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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 antisemitismebe@hotmail.com en via dagelijkse contacten met het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKRB), openbare instantie 
belast met de bestrijding van het racisme en de discriminatie in België. 

Vanaf ontvangst, worden de antisemitische daden geanalyseerd en scrupuleus voor publicatie 
op onze website www.antisemitisme.be gecontroleerd met melding van de PV nummers, die 
ons worden meegedeeld. 
 
Deze incidenten worden vervolgens verzonden naar het CGKRB, dat, naast het slachtoffer, 
eveneens klacht tegen de afgekeurde handeling kan indienen. 
 
Een dagelijkse medewerking bestaat tussen het CGKRB, het CICB en www.antisemitisme.be. 
Aldus kunnen de antisemitische handelingen in beide richtingen meegedeeld worden zodat het 
CGKRB en www.antisemitisme.be over een zo volledig en recente 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. 
 
De getelde handelingen betreffen niet alleen de antisemitische handelingen, maar eveneens 
de handelingen die onder het negationisme vallen. 
 
De soorten getelde handelingen worden per categorieën ingedeeld, naar gelang 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...). 
 
Een classificatie wordt eveneens verwezenlijkt naar gelang de handelingen tegen natuurlijke 
personen worden begaan of tegen gebouwen en instellingen. 
 
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 enige stad 
overschrijden, worden zij in een rubriek getiteld « 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 GEDURENDE 2007 

 
 
Van 1 januari tot 31 december 2007, werden in België 69 incidenten geteld. Het betreft het 
grootste aantal strafbare daden sinds 2001, het jaar waarin www.antisemitisme.be de 
antisemitische incidenten is beginnen registreren.  
 
Met uitzondering van een piek van 62 daden in de loop van 2002, neemt men een constante 
stijging waar van het aantal antisemitische acties gepleegd op Belgisch grondgebied. 
 

Jaar Aantal incidenten 
2001 30 
2002 62 
2003 28 
2004 46 
2005 60 
2006 66 
2007 69 
Totaal 361 

 
Deze stijging is te wijten aan meerdere factoren: 

- een betere communicatie tussen www.antisemitisme.be en het Centrum voor Gelijkheid 
van Kansen en voor Racismebestrijding; 

- en een grotere waakzaamheid van de internauten ten opzichte van de antisemitische 
en negationistische onderwerpen die op forums worden gehouden. 

 
 
De meest getroffen steden zijn Brussel (17) en Antwerpen (16), gevolgd door Beringen (2) en 
Namen (1). Sommige daden vallen niet onder regionale statistieken aangezien ze het hele 
landsgebied treffen, o.a. via het net, de schriftelijke en de audiovisuele pers. 
 
Men merkt bovendien op dat de gewelddaden ten opzichte van de leden van de Joodse 
Gemeenschap met 75% verminderd zijn (4 in 2006 tegen 1 in 2007) terwijl de ideologische 
incidenten (beledigingen, publicaties in de pers en op Internet) gestegen zijn met 10% in 
vergelijking met 2006 en met 66,6% in vergelijking met 2005 (30 in 2005, 45 in 2006 en 50 
in 2007). 
 
In vergelijking met vorig jaar, is de regio Antwerpen meer getroffen geweest door 
antisemitische incidenten. Terwijl er enkel 10 incidenten waren in 2006, zijn dit er 16 
geworden voor 2007, wat meer aanleunt bij de vorige jaren (20 in 2004 en 19 in 2005). 
 
Terwijl de gestelde daden in België gewoonlijk van meer agressieve aard zijn bij de 
Antwerpse Joodse gemeenschap, was dit jaar de enige agressieve daad jegens een jonge 
Joodse Brusselaar. 
 
We spreken hier enkel over de incidenten die ons zijn bericht of waarbij het een klacht inzake 
racisme betrof.  
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Om een juist beeld te hebben van het fenomeen, zou men rekening moeten houden met de 
incidenten gepleegd ten op zichte van orthodoxe gemeenschap van Antwerpen. Echter 
reageren deze personen niet dikwijls. Het is enkel dankzij het werk van de joodse Antwerpse 
organisaties dat deze mensen gevoeliger zijn, dat de slachtoffers van de orthodoxe 
gemeenschap nu het initiatief nemen om klacht in te dienen. De politie van Antwerpen heeft 
eveneens een rol in deze richting gespeeld door in haar midden een cel « Diversiteit » op te 
richten waar het mogelijk is om anonieme klachten tegen derden in te dienen, hetgeen de 
contacten tussen de leden van de orthodoxe gemeenschap en de plaatselijke autoriteiten 
vergemakkelijkt. Deze schijf van de gemeenschap is makkelijker herkenbaar door de 
klederdracht en vormt daarom een opvallender doelwit voor de criminelen. 
 
