. Het is bovendien uiteraard onmogelijk om absolute cijfers te 
hebben wat het aantal antisemitische uitlatingen op internet betreft. Het zou wel 
mogelijk zijn om al onze tijd te steken in het afschuimen van Belgische fora, maar het 
is niet onze bedoeling om alle statistieken exponentieel te doen stijgen.  
Krantenfora zijn het vaakst slachtoffer van dit soort commentaren en de moderatoren 
langzaam. Het sociaal netwerk Facebook telt eveneens meerdere antisemitische 
uitlatingen. 
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werkt met dat soort sites samen om de 
administratoren te informeren over de situatie en om ervoor te zorgen dat zulke 
commentaren vermeden worden daar waar mogelijk. Op de Federale Computer 
Crime Unit, een departement van de federale politie die de internetcriminaliteit in de 
gaten houdt, wordt in dat kader vaak beroep gedaan. 
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V. De doelwitten 
  
Men telt 21 daden tegen privébezittingen en fysieke personen in 2010. Dit 
brengt ons praktisch terug op het peil van 2008 (27). 
 
Communautaire gebouwen en instituties werden maar 3 keer als doelwit 
gekozen. De vraag naar informatie op verschillende plekken in Brussel en Antwerpen, 
zou echter wel de voorloper kunnen zijn van toekomstige daden. 
 
Tot slot van dit stuk nog de cijfers voor de openbare plaatsen. Men telt 35 
incidenten op openbare plaatsen in 2010 tegen 41 in 2008 en 55 in 2009. Het gaat 
hier over zowel het aanbrengen van graffiti op gebouwen als om persartikels en 
uitlatingen op het internet. 
 
 
VI. De relevantie van de cijfers 
 
We hebben het hier over incidenten die ons gemeld werden of die tot een klacht 
wegens racisme leidden. De cijfers die we in deze analyse gebruikt hebben reflecteren 
een algemene tendens; het gaat hier niet om een exact beeld van het antisemitisme in 
België.  
 
Om over te gaan tot een juiste inschatting van dit fenomeen moet ook rekening 
gehouden worden met incidenten die direct gericht waren tegen de orthodoxe 
gemeenschap in Antwerpen, waarvan de slachtoffers nog slechts zelden reageren, en 
dat ondanks de sensibilisering van de Antwerpse joodse organisaties en van de 
politie. Het blijft echter een feit dat het precies deze gemeenschap is die, aangezien ze 
gemakkelijk herkenbaar is aan de traditionele klederdracht, het vaakst het doel is van 
antisemieten.  
 
Zoals uitgelegd in het kader van de evolutie (punt II), voor veel mensen lijkt het 
melden van incidenten en het eventueel neerleggen van een klacht bij de politie zelfs 
nutteloos, wat verklaard kan worden door het onthaal dat zij dikwijls krijgen in 
sommige commissariaten en door het kleine aantal gevallen die door justitie vervolgd 
worden.  
 
Ten slotte melden we nog dat de incidenten die zich op het internet voordoen vanaf 
nu in een aparte categorie geplaatst worden. Het gaat uiteraard om veel meer dan wat 
wij op onze site kunnen melden, wij geven enkel maar de tendens van dit soort 
incidenten weer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. Conclusie 
 
Ondanks de klassieke schommelingen van het aantal antisemitische incidenten op 
ons grondgebied, moeten we toch enkele gegevens ter evaluatie voorleggen zodat het 
fenomeen antisemitisme in België ter degen kan geschat worden: 
- De statistische evolutie van antisemitische daden over de laatste tien jaar toont 

duidelijk aan dat het importeren van het Palestijns-Israëlisch conflict wel 
degelijk invloed hierop heeft. De import gebeurt vaak na daden die door 
arabisch-islamitische jongeren gepleegd worden omdat die Israëliërs met 
Joden verbinden en de joodse gemeenschap ervan verdenken verborgen 
banden te hebben met Israel. We dienen daar echter wel aan toe te voegen dat 
het niet alleen om die bevolkingsgroep gaat wanneer we het hebben over het 
importeren van het Midden-Oostenconflict. Wie er ook toe bijdragen zijn de 
antizionistische propaganda van linkse of extreemlinkse organisaties, bepaalde 
verkozenen die door partijen geronseld worden om stemmen te trekken of ook 
de acties die door extreemrechtse militanten ondernomen worden.  

- Internet vormt tevens een medium die zijn gebruikers toelaat ongestraft 
allerlei uitlatingen te doen omdat alles in de karakteriserende anonimiteit van 
het internet gebeurt, vooral op discussiefora.  

- We stellen vast dat veel slachtoffers van antisemitisme zich nog steeds niet 
melden, ondanks de juridische en institutionele middelen die ter hun 
beschikking staan.  

 
Het verschijnsel antisemitisme laat zich niet alleen in cijfers vatten door de 
opsomming van het aantal gemelde incidenten, maar wordt ook verklaard door de 
algemene locale sfeer. Of de cijfers nu dalen of stijgen, waar het zeker ook om gaat, is 
het gevoel van onveiligheid en onbehaaglijkheid dat de barometer van het 
antisemitisme is. Zolang de leden van de joodse gemeenschap angst hebben om hun 
joods-zijn publiekelijk te manifesteren, en zolang ze zich niet zoals elke andere 
Belgische onderdaan veilig over straat kunnen bewegen met een duidelijk teken van 
hun religie (zoals de kippa of de Davidster), zal het antisemitisme bestreden moeten 
worden. 
 
Ten slotte, naast fysiek antisemitisme, is de grootste zorg het ideologisch 
antisemitisme. Men constateert een constante golf propaganda tegen het 
bestaansrecht en de erkenning van Israel als joodse staat. Deze propaganda wordt 
geleid door linkse en pro-palestijnse organisaties en wordt door hen verspreid binnen 
de publieke opinie (door middel van betogingen, pamfletten, geschreven pers, radio, 
televisie, internet, …). 
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Antisemitische incidenten voor het jaar 2010 
 

 
1. 24/12 

Antisemitische uitlatingen op de blog van Viviane Teitelbaum 
In het kader van een artikel getiteld « Monsieur le vice-recteur, ils ont la 
haine, mais vous, vous êtes coupable » («  Mijnheer de vice- rector, ze hebben 
haat, maar u, u bent schuldig ») gepubliceerd op de website van de Brussels 
volksvertegenwoordigster Viviane Teitelbaum, heeft een internetgebruiker een 
email gestuurd waarin het volgende stond: « la mémoire de la Shoah est un 
fond de commerce des sionistes » (« de herinnering aan de Shoah is een 
sionistische handelswaar »). Aangezien alle boodschappen een toesteming van 
de webmaster nodig hebben vooraleer ze opgenomen worden, is deze niet 
uitgebracht. Het signalement werd overgedragen aan het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen. 
 

2. 15/12 
Agressie tegen een jonge leerling van een joodse school in 
Antwerpen 
Omstreeks 17u30, fietste een leerling van de lagere antwerpse joodse school 
Jesode Hatora, na zijn lessen huiswaarts. Toen hij zich onder de brug bevond 
van de Lamoriniërestraat, werd hij gestopt door een persoon die zich daar op 
zijn fiets en gemaskerd met een bivakmuts bevond. De persoon op de fiets 
vroeg de jongen waar hij woonde. Aangezien hij bang was, antwoordde hij 
niets. De aanrander heeft hem toen bij zijn hemd gepakt en tegen de muur 
gegooid. De jongen werd aan het hoofd geraakt. Vervolgens, is deze persoon 
voortgegaan en het joods kind is huiswaarts gegaan zonder hierover zijn 
ouders in te lichten. Verder in de straat heeft die zelfde persoon twee andere 
leerlingen van dezelde school die per fiets naar huis keerden dezelfde vragen 
gesteld (waar ze wonen, hoe ze heten…), ze niet door latend gaan tot ze zijn 
vragen hadden beantwoord. Zij deden dit wel en keerden in allerheil terug 
naar school, waar ze de bewaking verwittigden. Deze heeft de wijk rondgezocht 
zonder die persoon terug te vinden. De volgende dag, op school, toen het 
eerste slachtoffer over de twee andere slachtoffers gehoord hoordde, besloot 
hij om zijn verhaal te vertellen. Zijn ouders hebben toen hem naar het 
ziekenhuis gebracht om een hoofdscan te laten maken. De jongen bleek een 
hersenschudding opgelopen te hebben maar werd niet in het ziekenhuis 
opgenomen. De politie werd op de hoogte gebracht en heeft een procedure 
gestart. 



3. 12/12 
Antisemitische muurschilderingen op winkeldeur in Brussel 
De eigenaar van een juwelen winkel gevestigd in het centrum van Brussel 
ontdekte twee mannen die op zijn voordeur muurschilderingen aanbrachten. 
Men kon duidelijk een Davidster zien. Dit gebeurde rond 7u ’s morgens. Een 
klacht werd neer gelegd nog dezelfde dag bij de politie. (PV n° 
50.LL.168394/2010) 

 
4. 29/11 

Antisemitische uitlatingen tegen de Voorzitter van de PP 
In het kader van een artikel « Le PP, "parti proche de la N-VA", s'étonne de 
n'être pas invité à "Belgique, où vas-tu?" » (« De PP, “partij dicht bij de NVA”, 
verbaasd niet uitgenodigd te zijn op “Belgie waar gaat ge heen?” »), 
gepubliceerd op het internet door de franstallige krant « La Dernière Heure », 
becommentarieert een internetgebruiker een foto waarop de voorzitter van de 
PP een glas bier drinkt met de volgende uitspraken : « Rien que la manière 
dont il boit sa bière est une raison suffisante pour ne pas voter pour lui. On 
sent bien que ce n'est pas un vrai belge. Seul un s.ang a.ryen sait comment 
boire une bière. » (« Enkel al de manier waarop hij zijn glas vasthoudt, is een 
reden genoeg om niet op deze man te stemmen. Men voelt zelf dat hij geen 
echte Belg is. Enkel een Arisch bloed weet hoe een bier gedronken moet 
worden »). Dit werd over gebracht naar het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen. 
http://www.dhnet.be/cine-tele/television/article/333760/le-pp-parti-proche-
de-la-n-va-s-etonne-de-n-etre-pas-invite-a-belgique-ou-vas-tu.html 
 