 
Wat betreft het vandalisme en de bedreigingen naar mensen toe, is de evolutie sinds 2004 
relatief stabiel gebleven. 
 
 
Van de 50 incidenten van ideologische aard, anders dan de beledigingen, telt men voor 2007 
een 27-tal antisemitische uitlatingen op internetforums. Al was de toename van deze vorm 
van antisemitisme vorig jaar goed zichtbaar, bleef men een zekere passiviteit zien bij de 
verantwoordelijken van deze sites. 
 
Rekening houdend met zijn specificiteit, laten de internauten zich trouwens meer op Internet 
gaan, daar zij weten dat het moeilijk is om aangeklaagd en vooral gestraft te worden. 
Niettemin ontwikkelt FCCU (Federal Computer Crime Unit), departement van de federale 
politie met als taak de criminaliteit op Internet op te sporen, zich uiterst goed en de resultaten 
beginnen zich te voelen. 
 
 
Terwijl men vaststelt dat de handelingen begaan op particuliere goederen en op natuurlijke 
personen gedaald zijn met 57% in vergelijking met 2006, constateert men, voor het jaar 
2007, een stijging van ongeveer 46,2% van de incidenten begaan op de openbare ruimte 
(26 in 2006 en 38 in 2007). Als men het cijfermateriaal van 2007 vergelijkt met dat van 
2005, neemt men een stijging van 100% waar (19 incidenten op deze basis vastgesteld in 
2005). Deze openbare vandalenstreken omvatten zowel graffiti’s op flatgebouwen als 
artikelen in de pers en Internet. 
 
Om te besluiten, ondanks de algemene tendens van vermindering van incidenten op personen 
en de stijging hiervan op het internet, mag men de slachtoffers of getuigen van incidenten die 
geen melding maken hiervan niet vergeten. Antisemitisme wordt niet enkel door de getelde 
incidenten geobjectiveerd, het wordt eveneens gemeten door de heersende lokale sfeer na 
te gaan. Of de cijfers toenemen of afnemen, het doel blijft te vechten tegen het 
onveiligheidsgevoel binnen de leden van de Joodse gemeenschap, ook voor hen die hun 
joodse origines niet openlijk durven te tonen.  
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ANTISEMITISCHE INCIDENTEN VOOR HET JAAR 2007 
 
 

1. 17/12 
Antisemitische uitlatingen op de site www.7sur7.be  
Reagerend op een artikel betreffende de 7.4 billioen dollar die door de internationale 
Gemeenschap aan de Palestijnen werden beloofd, verklaarde ene Benhele Helemoh uit 
Tubize : "De echte terroristische staat is die misdadige strontstaat Israel, die bron van 
alle problemen in de wereld is en ik vind het spijtig dat Hitler zijn werk niet heeft 
kunnen afmaken maar er blijft hoop met Iran." Het Centrum voor Gelijke kansen werd 
op de hoogte gebracht en verzocht contact over het incident op te nemen met de 
webmasters van de site. 

  
2. 14/12 

Poging tot brandstichting in een synagoge in Antwerpen 
Een gelovige heeft een begin van brand opgemerkt bij de deur van een Antwerpse 
synagoge. Blijkbaar betrof het brandend papier dat in de brievenbus werd gestopt. 
Het brandje werd snel geblust en de schade bleef beperkt. 
 