5. 28/11 
Racistisch en Antisemitisch gedrag van een VRT-presentator en van 
de voorzitter van het Vlaams Parlement 
Tijdens de aflevering van 28 november 2010 van « De Pappenheimers » werd 
er een vraag gesteld die zowel voor mensen van Turkse kom af, als van joodse 
afkomst ongepast was. Eenerzijds de keuze van de vraag en anderzijds het 
gedrag van de presentator, de heer Tom Lenaerts, (lachen en commentaar) op 
het moment zelf duiden op een uitdagende bedoeling. De uitleg op zijn 
antwoordkeuze, gegeven door de  voorzitter van het Vlaams Parlement, de heer 
Jan Peumans waren uitdagend. Zie hier de transcriptie van deze aflevering, 
welke u ook online kunt zien op de site hieronder : Tom Lenaerts : « Over welk 
volk schreef Votaire in zijn Dictionnaire Philosophique “Met spijt spreek ik 
over dit volk. Dit volk is in menig opzichten het meest verwerpelijke dat ooit 
de aarde heeft bevuild. Zei Voltaire dat over de Vlamingen, over de joden of 
over de Turken? » Jan Peumans : « De Turken » Tom Lenaerts en het publiek 
schieten in eenn gelach uit: « 200 € voor de tegenpartijen. Hij zei het over de 
Joden. » Jan Peumans : « Dat zou ik hier dus niet durven zeggen. » Tom 
Lenaerts, lachend : « En wel over Turken? » Iedereen schiet in een 
gezamelijke lach. Jan Peumans : « Maar ze zijn daar heel gevoelig over, de 
Joden. Dus… euh… Ik heb dat als voorzitter van het parlement al ervaren he. 
Dus ik durfde dat dus niet… U zou deze vraag eigenlijk moeten liquideren en 
een nieuwe vraag moeten stellen. » De verantwoordelijker, nog lacht, en 
ketent vast: « Ja, Maar da’s ook wel gevaarlijk zo in één zin het woord 
liquideren en joden. » Iedereen lacht nog. De Joodse en Turkse 
gemeenschappen evenals het Turkse ambassade hebben bij VRT en de 

http://www.dhnet.be/cine-tele/television/article/333760/le-pp-parti-proche-de-la-n-va-s-etonne-de-n-etre-pas-invite-a-belgique-ou-vas-tu.html
http://www.dhnet.be/cine-tele/television/article/333760/le-pp-parti-proche-de-la-n-va-s-etonne-de-n-etre-pas-invite-a-belgique-ou-vas-tu.html
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Vlaamse president van het Parlement onder verschillende vormen 
geprotesteerd. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen dient het dossier in.  
http://www.youtube.com/watch?v=FSu_9CpaKiE 
 

6. 10/11 
Antisemitisch commentaar op Facebook 
Ter gelegenheid van een interparlementair forum in Ottawa gewijd aan het 
antisemitisme heeft de Brusselse volksvertegenwoordiger, Viviane Teitelbaum, 
een perscommuniqué op haar Facebook pagina gepost. Een van haar 
« contacten » gaf daar het volgende commentaar op: « Beste mevrouw 
Teitelbaum,  het opdringen van jullie cultuur en jullie kokerij bezorgt de 
tafelgenoten maar nét geen indigestie. En het is zo dat alles begint... (en dat 
alles begonnen is in 1939). Integreer jullie, verdraaid. Erken de 
verantwoordelijk-heid van de Joden  en stop met promotie te maken voor 
jullie navelbuik! » (« chère Madame Teitelbaum: à force de tartiner votre 
culture, d'imposer votre cuisine, vous saturez les convives ! ... et c'est comme 
cela que tout commence (... et que tout a commencé en 1939)! Intégrer-vous 
que diable ! Reconnaissez la responsabilité des Juifs da et arrêter de 
promouvoir votre nombril ») Dit commentaar werd doorgegeven aan het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen. 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001734248955 
 

7. 8/11  
Joden slachtoffers van stenenwerpers bij het verlaten van een 
supermarkt in Antwerpen. 
Een Joodse vrouw en een Joodse man, als zodanig herkenbaar, werden bij het 
verlaten van een supermarkt op de Loosplaats met stenen bekogeld door drie 
jongelui die enkele meters verder hadden post gevat. Geen van de stenen trof 
doen. De vrouw, zéér geschokt, heeft zich naar de politie begeven.  

 
8. 6/11 

Brusselse juwelierszaak beklad met antisemitische tags 
Het uitstalraam van een juwelierszaak in de Bascule galerij in Brussel werd 
door een jonge vrouw beklad met behulp van een graffitti spray. Alvorens de 
benen te nemen schreeuwde die vrouw antisemitische en pro-palestijnse 
slogans zoals : « Hier, dit is wat de Joden verdienen, hier, dit vanwege de 
Palestijnen » (« Voici ce que méritent les Juifs et voici de la part des 
Palestiniens »). De zaak behoort tot een Joods persoon, die als zodanig 
herkenbaar (keppel) is. Een paar dagen ervoor draaide dezelfde vrouw al rond 
de zaak op een verdachte manier. Ze had plaats genomen op een terras van een 
café dat zich juist tegenover de winkel bevindt. Van daaruit zat ze onzedelijke 
bewegingen tegen de eigenaar van de juwelenwinkel telkens als hij in haar 
richting keek, met of zonder klanten. Wanneer de winkel gesloten was op 
zaterdag, nam de jonge dame een verfspray en bekladde het uitstalraam van de 
winkel over heel de lengte. Ze bekladde eveneens de voordeur, waaarop de 
praktische  informatie van de winkel stond, eveneens als, de bel en de deur 
handvat. De eigenaar werd toen gewaarschuwd door een getuige. De vrouw 
werd gefilmd door de veiligheidscamera's. Klacht werd ingediend bij de politie 
op 9 november (PV n°BR.L4.039257/2010). 

http://www.youtube.com/watch?v=FSu_9CpaKiE
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001734248955


 
9. 24/10  

Antisemitische commentaren op het forum van Libre Belgique 
Een artikel getiteld « L'Eglise catholique demande à l'ONU de mettre fin à 
l'occupation israélienne » op de webpagina van de krant La Libre 
Belgique lokte de volgende betwistbare commentaren uit: « Sio.isme = 
Naz.sme », « La plus grande erreur du monde civilisé du 20e siècle (J'exclus 
donc les actes de Htiler et Staline qui n'appartiennent pas au monde civilisé) 
c'est la création d'Israël en 1947-48. Voyez encore ces Rabbins qui viennent 
dire à qui veut l'entendre que le cadastre du Moyen-Orient est inscrit dans la 
Bible. (…) Or on a créé Israël sur base de légendes religieuses et l'Occident les 
a avalées. C'est sans doute vrai que Pie XII était plus près du réel que tout 
l'Occident à cette époque. » (« De grootste vergissing van de beschaafde 
wereld tijdens de twintigste eeuw (ik sluit dus de daden van Hitler en Stalin 
uit, daar die geen deel uitmaken van de beschaafde wereld) is de oprichting 
van Israel in 1947-48. Kijk naar die Rabbijnen die aan iedereen die het horen 
wil verkondigen dat het kadaster van het Nabije Oosten in de Bijbel 
opgetekend staat. Israël ontstond op basis van godsdienstige fabels en het 
Westen heeft die geslikt.  Het is ongetwijfeld waar dat Pius XII stukken 
realistischer was dan het hele Westen in die tijd. »), « Le Vatican n'est pas les 
USA, ils ne touchent pas d'argent du lobbie juif pour fermer les yeux sur tout 
ce qui est fait ... » (« Het Vatikaan is dus niet de USA. Het ontvangt geen geld 
van de Joodse lobby om de ogen te sluiten voor wat er gedaan wordt. »). De 
commentaren werden aan de webmaster meegedeeld en overgebracht naar het 
Centrum voor gelijkheid van kansen. 
http://www.lalibre.be/actu/international/article/618985/l-eglise-catholique-
demande-a-l-onu-de-mettre-fin-a-l-occupation-israelienne.html 
 

10. 20/10 
Een Joodse leraar verstoorde gedurende een opleiding op het 
antisemitisme 
In Molenbeek vond een reeks interculturele ontmoetingen plaats met als doel 
toenadering tussen de Joodse gemeenschap en de moslimgemeenschap te 
bevorderen. Daartoe behoorde een vorming betreffende het antisemitisme die 
verzorgd werd door Joel Kotek, professor aan de Vrije Universiteit van Brussel 
en specialist op het gebied van het antisemitisme en de Holocaust. Terwijl 
binnenshuis levendige maar correcte uitwisselingen plaats vonden, 
probeerden buitenshuis enkele personen de vorming te verstoren met behulp 
van een vuvuzela en een sirene en gebonk op de vensterluiken. Er werden ook 
slogans geschreeuwd: « Jihad, Hamas, Hezbollah » et « Kotek assassin » 
(« Kotek moordenaar »). Op een uithangbord stond te lezen: « Hobbies des 
sionistes: mentir, torturer, voler, TUER ! » (« Hobbies van de sionisten: 
liegen, martelen, stelen, DODEN! »). De bedoening werd gefilmd door de 
deelnemers die aangevoerd werden door Nordine Saidi, voorzitter van de 
politieke partij Egalité. Waarom een dergelijke reactie? Wel, omdat Joel Kotek 
Joods is en dus noodzakelijkerwijze een moorddadige Zionist, volgens de 
betogers. Maar ook omdat hij kritiek heeft geuit op Dieudonné en duidelijk 
diens antisemitische en negationnistische uitspraken aan de kaak heeft gesteld 
tijdens een conferentie die op 20 september 2010 werd gehouden aan de 
Université Libre de Bruxelles. Na de vorming, die binnenshuis is blijven 

http://www.lalibre.be/actu/international/article/618985/l-eglise-catholique-demande-a-l-onu-de-mettre-fin-a-l-occupation-israelienne.html
http://www.lalibre.be/actu/international/article/618985/l-eglise-catholique-demande-a-l-onu-de-mettre-fin-a-l-occupation-israelienne.html
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doorgaan, hebben de organisatoren de politie erbij gehaald om professor Joêl 
Kotek naar de uitgang te begeleiden. 
http://www.youtube.com/watch?v=NtTnu1386yU 
 

11. 25/9 
Agressie ten opzichte van Joodse burger in Antwerpen  
Om 18u30, op Belgielei, naast het Rode-Kruis gebouw, heeft een dronken 
blanke man van Poolse afkomst een Joodse burger (een Rabbijn) aangevallen. 
Daarbij heeft hij het hoofddeksel van de rabbijn gestolen en verstopt. Hij 
probeerde ook ettelijke malen de rabbijn fysiek aan te vallen. Enkele leden van 
de CKJGA zien hoe de man wegloopt en daarbij herhaaldelijk op de grond valt 
(vermoedelijk alcoholintoxicatie). Bij het informeren blijkt dat deze man het 
hoofddeksel van de rabbijn gestolen heeft en weigert deze terug te geven. 
Daarbij is de man uiterst agressief, probeert hij de menigte te lijf te gaan en 
laat duidelijke uitingen van antisemitisme blijken. De CKJGA verwittigd 
onmiddellijk de politie. Gezien de dronken toestand van de man, kon hij niet 
weglopen. Bij aankomst van de politie, is de man nog steeds aanwezig. De 
politie evalueert de situatie en neemt de man mee. Echter, 3 Poolse vrienden, 
die ondertussen zijn aangekomen en ook agressief zijn worden niet 
ondervraagd of meegenomen. Bij het vertrekken van de politie worden de 3 
vrienden zeer agressief. Een CKJGA lid kan nog net op tijd de combi inhalen 
om de politie te verwittigen. De politie komt terug en neemt nog één man mee. 
De andere twee sturen ze weg. De Joodse omstaanders hebben het hoofddeksel 
van de rabbijn beschadigd teruggevonden. 

 
12.24/9 

Antisemitische video op Youtube 
Een video getitteld « Rockefeller et Rothschild doux génocide! » (« Rockefeller 
en Rotschild zachte volksmoordenaars ») werd op Youtube gezet. Het 
antisemitisch karakter hiervan is overduidelijk. Men vind er de oeroude 
antisemitische clichés zonder het woord Jood uit te spreken. Het feit werd 
overgebracht naar de cel cyberhaat van het Centrum voor de Gelijkheid van 
Kansen. 
http://www.youtube.com/watch?v=TQj4ee65Usc 
 

13.18/9 
Agressie ten opzichte leden van de Joodse gemeenschap in 
Antwerpen 
Om 15:00 uur, op het pleintje, hoek Isabellalei en Langeleemstraat, zaten 2 
blanke mannen van Poolse afkomst (leeftijd +/- 35-40 jaar) op een van de 
banken. Het was duidelijk te zien dat ze dronken waren. Ze waren tevens nog 
steeds alcohol aan het drinken. Bij het verlaten der synagogen, waarbij mensen 
zich vanuit de Isabellalei en Lange Leemstraat richting pleintje begeven, 
werden beide mannen agressief. De 2 mannen begonnen luidkeel 
antisemitische uitlatingen ten opzichte van de Joodse mensen te uiten 
(Nederlands en Pools). Ook fysisch werden ze steeds agressiever en trachtten 
ze de menigte aan te vallen. Deze daden hadden een verontwaardigend effect 
op de mensen. Deze waren sterk aangedaan. Een voorbijrijdende politiewagen 
werd onmiddellijk gewaarschuwd. De politie ziet de toestand van de 2 mannen 

http://www.youtube.com/watch?v=NtTnu1386yU
http://www.youtube.com/watch?v=TQj4ee65Usc


en neemt hen mee. Bij de arrestatie roept een van de mannen in het Pools aan 
zijn vrienden om zich later op het pleintje te verzamelen om de Joden een les 
te leren (dit werd vertaald door een aanwezige burger die Pools sprak). 2 uur 
later werd de CKJGA verwittigd dat dezelfde Poolse mannen weer op het 
pleintje zitten - weer aan het drinken. Omdat we doorhadden dat er steeds 
meer Poolse mensen zich op het pleintje verzamelden en daarbij steeds 
luidrichter werden en omdat het avondgebed net van start ging, werd de 
politie onmiddellijk gewaarschuwd. Bij aankomst van de politie verspreidde de 
menigte zich onmiddellijk. 
 

14. 4/9 
Antisemitische uitlatingen tegen kinderen van Hanoar Hatzioni 
Tijdens hun terugkomst  van het park, richting  het huis van de Joodse 
jeugdbeweging Hanoar Hatzioni werden vijf negenjarige meisjes aangesproken 
door een Afrikaanse dame en haar zoon van om en bij de vijftien jaar. Deze 
dame zei hun: « Gaat het een beetje, meisjes? » (« Ca va les filles ? ») (de 
kinderen antwoordden « ja ») « En oompje Hitler, kennen jullie die? » (stilte 
 vanwege de kinderen) « Wel, hij had jullie allemaal moeten dood maken! » 
Een leidster die zich ter plekke bevond, heeft het incident doorgegeven. Klacht 
werd ingediend bij de politie. 
 

15. 4/9 
Beledigende uitlatingen van Karel De Gucht naar de Joden toe en 
antisemitisch commentaar op het forum van La Libre Belgique 
Ene Renaud, afkomstig uit  Monceau-sur-Sambre,  reageert op een artikel 
getiteld « Karel De Gucht taxé d’antisémitisme » op de webpagina van de 
krant « La Libre Belgique » met de volgende uitlatingen : « Maar De Gucht 
heeft gelijk. 100 milliard keer gelijk. En ik vraag alle politiekers die nog 
over een greintje menslievendheid en objectiviteit beschikken de NEUROSE 
van de smouzen aan te klagen. » (« Mais De Gucht a raison. 100 milliards de 
fois raison. Et j'engage les politiques à qui il reste une once d'humanisme et 
d'objectivité, à dénoncer la NEVROSE des youpins. ») Dit commentaar werd 
verwijderd door de moderatoren van de webpagina en doorgegeven aan het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen. De Europese Commissaris voor Handel 
Karel De Gucht had inderdaad op 2 september op de VRT, de openbare 
Nederlandstalige Belgische radio verklaard : « Il ne faut pas sous-estimer le 
poids du lobby juif sur la colline du Capitole, le Parlement américain. C’est le 
groupe de pression le mieux organisé qui existe là-bas. Il ne faut pas non plus 
sous-estimer l’opinion, en dehors du lobby, du juif moyen qui ne vit pas en 
Israël. « Obama wilt dit [conflict] wel degelijk oplossen tijdens zijn mandaat, 
dat is duidelijk. Maar onderschat bijvoorbeeld niet de Joodse lobby op 
Capitol Hill. Dat is het Amerikaanse parlement. Dat is de best georganiseerde 
lobby die daar bestaat. Onderschat dus met andere woorden niet de vat die 
de Joodse lobby heeft op de Amerikaanse politiek. En of dat nu gaat over 
Republikeinen of over Democraten, dat verandert daar bijzonder weinig aan. 
En onderschat ook niet wat de mening is, nog los van de lobby, maar de 
mening is van de doorsnee Jood buiten Israël. Er is een geloof – ik kan het 
moeilijk anders dan zo omschrijven – bij de meeste Joden, dat zij gelijk 
hebben. En geloof is iets wat je moeilijk met rationele argumenten kunt 
bestrijden. Het gaat ook niet over al dan niet gelovige Joden, hoor. Ook 
vrijzinnige Joden hebben datzelfde geloof dat zij eigenlijk gelijk hebben. Het 
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is dus niet gemakkelijk om zelfs met een gematigde Jood een gesprek te 
hebben met wat zich in het Midden-Oosten ontrolt. » Deze uitspraken 
ontlokten de nodige reacties : Dezelfde dag, op 2 september, heeft het Forum 
der Joodse Organisaties (FJO) over de  zaak verklaard : « De eenzijdige 
uitspraken van de heer De Gucht kunnen geïnterpreteerd worden als 
stigmatiserend voor de joodse gemeenschap. ». OP 3 september, na de 
verklaringen van  De Gucht, heeft het FJO verklaard : « Niettemin zijn wij 
verwonderd over de dubbelzinnigheid van zijn verklaringen van gisteren 
waarvan hij waarschijnlijk de draagwijdte niet heeft ingeschat.» Op 6 
september, reageert het Forum op een aan dit onderwerp gewijd artikel  in het 
dagblad « Le Soir » door Maroum Labaki : « Het artikel dat verscheen in de 
krant Le Soir op zaterdag 4/9 ondertekend door Maroum Labaki laat 
verstaan dat de stille meerderheid van ons land de verderfelijke uitspraken 
onderschrijft van Europees Commissaris voor Handel Karel De Gucht 
betreffende een Joodse lobby die de buitenlandse politiek van de VS zou 
beheersen. De bijdrage van een “kwaliteitskrant” aan de verspreiding van de 
mythe van een “joods complot”, een geactualiseerde versie van de Protocollen 
van de Wijzen van Zion, en met de zogezegde onbekwaamheid van de joden 
om een objectief zicht te hebben op het Israëlisch-Arabisch conflict, geeft blijk 
van een zeer onrustbarende koers die sombere tijden voorspelt voor de joodse 
gemeenschap, voor de eenheid van ons land en voor de geest van de Europese 
opbouw. » De CCOJB heeft eveneens gereageerd en liet het volgende horen :  « 
Meneer De Gucht heeft het niet kunnen laten scherpe kritiek te uiten op de 
Amerikaanse Joodse lobby zonder andere analyse, ondermeer betreffende het 
moslimradicalisme. Alsof dat niet genoeg was, heeft hij het zich 
gepermitteerd te zeggen dat er met Joden, of ze nu gelovig of ongelovig zijn, 
niet valt te praten omdat ze toch altijd denken dat ze gelijk hebben.  Op een 
ogenblik dat Europa meer dan ooit behoefte heeft aan zijn humanistische 
waarden verwachten wij van een “Senior European Official” wat anders dan 
een antisemitische toespraak. » (« M. De Gucht s'est lancé dans une diatribe 
sur le "lobby juif américain" sans autre analyse notamment sur le 
radicalisme musulman. Comme si cela ne suffisait pas, il s'est permis de 
qualifier les juifs, qu'ils soient religieux ou laïcs de personnes avec qui il est 
impossible de discuter parce "qu'ils croient toujours avoir raison". A un 
moment où l'Europe a un urgent besoin de se rassembler autour de ses 
valeurs humanistes nous attendions d'un "Senior European Official" autre 
chose qu'un discours à caractère antisémite. ») Ook het Joodse Europese 
Congres (EJC) heeft zich zeer verontwaardigd getoond over de uitspraken van 
 K. De Gucht. Het verklaarde ondermeer : « Het betreft voor de zoveelste keer 
een vorm van schokkend antisemitisme vanwege een van de Europese 
hoofdverantwoordelijken ». Karel De Gucht heeft zijn spijt uitgesproken over 
de manier waarop zijn woorden werden geinterpreteerd en verzekerd dat hij 
nooit de Joodse gemeenschap heeft willen stigmatiseren en tegen elke vorm 
van antisemitisme is. De Europese Commissie heeft afstand genomen van het 
gebeuren door te verklaren dat « het hier ompersoonlijke uitlatingen gaat die 
niets te zien hebben met de welbekende opinie van de Commissie en de Raad 
van de ministers van de Europese Unie betreffende het vredesproces in het 
Nabije Oosten en het hernemen van de onderhandelingen. » 