3. 8/12 
Anti-semitische uitlatingen op een internetforum 
Als reactie op een artikel gepubliceerd op de internetsite www.7sur7.be betreffende 
de uitbreiding van een Israelische nederzetting schrijft de internetgebruiker Bernard 
Baniere uit Lambermont, tussen zeer kritisch commentaar over Israel  door : « Ik hou niet 
veel van de Arabieren, maar de Joden stinken voor mij met hun kreunen terwijl ze 
overal waar ze zich vestigen voor doden zorgen. » Een internetgebruiker heeft de 
moderator van de site gecontacteerd met het verzoek die boodschap te schrappen. 
Zonder resultaat. Er werd contact opgenomen met het Centrum Voor de Gelijkheid van 
Kansen opdat die boodschap onder ogenschouw zou worden genomen en de nodige 
maatregelen getroffen kunnen worden. 

 
4. 4/12 

Besteniging van een synagoge in Antwerpen.  
Op dinsdagavond 4 december werd een raam ingesmeten van een Antwerpse 
synagoge gelegen in de Oostenstraat, vlak bij de spoorweg. De volgende dag moest 
de synagoge een veel hevigere stenenregen doorstaan waarbij een hele serie ramen 
die uitgaven op de spoorbaan, sneuvelden. De ter plekke weer- gevonden stenen 
waren van de spoorbaan afkomstig.  Klacht werd ingediend bij de politie die een 
onderzoek instelde. Op 9 december werden jongeren van Oosteuropese afkomst 
betrapt bij het beklimmen van de spoorbaan met de bedoeling van daarop met stenen 
te gooien. De politie werd erbij geroepen en arriveerde snel ter plekke. De jongeren 
werden gearresteerd. 
 

5. 2/12 
Anti-semitische uitlatingen  tegen  Joodse schoolmeisjes in Antwerpen  
Een transportmaatschappij werd op 2 december 2007 door een Joodse school in 
Antwerpen aangenomen om voor het vervoer van haar leerlingen te zorgen. De jonge 
meisjes die de bus van deze onderneming moesten nemen hadden de nodige bagage 
bij zich en kwamen dus bij het instappen tamelijk traag vooruit. Dit tot ergernis van de 
buschauffeur die het nodig vond te snauwen : "Waarom hebben de nazi’s jullie niet 
allemaal doodgeschoten ?" Bij het vernemen van dit feit heeft het Forum der Joodse 
Organisaties aan de transportmaatschappij een brief gericht met de eis de nodige 
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maatregelen te treffen, rekening gehouden met de omstandigheden. Het dossier werd 
ook doorgegeven aan het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen. 

 
6. 11/11 

Hakenkruisen en beschadigde auto’s in Niel 
Op zaterdagavond 11 november werden een veertigtal auto’s en een dozijn winkels 
beschadigd in Niel (ten zuiden van Antwerpen). Hakenkruisen werden links en rechts 
aangebracht. De vandalen hebben plaats gehouden in verschillende straten van de 
gemeente. Ze hebben ongeveer veertig auto’s beschadigd met een hard voorwerp. 
Etalages en/of garages van een twaalftal winkels werden beschadigd, net als de 
gevels van artsenpraktijken en apotheken. Hakenkruisen werden aangebracht op 
auto’s, op gevels en op uitstalramen van winkels. De plaatselijke poltie van Rupel roept 
getuigen op en verzoekt de slachtoffers klacht te komen indienen. Ze kunnen bellen 
naar het volgende nummer : 03 443 09 70. 