http://www.lalibre.be/actu/international/article/607164/karel-de-gucht-
taxe-d-antisemitisme.html 
 

16. 25/8  
Woning van de voorzitster van de Joodse gemeenschap van 
Oostende bekogeld 
Tijdens de nacht van 24 op 25 augustus werd de woning van de voorzitster van 
de Joodse gemeenschap van Oostende bekogeld met rauwe eieren. De woning 
staat aangeschreven als de zetel van het secretariaat van de Joodse 
gemeenschap. De politie werd erbij gehaald en een proces verbaal werd 
opgesteld. 
 

17. 17/8 
Antisemitisch commentaar op de webpagina van « Het Laatste 
Nieuws » 
Reagerend  op een artikel gepubliceerd op de webpagina van het Vlaamse 
dagblad « Het Laatste Nieuws » betreffende de inval van een gewapende 
Palestijn in de Turkse ambassade in Tel Aviv trekt internetgebruiker, Dirk 
Vandewiele uit Brugge, de Shoah in twijfel. Hij post : « de "joden" mogen 
moorden, folteren,.. enz… en dit omdat ze zgn uitgemoord werden???? als 
hun dit echt overkwam zouden ze beter moeten weten.....?? of nie????? » Het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd op de hoogte gebracht. Het 
gewraakte commentaar werd van de webpagina verwijderd. 
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-
Palestina/article/detail/1146206/2010/08/17/Gewapende-Palestijn-valt-
Turkse-ambassade-binnen.dhtml 
 

18.1/8 

Antisemitische en negationistische uitlatingen op 
de site van « Het Laatste Nieuws » 

Als reactie op het artikel « Nieuwe Israëlische luchtaanvallen na 

Palestijnse raketten » dat door de Vlaamse krant « Het Laatste Nieuws » 

eveneens online werd gepubliceerd, werden verschillende 
antisemitische en negationistische commentaren gegeven: 
Antonio Fernandez, Borgerhout : « Awel Francois De Rycke, de VS inpalmen 
dat is toch slim bekeken van de Joden », Francois De Rycke : « Palestijnen 
opgelet !! Er is weer een top Jood bij ene die het dochtertje van Clinton heeft 
getrouwd. Kwestie van hoe palm ik als Jood een land als Amerika in. Zij 
hebben Wall street al nu nog de HELE politiek. Ik vind ondertussen zelfs het 
Joods-Amerika een bedreiging voor gans de wereld. », Love Rif, Deurne : 
« Als iemand mij een hand komt geven om vrienden te zijn en dat terwijl hij 
mijn grond inpikt dan ga ik hem is hard aanpakke en mijn grond 
verdedigen.Dat is wat de Palestijnen nu doen en terecht! De Joden mogen 
blijven janken en irritant doen maar ten onder gaan zullen ze doen », 
Youness D., Antwerpen : « Als de israelis nu eens zouden stoppen met het 
koloniseren en het innemen van palestijnse gebieden dan kan er over vrede 
worden onderhandeld en gelijk hebben ze!ik ben tegen elk vorm van geweld 
zeker waar onschuldige burgers het slachtoffer van zijn wat meestal zo is. 
Israel doet hetzelfde wat hun is aangedaan tijdens de 2de wereldoorlog maar 

http://www.lalibre.be/actu/international/article/607164/karel-de-gucht-taxe-d-antisemitisme.html
http://www.lalibre.be/actu/international/article/607164/karel-de-gucht-taxe-d-antisemitisme.html
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/1146206/2010/08/17/Gewapende-Palestijn-valt-Turkse-ambassade-binnen.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/1146206/2010/08/17/Gewapende-Palestijn-valt-Turkse-ambassade-binnen.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/1146206/2010/08/17/Gewapende-Palestijn-valt-Turkse-ambassade-binnen.dhtml
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heb een even grote afkeer van die rijke arabische landen er rond die gene 
klop doen om te helpen », Dirk Gladines, Antwerpen : « In de verenigde staten 
worden reservaten aangelegd om de oorsponkelijke bevolking niet uit te 
roeien... maar de Joden hebben een stuk land gekregen en willen nu ook de 
oorspronkelijke bevolking van dat land verdrijven.... Stilaan is de mensheid 
aan het wakkerworden en groeit er Jodenhaat. Het zal niet lang meer duren 

of de mensen zullen zich ook openlijk tegen hen keren ». Met gevolg van 
een klacht die werd ingediend op de site van het Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen, werden deze commentaren 
van op de site weggehaald. 
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-
Palestina/article/detail/1139838/2010/08/01/Nieuwe-Israelische-
luchtaanvallen-na-Palestijnse-raketten.dhtml 

 
19. 31/7 

Facebook groep getitteld « Un bon juif est un juif mort » 
Op het sociaal netwerk Facebook werd een groep getitteld « Un bon juif est un 
juif mort » (« Een goede Jood is een dode Jood ») ontdekt. Van de 5 leden die 
deel uitmaken van deze groep, is slechts één Belg, welke onder een schuilnaam 
actief was. Voor de indentificatie, heeft het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen het signalement doorgegeven naar de Federal Computer Crime Unit en 
een klacht werd neergelegd door een internet gebruiker. Deze groep is dit 
ogenblik niet meer actief. 
 

20. 7/7 
Antisemitische uitlatingen op een blog van katholieke studenten 
Op een blog  die de benaming « De Onwrikbaren » (« Les Intransigeants ») 
draagt en waarop voornamelijk studenten die zichzelf « traditioneel 
katholiek » noemen, posten staan de nodige antisemitische uitlatingen te 
lezen. De deelnemers aan deze blog verwarren constant Zionisten en Joden, 
stigmatizeren beiden en trekken het bestaan van de vernietigingskampen 
tijdens het nazibewind in vraag (door het gebruik van aanhalingstekens). Men 
kan op die blog o.m. lezen: op 13 juli 2010: « Ontroerende 
herdenkingsplechtigheid in Auschwitz » : « Drie generaties van een familie 
(een overlevende van de holocaust [waarin we allemaal geloven tot aan de 
dood], zijn dochter en zijn kleinkinderen) hebben tijdens een recente reis naar 
Auschwitz de pijnlijke gebeurtenissen herdacht die zich afgespeeld hebben  in 
de « kampen van de dood ». Een ontroerende sequentie met het nodige 
respect voor de Plicht tot het Herdenken. Vast is u de zéér zedige kleding van 
de meisjes niet ontgaan. Stel u even de reactie van politici en media voor als 
Dieudonné iets dergelijks deed » ; op 13 juli 2010: « De pedofiele Zionist 
Polanski vrijgelaten »: « Men hoort die pedofiele integrist van een Jood 
Polanski op te sluiten in een soort 'champ de contention' (woordspeling op 
camp de concentration oftewel concentratiekamp.) Eens te meerr is 
aangetoond dat de rechtspraak twee verschillende snelheden bezigt, 
naargelang u deel uitmaakt van de elite of het gewone volk. Pedofielen zoals 
Polanski, Mitterand, Cohn Bendit en andere duistere personnages die 
kinderen gebruiken bij verdachte rituelen blijven gedekt terwijl priesters 

http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/1139838/2010/08/01/Nieuwe-Israelische-luchtaanvallen-na-Palestijnse-raketten.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/1139838/2010/08/01/Nieuwe-Israelische-luchtaanvallen-na-Palestijnse-raketten.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/1139838/2010/08/01/Nieuwe-Israelische-luchtaanvallen-na-Palestijnse-raketten.dhtml


vervolgd worden voor het minste dat enigzins naar pedofilie ruikt » en op 10 
juli 2010: « De Joodse integristische burgemeester wil twee Christelijke 
feesten bannen » : « Een toespraak die voor 100% ideologisch integristisch 
Joods is. Ze willen zich ontdoen ten koste van alles van wat er nog rest van 
Katholiek Frankrijk. Op een dag, met de hulp van God, geen enkele zionist 
meer aan de macht en een banning van de veertiende juli ». Het Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen werd op de hoogte gebracht. 
http://intransigeants.wordpress.com/ 
 

21.23/6  
Antisemitische belediging gericht aan een autobestuurder in 
Brussel 
Een autobestuurder, die voor het rode licht stond in de Wetstraat, luisterde 
met een van zijn raampjes open naar het Israëlische volkslied, gezongen door 
Enrico Macias, toen hij te horen kreeg : « Smerige Jood. Terug naar jij 
gaskamer » (« Sale Juif, retourne dans ta chambre à gaz »). De belediging 
was afkomstig van twee Arabische mannen die in een auto op de laan naast 
zijn auto zaten. Een woordenwisseling en bedreigingen volgden. Het 
slachtoffer heeft beslist geen klacht in te dienen bij de politie. 

 
22. 22/6 

Antisemitische en negationistische commentaren in verband met 
een artikel over Anne Frank 
Een artikel gaande over « Woede over publicatie "seksuele relatie" Anne 
Frank » werd gepubliceerd op de nederlandstalige internetsite 
« www.vandaag.be ». Het signalement werd door het Centrum voor Gelijkheid 
van Kansen doorgegeven aan de FCCU (Federal Computer Crime Unit). Het 
commentaar werd van het net gehaald. 
http://www.vandaag.be/buitenland/39090_woede-over-publicatie-seksuele-
relatie-anne-frank.html#reageer 
 

23. 18/6 
Antisemitische blog en video’s op youtube 
Men heeft ons gecontacteerd met de informatie dat er antisemitische blogs en 
video’s op Youtube verschenen zijn. Zo worden Brusselse politieagenten in het 
commissariaat van de Paleizenstraat in Schaarbeek, waarschijnlijk vanuit een 
gebouw aan de overkant, gefilmd. In deze video’s worden deze agenten door de 
persoon die filmt uitgemaakt voor « Juifs avec deux étoiles » (« Joden met 
twee sterren »), « raquetteurs » (« afpersers »), « pédophiles » (« pedofielen 
») en andere degraderende beledigingen. Op een andere video verklaart hij: 
« Toujours le même cinéma au 351 rue des Palais à Bruxelles, des juifs 
raquetteurs qui ne sont pas chez eux, car ils sont sur un terrain privé, font 
chier les gens à vouloir les faire payer » (« Altijd het zelfde verhaal op 351 
van Paleizenstraat in Brussel, Joodse afpersers die hier niet thuis horen, 
want ze zijn op privé terrein, ze zijn zo lastig dat we het betaald willen zetten 
»). De internet gebruiker  is eveneens te vinden op een blog,  waarop hij een 
artikel heeft gezet welke de daden van Hitler « goedspreekt ». Dit feit werd 
over gemaakt naar de Politie en het Centrum voor gelijkheid van kansen. 
http://www.youtube.com/watch?v=_HZsgKX1arU 
http://www.youtube.com/watch?v=5wgP51cvMAw 
 

http://intransigeants.wordpress.com/
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24. 9/6 
Antisemitsche reacties na de betoging van 6 juni 2010 voor de 
ambassade van Israel 
Deze  betoging van de Joodse jeugd waar ook het CCOBJ en de FJO 
achterstonden, om Israel te steunen, valse berichtgeving aan te klagen, het 
invoeren van het conflict in Belgie te weigeren en  het begrip twee volkeren, 
twee staten, één vrede aan te prijzen, was de aanleiding tot een serie 
commentaren, zowel als reactie op een artikel van Mehmet Koksal op de 
webpage Parlemento als op Facebook. Op deze webpagina  heeft me de 
volgende commentaren en/of bedreigingen kunnen lezen: Parlemento: reactie 
van « Zorglub »: « Een mooie bende democraten, die zionistische 
smeerlapperij die achter de slachtingen staat van uitschot dronken gemaakt 
door straffeloosheid en bloed, die achter een land een monsterlijk en 
fascistisch land staan...  Als„de diaspora“ zijn afstanden niet neemt met het 
monster dat de Staat van Israël is, dat zij dan niet gaat huilen over de te 
verwachten gevolgen van haar handelingen… » («  Une belle bande de 
démocrates que cette racaille sioniste qui justifie, légitime les massacres de 
soudards enivrés d’impunité et de sang, qui soutienne un pays monstrueux en 
état de fascisation avancée! Si la « diaspora » ne prend pas ses distances avec 
cette « monstruosité » qu’est l’Etat d’Israel, qu’elle ne pleure pas les 
conséquences prévisibles de ses actes… »). Facebook: de reacties gaan in alle 
richtingen, o.a. in deze: « vele Joden in de Belgische regering maar dat maakt 
deel uit  van hun streven naar macht en geld. Als er moet betoogt worden 
voor de doden van Gaza of de onschuldigen dood op de schepen, dan niets. 
Dat is droevig maar voor de Joden is het normaal.  Wat een gangsters! » 
(« beaucoup de juifs dans le gouvernement belge mais cela fait partie de leurs 
nature le pouvoir et l argent », « quand il faut manifester pour les morts de 
gaza ou les innocents morts sur les bateaux alors rien c est triste mais pour les 
juifs c est normal d abord eux apres les autres !!!!que des escros!!! »). Dit alles 
werd overgemaakt aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 
http://parlemento.wordpress.com/2010/06/09/plus-de-500-juifs-sionistes-
ont-manifeste-a-bruxelles-pour-soutenir-israel/ 
http://www.facebook.com/?ref=mb&sk=messages#!/profile.php?id=5835573
75&v=wall&ref=ts 
 

25. 7/6 
Antisemitische uitlatingen op de webpagina van « La Libre 
Belgique » 
In het raam van een artikel gewijd aan de Vlaamse slachtoffers van het Gaza-
konvooi liet « La Libre » dit commentaar van ene « Pitsphapen » (pseudo): 
« De Joden hebben snel geleerd van hun Duitse ex-vijanden. » (« Les juifs ont 
vite appris auprès de leurs ex-ennemis allemands. ») De Joodse sociale dienst 
heeft onmiddelijk klacht ingediend bij het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen. En heeft er de nadruk op gelegd dat deze assimilatie  dubbel 
schandalig is want ze assimileert twee volkeren met de nazis op impliciete 
wijze door hun misdadige kenmerken toe te kennen die niet gebonden zijn aan 
een ideologie maar aan hun nationaliteit of hun volk. De post werd snel 
verwijderd. 
 

http://parlemento.wordpress.com/2010/06/09/plus-de-500-juifs-sionistes-ont-manifeste-a-bruxelles-pour-soutenir-israel/
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26. 6/6 
Antisemitische op het internetforum van Le Soir 
In het debat gewijd aan « Aanval van een internationaal hulpkonvooi op weg 
naar Gaza, een nieuwe escalatie in het conflict tussen Israel en Palestina » 
(« Assaut contre une flottille d'aide internationale en route vers Gaza, Une 
nouvelle escalade dans le conflit entre Israël et la Palestine »), verklaart een 
internetgebruiker (sic): « Om Gaza te bevrijden volstaat het alle Joodse 
bezittingen binnen de Europese Unie te bevriezen en aan te slaan en die 
bezittingen aan Gaza en Lebanon te schenken. » (« Si on veux libérer Gaza, il 
suffis de geler et confisquer les biens Juifs en UE et de redistribumer ces biens 
à Gaza et au Liban »). Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd op de 
hoogte gebracht. 
http://forums.lesoir.be/index.php?s=9d487ebb29dbd8f74a93f74b5a0d5db0&
showtopic=46457&st=220 
 

27. 1/6  
Antisemitische belediging aan het adres van een Jood te Brussel 
Tijdens de ochtend van de eerste juni werd een rabbijn, gemakkelijk als 
zodanig te herkennen (baard en keppel) die over de Elsense Steenweg liep 
uitgescholden voor « vuile Jood ». Het was niet de eerste keer dat hij dit soort 
beledigingen moest slikken. Hij heeft geen klacht neergelegd bij de politie. 
 

28. 22/5 
Een steen gemeten naar twee Joden in Antwerpen 
Om 20u15, keerden twee oude heren, gemakkelijk herkenbaar als Joden, naar 
huis van de synagoog via de voetgangerstunnel van de Oostenstraat naar de 
Zurenborgstraat. Aan de kant van de Mercatorstraat bevindt zich een reeks 
trappen die naar de straat leiden. Op die trappen zaten een viertal jongeren 
van ongeveer vijftien jaar oud. Een van ze heeft een steen gegrepen en die naar 
een van de oude heren gesmeten. Hij miste hem met enkele centimeters. De 
heer die haast getroffen werd door de steen zei dat hij de politie ging roepen. 
Daarop hebben de jongeren de vlucht genomen. Het werd daarbij gelaten. 
 

29. 21/5 
Water gegoten op een voorbij gaande Jood in Vorst 
Een rabbijn, gemakkelijk herkenbaar als zodanig, liep samen met een kennis 
door de Kemmelberglaan naar het Albertplein toe in Vorst toen iemand vanop 
de tweede verdieping van een gebouw daar water op hem smeet. Dit om half 
negen 's avonds. De rabbijn en de persoon die hem vergezelde zijn toen blijven 
staan om te trachten de persoon die het water had gesmeten, te identificeren 
en de politiewagen tegen te houden die weldra hoorde te passeren en de 
agenten uit te leggen wat er was gebeurd. De persoon die met het water had 
gesmeten, is weer op zijn balkon verschenen, heeft de feiten toegegeven en 
probeerde toen, bevreesd voor een klacht, zijn gebaar te relativiseren. Daar de 
politie uitbleef en het uur van de Shabbat naderde hebben de rabbijn en zijn 
kennis toen hun weg vervolgd. 
 
 
 
 
 

http://forums.lesoir.be/index.php?s=9d487ebb29dbd8f74a93f74b5a0d5db0&showtopic=46457&st=220
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30. 15/5 
Aansporing tot het afslachten van de Joden in een artikel op de 
webpagina van de Vereniging van de Arabische studenten in 
Europa. 
Op die webpagina is een artikel gepubliceerd van ene Brahim Harchaoui met 
als titel « Palestina: Twee staten-oplossing of bevrijding ? ». Daarin kunnen 
we lezen dat de Joodse kolonisten die de ruggengraat vormen van het 
zionistisch project moeten worden verdreven in het kader van de bevrijding 
van Palestina. Dit is de volledige tekst, overgenomen van die webpagina. « (…) 
Dit betekent overigens dat de joodse kolonisten die sinds 1882 de 
ruggengraat vormen van het zionistisch project moeten worden verdreven in 
het kader van de bevrijding van Palestina. Dit geldt eveneens voor 
collaborateurs die in het Israëlisch leger of andere veiligheidsdiensten dienen 
en alle anderen die in welke mate dan ook met de kolonisator hebben 
samengewerkt. Zij moeten plaats maken voor de legitieme bezitters van 
Palestina die met miljoenen als vluchtelingen hun recht op terugkeer naar 
hun steden en dorpen blijven claimen. Het verdrijven van de kolonisten en 
collaborateurs heeft te maken met een zuiver beginsel van de dekolonisering. 
Joden die aan de kant van de gekoloniseerden staan kunnen in een post-
koloniale toestand rekenen op een verblijf in Palestina als volwaardige 
burgers. In dit opzicht kunnen we refereren naar sommige voorbeeld figuren 
zoals de anti-zionistische rabbijn Moshe Hirsch die de minister van Joodse 
Zaken van de Palestijnse Autoriteit was in 1994 of de joods-Marokkaanse 
activist Sion Assidon, die zich volledig schaart achter het recht van terugkeer 
en het  gewapend verzet. Maar in een fase waar de bevrijdingsstrijd gevoerd 
wordt moet het verdrijven van de kolonisator en zijn handlangers de 
belangrijkste drijfveer zijn van het verzet. Net als de pieds-noirs en de harki’s 
in Algerije hebben de joodse kolonisten en de collaborateurs in Palestina twee 
keuzes: La valise ou le cercueil ! (…) » De tekst werd overgemaakt aan het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen. 
http://arabstudentsleague.blogspot.com/2010/05/palestina-twee-staten-
oplossing-of.html 
 

31.12/5 
Het aanvoeren van anti-semitische clichés tijdens een betoging ter 
gelegenheid van de algemene vergadering van Dexia 
Ter gelegenheid van de algemene vergadering van Dexia, heeft het platform 
« Israël koloniseert - Dexia financiert », bestaande uit 75 verenigingen,  een 
betoging georganiseerd om te protesteren tegen de financiering van 
nederzettingen in de Palestijnse gebieden door de dochtermaatschappij van 
Dexia in Israël. Bij deze betoging traden in clowns vermomde betogers op die 
onder andere de volgende slogans verkondigden : « Ohhhh. Bravo. Pas 
d'argent au sang. A Israël. Ohhhhhh. (Applaudissements) J'aime le sang. Un 
petit verre de sang. J'aime le sang. Un petit verre de sang. » (« Ohhhh. Bravo. 
Geen geld aan het bloed. Aan Israël. Ohhhhhh. (Applaus) Ik hou van bloed. 
Een klein glaasje bloed. Ik hou van bloed. Een glaasje bloed. »). Men zag er 
aldus betogers een rode vloeistof (die bloed moest voorstellen) uit 
champagneglazen drinken. Dit amalgaam tussen Israël, geld en bloeddrinkers, 
dat duidelijk naar de oude anti-semitische clichés verwijst, werd door talrijke 
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persoonlijkheden veroordeeld. De zaak werd aan het Centrum voor Gelijkheid 
van Kansen gemeld. De betoging kan gezien worden op de volgende link : 
http://www.youtube.com/watch?v=iSNMo_YmpxQ&feature=player_embedd
ed 
 

32. 6/5 
Anti-semitische afbeelding op de webpagina's van de 
studentenkrant van de Universiteit van Gent. 
Bij het bezoeken van de aan satires gewijde webpagina  van de studentenkrant 
van de Universiteit van Gent, krijgt men te titel te zien « De liegende 
reporter » met een gele Davidster die de twee woorden scheidt. Dit werd door 
het Forum der Joodse Organisaties aan het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen gemeld. 
http://www.schamper.ugent.be/satire 
 

33. 1/5 
Antisemitische beledigingen tegen Joden in Antwerpen 
Op zaterdag 1/5/10, omstreeks 23:30u, waren er antisemitische slogans en 
scheldwoorden te horen in de buurt van de Lange Leemstraat/Breughelstraat. 
De roep kwam van een dronken man van Poolse afkomst ongeveer 30 jaar oud 
en hij was in gezelschap van twee juffrouwen. Toen hij de nachtwinkel in de 
Lange Leemstraat binnenstapte, gedroeg hij zich heel brutaal, agressief en 
schold zelfs twee Joden uit die in de winkel waren met woorden zoals « Joodse 
hoer », « See you in Auschwitz ». Daarop reageerde een van de Joden door 
hem een duw naar buiten te geven. Vervolgens werd de Pool nog agressiever en 
brutaler en zocht dan ook confrontatie met de Joden die op straat waren. Een 
paar van de voorbijgangers samen met een van zijn vriendinnen probeerden 
hem nog te kalmeren maar die wou van niks horen alleen maar vechten en 
schold ze verder uit. Dan werd de politie gewaarschuwd.  
 

34. 21/4 
Negationistische uitspraken door een gemeenteraardslid van Sint-
Truiden 
De onafhankelijke gemeenteraardslid (ex-Vlaams Belang) uit Sint-Truiden, 
Marleen Beckers-Govaerts, heeft, na de beslissing om 4500€ aan subsidies vrij 
te maken voor een schoolreis naar Auschwitz, verklaard dat: « k ben met mijn 
kinderen naar Auschwitz geweest en het deed ons niks. Een barak, meer is er 
niet te zien. Er zijn geen lijken zoals je er tegenwoordig in het Midden- Oosten 
wel vindt, en daar reizen ze niet naar toe. Die oorlog is voltooid verleden tijd. 
Kunnen we die bladzijde niet eens eindelijk omslaan? ». De CD&V heeft klacht 
ingediend voor openbare ontkenning van de Holocaust. Het Forum der Joodse 
Organisaties heeft eveneens klacht ingediend voor negationisme bij het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen. 
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid921113/gemeenteraadslid-in-
auschwitz-is-niets-te-zien-alleen-een-barak-2.aspx 
 

35. 19/4 
Antisemitische commentaren op de persoonlijke blog van Joel 
Rubinfeld 
In het kader van artikels verschenen op zijn blog en genaamd « Simulacre de 
checkpoints israéliens à l'ULB » (« Schijnvertoningen van Israelische 

http://www.youtube.com/watch?v=iSNMo_YmpxQ&feature=player_embedded
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controlepunten aan het ULB »)  en « Scènes de guérilla urbaine à Bruxelles » 
(« Straat Guerilla vertoningen in Brussel »), heeft Joel Rubinfeld verschilende 
antisemitische berichten gekregen. Ondanks een waarschuwing, bleef de 
internetgebruiker, een man of vrouw « Ottomane » voortgaan met zijn 
commentaar. Bij deze kon men het volgende lezen : « (…) Qui provoquent des 
crises économiques dans le monde entier que des conflits militaires.(Bernard 
Madoff ,et oui c est aussi un juif, comme tous les autres crapules).Qui dans l' 
histoire ont été les plus grand négrier(ca doit vous faire mal d avoir un noir 
aujourdhui qui vous tappe sur les doigts"obama"). Qui ont provoqué la 
deuxieme guerre mondiale avec plus de 50.000.000 morts avec leurs 
agissements et leur lâcheté face au pays comme l allemagne qui les accueille. 
(…) » (« (…) Wie daagt de economische crisis in heel de wereld en militaire 
conflicten uit. (Bernard Madoff, en ja het is ook een Jood, zoals al de andere 
smeerlapen). Wie in de geschiedenis waren de grootste slavenhandelaars (het 
moet jullie pijn doen  te weten dat een zwarte op dit moment het voor te 
zeggen heeft “ Obama”). Wie heeft de Tweede Wereldoorlog gestart welke het 
leven heeft gekost aan 50.000.000 mensen door hun handelingen en hun 
lafheid tegenover een land zoals Duitsland die hen heeft aangenomen (…) ») 
« Avec vos comportements, vous provoquez l antisémitisme et vous donner du 
crédit à la propagande d Hitler qui disait qu’un juif ne sera jamais sincère 
avec les pays dans lequel ils sont » (« Met jullie gedrag, lokken jullie het 
antisemitisme uit en jullie geven krediet aan de propaganda van Hitler welke 
beweerde dat een Jood nooit  oprecht zal zijn in welk land ze ook zijn. ») « on 
n a jamais dit qu on aimait pas l occident sale juif, on est nous-mêmes 
occidental et avons le droit de critiquer notre pays.Quel que soit le pays qui 
soutient israel sous la pression des juifs, on a le droit de les 
combattre.Faurisson aime son pays aussi » (« We hebben nooit gezegd dat 
we van het westen hielden, vuile jood. we zijn zelf westerlijken en hebben het 
recht ons land te bekritiseren. Elk land dat Israel steunt door de joodse druk, 
mogen wij bestrijden Faurisson houdt ook van zijn land. ») « tu veux 
retrousser tes manches? pourtant un juif n ose jamais se battre à mains 
nus. » (« Wil je de mouwen oprollen? De Joden hebben toch nooit gedurfd met 
de blote hand te vechten. ») « Plûtot l avenir des gens qui subissent les griffes, 
le chantage et l intimidation des juifs partout dans le monde qui est 
sombre.Européens réveiller vous comme dans le passé, soyez courageux! » (« 
Eerder de toekomst van de mensen die de klauwen, intimidaties en chantage 
van de Joden overal ter wereld ondergaan. Europeanen ontwaak zoals in het 
verleden, wees dapper. ») Deze commentaren werden overgedragen naar de 
cel cyberhaat van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. 

 
36. 14/4 

Antisemitische uitspraken tegen gemeenteraadslid in Vorst 
Na het lanceren van een petitiedoor de Vorste gemeenteraadslid, Marc 
loewenstein, kreeg hij deze teruggestuurd, anoniem, met, in plaats van de 
persoonlijke gegevens, de woorden : « Je ne signe pas, votre nom me derange 
» (« Ik teken niet, uw naam stoort mij »). Een klacht tegen X is neergelegd 
(PV n°BR.56.L3.021706/2010). 
 
 



37. 13/4 
Molotov cocktail tegen een Synagoge in Brussel 
Dinsdagavond rond 21.45 uur werd een Molotov cocktail tegen de deur van de 
Anderlechtse synagoge in de Kliniekstraat geworpen. Een voorbijganger 
slaagde erin om het vuur te doven. 
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/576103/breves.html 
http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/article/307375/quelques-incidents-
legers-au-lendemain-des-emeutes-a-saint-gilles.html  
http://joodsactueel.be/2010/04/14/anderlecht-brandbom-tegen-synagoge-
zet-deur-in-de-vlammen/ 
 

38. 10/4 
Antisemitische uitspaken op Facebook als reactie op de aswolk uit 
Ijsland 
Als reacties op de vulkaanuitbarsting in Ijsland die het luchtverkeer enkele 
dagen lang heeft plat gelegd, schreef een Facebook gebruikster op haar profiel: 
« Alarm! Aswolk! Angela Merkel heeft de ovens terug aangezet » (« Alerte! 
Nuage de cendres! Angela Merkel a rallumé ses fourneaux... ») Hierop volgde 
de reactie van een andere gebruiker: « ... en de telling klopt nog niet... ». (« (Et 
encore Nadia,) on est loin du compte... ») Het dossier werd doorgegeven aan 
het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. 
http://www.facebook.com/home.php?#!/vanopstal.aurore 

 
39. 7/4 

Beledigende en antisemitische e-mails gekregen op de site van 
« Regards » 
Als gevolg op zijn reactie op de verklaringen van Olivier Maingain betreffende 
zijn weigering om burgemeesters van de randgemeenten te benoemen, kreeg 
de voorzitter van de CCLJ, David Susskind, via de site van « Regards » een 
bijzonder beledigende en antisemitisch email: « Les adages, les blagues vous 
concernant sont bien réelles. En plus, dans le monde moderne ou nous vivons 
vous êtes sans foi ni loi dans les affaires. Vous nous faites chier avec votre 
bête shoah et autres soi-disant supplice. » (« De uitspraken, de grappen over 
u zijn wel reëel. Vervolgens, in de moderne wereld waarin wij leven zijn jullie 
handelaars zonder geweten en wetten. Jullie doen ons kotsen met jullie 
“beest” Shoah en andere zogezegd lijdensverhalen.  ») « Bande de naze. Allez 
vous faire foutre et surtout ne vous occupez pas des problèmes Belges. » (« 
Bende Nazis. Jullie kunnen de pot op en vooral niet bezighouden met de 
Belgische problemen ») Een klacht werd neergelegd bij het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen. 
 

40. 5/4 
Beledigingen en aanvallentegen Joden in Antwerpen 
Op maandagavond 5 april, de laatste avond van Pessach, reden 3 Arabische 
vrouwen van ongeveer 20 jaar richting Jacob Jacobstraat. Rond de Loosplaats 
deden ze een raam open en begonnen ze antisemitische liedjes te zingen en de 
Joden uit te schelden. Eens in de Van Leriusstraat aangekomen, stapte een van 
de vrouwen uit om een Joodse meisje te wurgen terwijl ze haar bedreigde om 
haar te vermoorden. Toen een jongeman tussenbeide kwam te staan, werden 
de twee andere vrouwen luidruchtiger en agressiever jegens de Joodse mensen 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/576103/breves.html
http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/article/307375/quelques-incidents-legers-au-lendemain-des-emeutes-a-saint-gilles.html
http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/article/307375/quelques-incidents-legers-au-lendemain-des-emeutes-a-saint-gilles.html
http://joodsactueel.be/2010/04/14/anderlecht-brandbom-tegen-synagoge-zet-deur-in-de-vlammen/
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op straat. Dit ging door tot de politie aankwam en de zaken onder handen 
nam. Een klacht werd bij de politie ingediend (PV n° AN.56.LB.045839/2010). 

 
41. 1/4 

Doodsbedreiging tegen een Jood in Antwerpen 
Een religieuze Jood, gemakkelijk herkenbaar gemaakt door zijn kleding, begaf 
zich naar de Kuikstraat waar hij zijn auto had geparkeerd. In die straat bevindt 
zich een islamietisch centrum dat tegelijkertijd als moskee en vergaderplaats 
dienst doet. Bij het bereiken van zijn auto werd de Jood toegeroepen door een 
stuk of wat jongelui die zich voor de moskee hadden opgesteld : « If we see you 
again, we will kill you » (« Als men jou nog hier ziet, vermoorden we je ».) De 
Joodse man is daarop in zijn auto gestapt en heeft naar de 101 gebeld opdat de 
politie zou optreden tegen de doodsbedreigingen waarvan hij het slachtoffer 
was. 

 
42. 26/3 

Antisemitische uitlatingen op het forum van een Vlaams dagblad 
In het kader van een artikel op de website van het Vlaamse dagblad « Het 
Laatste Nieuws » betreffende de ontmoeting van de Israëlische Premier, 
Benjamin Natanyahou, en de Amerikaanse president Barak Omaba postte 
internetgebruiker, Dirk Verbrugge, uit Harelbeke, het volgende commentaar : 
«Waarom wordt er altijd zo laks opgetreden tegen Israel, het zogenaamde 
"Uitverkoren Volk" en zijn "Beloofde Land", elke VN resolutie tegen hen loop 
tegen een veto of ze lappen er gewoon hun laars aan. En dan verontwaardigd 
doen, als steeds meer mensen gaan denken : we hadden ze in '45 beter laten 
doen, dan hadden we nu al die problemen niet. » Protest werd aangetekend 
bij de moderator van het forum en bij het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen. Het gewraakte commentaar werd verwijderd. 
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1084598/2010/03/
25/Netanyahu-Wel-vooruitgang-na-ontmoeting-Obama.dhtml 
 

43. 23/3 
Het beledigend gebruik van het woord « Youpin » in het dagblad Le 
Soir 
In « Le Soir » van 23 maart 2010 werd op pagina 12 een artikel getekend door 
Nicolas Crousse geplaatst. Het artikel was gewijd aan Roman Polanski. De 
auteur gebruikt in dit artikel het woord « youpin », een pejorative en 
beledigende benaming voor Joden. Er bestond geen enkele goede reden om dit 
woord te gebruiken inplaats van het woord Joden. De betwistbare zin is de 
volgende: « De onophoudelijke confrontatie tussen onschuldigen en 
moordenaars, zoals gisteren tussen Duitsers en youpins (oftewel smousen) ». 
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd gewaarschuwd en zal de auteur 
op de hoogte brengen van zijn reactie. 
 
 
 
 
 
 

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1084598/2010/03/25/Netanyahu-Wel-vooruitgang-na-ontmoeting-Obama.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1084598/2010/03/25/Netanyahu-Wel-vooruitgang-na-ontmoeting-Obama.dhtml


44. 14/3  
Negationnistische links op de websites van de Universiteit van Gent 
en de vereniging van de moslimstudenten van de Universiteit van 
Leuven. 
De websites van de Faculteit der letteren en filosofie van de Universiteit van 
Gent en van de vereniging van moslimstudenten van de Universiteit van 
Leuven bevatten links naar een Saudische website Islamway, net als de website 
van de Grote Moskee van Brussel (laatste werd al gesignaleerd op 9/3/2010). 
Een hyperlink in de  rubriek der links « Islamic Sites, Resources, Search 
Engines,... » op pagina http://www.flwi.ugent.be/cie/links.htm verwijst de 
internetgebruikers naar Islamway in Saudie-Arabië. Men vindt op deze site 
o.a. uittreksels van het boek van Abdallah H. Al-Kahtany dat het over « de 
Sionistische propaganda en de mythe van de Holocaust » wil hebben. De 
auteur citeert een zogenaamde Amerikaanse expert die, na een bezoek aan 
Auschwitz, beweert: « Het is belachelijk te beweren dat gaskamers gebruikt 
werden om mensen te doden ». Dezelfde auteur  verklaart : « Het aantal 
Joden dat tijdens de oorlog werd gedood is op 300000 geschat, dus veel lager 
dan het aantal moslims gedood tijdens de Joodse Holocaust in Palestina ». 
Deze link is al aanwezig op deze site sinds 21 september 2004. Trouwens, het 
is niet de eerste keer dat de site van de Faculteit der letteren en filosofie van de 
Universiteit van Gent onrechtstreeks negationnistische propaganda verspreidt. 
Gelijkaardige feiten werden reeds aan het licht gebracht op 8 juli 2007 
(http://www.antisemitisme.be/site/event_detail.asp?eventId=568&catId=30
&language=FR). Als gevolg van ingrepen van het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen hadden de verantwoordelijken voor de website de links verwijderd. Nu 
echter staan ze er weer op. De vereniging van de moslimstudenten van de 
Universiteit van Leuven heeft op zijn website ook een link geplaatst naar de 
Saudische site (http://www.imsal.be/Content.aspx?id=15) “Introduction to 
Islam (Arabic websites)”. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd 
daaromtrent geconsulteerd en heeft bevestigd dat dit artikel zonder enige 
twijfel tegen de wet van 1995 indruist. Klacht betreffende dit alles werd dus 
ingediend. 
 

45. 9/3 
Negationnistische links op de webpagina van de Grote Moskee in 
Brussel 
Het Islamietisch Cultureel Centrum van België, de godsdienstige antenne van 
Saudi-Arabië in België, heeft links op zijn webpagina, 
www.centreislamique.be, staan die verwijzen naar twee andere Saudi sites, 
www.whymuhammad.com en www.islamway.com, waarop negationnistische 
en xenofobe teksten te lezen staan. De eerste site, WhyMuhammad.com, het 
uitstalraam van het internationale Comité ter ondersteuning aan de laatste van 
de profeten (CISDP), een groep die zowel in Ryad als in Washington is 
gevestigd, verwijst de internetgebruikers naar de webpagina van Islamway, 
gevestigd in Abha, Saudi-Arabië. Op die webpagina staan uittreksels te lezen 
van een boek van Abdallah H. Al-Kahtany betreffende « de Zionistische 
propaganda en de mythe van de Holocaust ». De schrijver haalt o.m. een 
zogenaamde Amerikaanse specialist aan die, na Auschwitz te hebben bezocht, 
gezegd heeft dat het belachelijk is vol te houden dat de gaskamers werden 
gebruikt om mensen te vermoorden. Dezelfde schrijver beweert dat er niet 
meer dan 300.000 Joden werden gedood tijdens de oorlog, « véél minder dan 

http://www.flwi.ugent.be/cie/links.htm
http://www.antisemitisme.be/site/event_detail.asp?eventId=568&catId=30&language=FR
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het aantal moslims dat werd gedood tijdens de Joodse Holocaust in 
Palestina ». Het is niet de eerste keer dat de webpagina van de Grote Moskee 
in Brussel, voorgezeten door de ambassadeur van Saudi Arabië in België, 
doorverwijst naar negationnistische uitspraken. Het agentschap 
Parlemento.com had reeds dergelijke feiten aan het licht gebracht in 
september 2009. Na tussenkomst van het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen in november 2009, hadden de verantwoordelijken de betreffende links 
gewist. Nu staan ze er weer op. De Belgische wet verbiedt niet alleen het 
ontkennen van de volkerenmoord tijdens de tweede wereldoorlog door de 
nazi's, het verbiedt ook het minimizeren van de holocaust. Het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen werd betreffende de geincrimineerde teksten 
geconsulteerd en heeft vastgesteld dat ze zonder enige twijfel tegen de wet van 
1995 indruisen. Het eiste dus de verwijdering van de links. Wat korte tijd 
daarna gebeurde. 
(Bronnen : http://www.lesoir.be/actualite/belgique/2010-03-09/des-liens-
negationnistes-sur-le-site-de-la-grande-mosquee-757717.shtml  en Le Soir, 
10/3/2010, bz. 7) 
 

46. 3/3  
Antisemitisch gedrag van een politieagent in Brussel 
Een vrouw die betrokken was bij een aanrijding in de Stalingradstraat in 
Brussel was slachtoffer van het antisemitisme van een politieagent. Toen de 
agent aan de dame vroeg waar ze werkte en zij antwoordde « bij het 
Maimonide Atheneum », zei hij haar « een school die op niets trekt » en « deze 
zaak gaat zware gevolgen hebben ». Daarna smeet de agent haar 
identiteitskaart op de grond. De dame, slachtoffer van het gedrag van deze 
agent, heeft klacht ingediend bij de politie van Brussel. Het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen werd gewaarschuwd en volgt het dossier met het 
slachtoffer. 
 

47. 4/2 
Facebookgroep met als naam « Joden verantwoordelijk voor de 
aardbeving op Haïti » 
Op de socialenetwerksite Facebook bestaat nu een groep onder de naam « Les 
Juifs responsables du séisme à Haïti » (« De Joden zijn verantwoordelijk 
voor de aardbeving op Haïti »). De kritiek van sommige niet-leden van de 
groep werd onthaald op de laconieke commentaar van de stichter dat als 
iemand geloofde dat de aardbeving – net als de schipbreuk van de Titanic en 
de uitbarsting van de Vesuvius – echt door de Joden veroorzaakt is, dat een 
compleet absurd idee was. Maar of het nu een grap is of niet, doordat er 
antisemitische ideeën werden verspreid, omdat er gele sterren gebruikt 
werden en sommige commentaren zorgden ervoor dat de moderatoren van 
Facebook de groep verwijderden.  
 

48. 30/1 
Nieuwe Facebookgroep: « Auschwitz/Birkenau ? Geen idee, ik heb 
die match niet gezien »  
Een paar internetgebruikers hebben op Facebook een nieuwe antisemitische 
groep opgestart met als titel « Auschwitz/Birkenau ? Je sais pas, j’ai pas vu le 

http://www.lesoir.be/actualite/belgique/2010-03-09/des-liens-negationnistes-sur-le-site-de-la-grande-mosquee-757717.shtml
http://www.lesoir.be/actualite/belgique/2010-03-09/des-liens-negationnistes-sur-le-site-de-la-grande-mosquee-757717.shtml


match » (« Auschwitz/Birkenau? Geen idee, die match heb ik niet gezien »). 
De oorspronkelijke groep, die 580 leden telde, werd verwijderd door de 
administratoren, maar als reactie op die verwijdering werden er twee nieuwe 
pagina’s gecreëerd. Deze commentaren werden onder andere teruggevonden 
op die pagina’s: « Heu c'est quoi tes sources ? On m'a plutôt parlé de 300 
000... » (« Euh, welke zijn jouw bronnen? Ik heb over 300 000 horen 
spreken…») « Mon professeur, Mr. Faurisson, vient de démentir, ce serait 
10.000 tout au plus. » (« Mijn leerkracht, Mr. Faurisson betwist dat. Volgens 
hem zouden het er niet meer dan 10 000 zijn. ») « Mais d'après Monseigneur 
Williamson, les pertes seraient mêmes nulles. » (« Volgens monseigneur 
Williamson zouden er zelfs helemaal geen slachtoffers zijn. ») « Pas si 
catastrophique que ça...Selon le taux de change en vigueur dans le Reich, 6 
000 000 de juifs ne valent pas plus de 50 ou 60 reichsmarks. » (« Zo’n 
catastrofe was dat nu ook weer niet… Volgens de wisselkoersen van het Reich 
waren 6 000 000 Joden niet meer dan 50 of 60 mark waard. ») « Pas 
étonnant qu'il y ai eu des pertes financières: Ce match ne ressemblait à rien, 
les joueurs avaient tous le même maillot et leurs numéros étaient écrit trop 
petit pour qu'on puisse les distinguer depuis les tribunes. » (« Het is niet echt 
verwonderlijk dat ze er financieel aan onderdoor gingen: de match leek 
nergens op, de spelers hadden allemaal hetzelfde truitje aan en hun nummers 
waren te klein geschreven om ze van op de tribune te kunnen lezen. ») « Et 
puis, ils manquaient d'entrainement, ils étaient cramés en moins de deux. » 
(« En dan nog, ze waren ook niet in vorm, op twee seconden waren ze 
uitgeteld. ») « 6 millions, personne n'en est sur, la Fédération n'a pas accès 
aux livres de comptes... » (« Niemand is zeker van die 6 miljoen, de Federatie 
krijgt geen toegang tot de registers…») « Paraitrait que 6 millions, pour eux 
c'est un salaire mensuel... » (« Naar het schijnt is 6 miljoen gewoon een 
maandelijks salaris…») Deze informatie is ook overgemaakt aan het Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen. 
http://www.facebook.com/search/?q=Auschwitz+%2F+Birkenau+%3F+Je+s
ais+pas%2C+j%27ai+pas+vu+le+match&init=quick#!/group.php?gid=320791
641872&ref=search&sid=564920066.117616605..1 
 

49. 23/1 
Antisemitische commentaren op de website van « Het Laatste 
Nieuws » 
Als reactie op een artikel over de poging die minister voor 
ontwikkelingssamenwerking Charles Michel ondernam om Gaza te bezoeken, 
ontdekten we volgende commentaren van een zekere Steven Vlaming uit 
Antwerpen: « Begrijpen jullie nu waarom er groeperingen zijn in Palestina 
die geleidt worden door hamas en jihad. Omdat de regering van Israël, 
Gazastrook bezet,in handen neemt ,vernedert, isoleert,controleert en de 
bevelen door heeft en juist daarom zijn er vrijheidsstrijders die het opnemen 
voor hun land ,trots,eer familie en gezin. Hitler zag in de tijde hoe gevaarlijk 
ze waren vandaar ook Auschwitz enz... Men moet alle producten uit Israël 
boycotten zo gaan we (Vlamingen) ze (joden) een lesje leren ». Na 
tussenkomst van een andere surfer werd het bericht van het forum verwijderd. 
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-
Palestina/article/detail/1058179/2010/01/23/Charles-Michel-mag-Gaza-niet-
binnen.dhtml 
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50. 15/1 
Molotov cocktail gegooid op een synagoog in Antwerpen 
Op vrijdag tijdens de namiddag, werden door onbekenden een molotov 
cocktail gegooid op de hoofdingang van de synagoog ter hoogte van de 
bouwmeesterstraat. De verantwoordelijke van het gebouw zag dit tijdens zijn 
dagelijkse controle, hij zag dat de muur naast de hoofdingang verbrand was, en 
dat er op de grond allemaal scherven lagen. De politie werd onmiddellijk op de 
hoogte gebracht en onderzoeken het voorval. 

 
51. 13/1 

Negationistische foto’s op Facebookprofielen van leden van het AEL 
Sommige gebruikers van de sociale netwerksite Facebook gebruiken een 
negationistische cartoon die al in februari 2006 op de AEL-website verscheen 
naar aanleiding van de Mohamedcartoons om hun profiel te illustreren. De 
karikatuur in kwestie toont twee joden die lijken tellen in de hoop aan 6 
miljoen te komen (om de mythe van de Shoah te laten verderleven en om te 
doen begrijpen dat er geen 6 miljoen Joden vermoord werden). De gebruikers 
die deze cartoons op hun profiel geplaatst hebben zijn actieve leden van de 
AEL (Arabisch-Europese Liga). De zaak werd overgemaakt aan het Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen. 

 
52. 13/1 

Antisemitische commentaren op internetforum 
Naar aanleiding van een discussie op de website “Aidonoo.be”, een forum voor 
wederzijdse hulp en medeleven van de sites famiweb.be en guidesocial.be, 
verschenen volgende commentaren op de Israëlische vlag van ene «Kebbouz»: 
« sa c'est pas bien, le drapau, retire le sil te plai, c'est kif kif hitler, sa, et nou 
on naime pas alor retire le sil te plai . en palestine , ya nos cousin qui meure , 
et cest a cause d israel , on est chez nou la bas , il fau qu il parte » (« Dat is 
niet goed, die vlag. Verwijder hem alsjeblieft, het is hetzelfde gebaar als een 
afbeelding van Hitler en daar houden wij niet van, dus haal hem alsjeblief 
weg. In Palestina sterven naasten van ons, door Israel. Wij zijn daar thuis, ze 
moeten vertrekken »). Bij de volgende commentaren staan duidelijke 
verzoeken om deze uitlatingen te verwijderen, maar ze staan nog steeds op de 
site. Onderstaande link werd bezorgd aan het Centrum voor de Gelijkheid van 
Kansen.  
http://aidonoo.famiweb.be/les-topics-effaces--29644-590.html  
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