  
7. 10/11 

Antisemitische uitlatingen op de internetsite www.7sur7.be 
Op de internetsite www.7sur7.be lokte het nieuws dat Israel aan Duitsland heeft 
verzocht veranderingen aan te brengen in de modaliteiten en de bedragen die 
Duitsland aan de overlevenden van de Shoah moet betalen, heel wat antisemitisch en 
revisionistisch commentaar uit. Onder meer dat van ene Mark Lanegan van Doornik die 
verklaarde : « Akkoord met Joe le Taxi : we hebben onze buik vol van de Shoah 
business. Israel wil verandering brengen in de herstelbetalingen ? OK !  Maar dat er 
dan ook verandering wordt gebracht betreffende een paar gevoelige punten (zoals 
de gaskamers). Dat men zegt wat er echt is gebeurd. Dat men zegt wat er werkelijk 
gebeurd is. De mensen verwarren verbrandingsovens met gaskamers. De 
verbrandingsovens hebben bestaan. Die dienden tot het verbranden van lijken. De 
gaskamers daarentegen…Ik zit nog altijd op bewijzen ervan te wachten. » Een 
waakzame internetgebruiker liet  de auteur van deze boodschap weten dat hij een 
negationist was en dat zijn verklaringen strafbaar zijn. Hij kreeg als antwoord : « Ik 
zeg niets schandalig of negationnistisch. Ik wil alleen dat de Geschiedenis waar wordt 
doorgegeven. Vergaar wat informatie over de gaskamers in de Verenigde Staten in 
de jaren 30 voor de ter dood veroordeelden. Voor zo’n gaskamer was enorm veel 
materieel nodig en het gebruik ervan was zeer ingewikkeld, dit alles om één persoon 
ter dood te brengen. Dus om duizenden Joden… Op de foto’s van de kampen heb ik 
nooit gaskamers gezien. Punt. » De waakzame internetgebruiker heeft tevens een mail 
gestuurd naar de moderator van de site. Hij toonde zich in die mail verontwaardigd 
over het publiceren van dergelijke uitlatingen en wees op het belang van 
waakzaamheid en efficientie bij het behandelen van de informatie en de commentaren 
die circuleren op de de site 
 http://www.7sur7.be/hlns/cache/det/art_650351.html?wt.bron=dossierArt6   
Andere antisemitische uitlatingen werde opgemerkt vanwege ene Quentin Sadones 
(Ottignies) en ene  Michel Van Roy  (Orgiva-Spanje) in het kader van de artikelen 
betreffende de uitlatingen van Bart De Wever  over  de Shoa en de rol die de 
Antwerpse autoriteiten hebben gespeeld bij de deportatie van Joden. 
http://www.7sur7.be/hlns/cache/det/art_646177.html?wt.bron=hlnRPArtikels  en 
http://www.7sur7.be/hlns/cache/det/art_639131.html?wt.bron=hlnRPArtikels   
Ene Sadones levert ook antisemitisch commentaar in een debat dat handelt over een 
artikel gewijd aan Dieudonné. 
http://www.7sur7.be/hlns/cache/det/art_614612.html?wt.bron=hlnRPArtikels   
Heel wat reacties die over de grens van wat acepteerbaar is worden gepubliceerd op 
deze site. De moderator verwijdert wel telkens weer na protest de betwiste teksten. De 
teksten werden doorgegeven aan het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen. 
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8. 4/11 
Antisemitische stickers in boeken die handelen over IIe wereldoorlog en de 
deportatie in een boekenhandel 
Antisemitische stickers werden ontdekt in boeken die handelen over de Tweede 
Wereldoorlog en de deportatie in een boekenwinkel. De aanklaagster doorbladerde 
een stuk of wat boeken die handelen over de Tweede Wereldoorlog en de deportatie 
in een Brusselse boekenwinkel. Zo stootte ze op een sticker in een boek van Jurg 
Altwegg, uitgegeven door Robert Laffont, genaamd : "L'odyssée du train fantôme". De 
sticker droeg het opschrift : "Une histoire d'hier pour massacrer les Palestiniens 
aujourd'hui". Andere boeken over dit onderwerp bevatten dezelfde sticker. Geschokt 
stelde ze een verkoper in de zaak van de stickers op de hoogte. Hij stelde haar voor 
de stickers te schrappen. Daar ze niet met zekerheid wist of die stickers strafbaar 
waren heeft ze zich tot het Centrum voor Gelijkheid van Kansen gewend. Het Centrum 
heeft contact opgenomen met de boekenzaak en gevraagd dat de boeken die de 
stickers bevatten uit de verkoop zouden worden genomen en de 
veiligheidsmaatregelen in de winkel zouden worden verscherpt. 
 

9. 3/11 
Vandalen bekladden het Anderlechtse Gedenkteken gewijd aan Joodse Martelaars 
Het gedenkteken dat dagelijks toegankelijk is voor het publiek, heeft als schietschijf 
gediend voor vandalen. Op de grond er omheen werden afval en voedselresten 
aangetroffen en op de muur waarop de namen van de gedporteerde Joden van de 
Tweede Wereldoorlog vermeld staan, werden andere namen aangebracht met behulp 
van een verfspuitbus. De gemeentedienst van Anderlecht heeft alles schoon gemaakt. 

 
10. 30/10 

Antisemtische reactie op het internetforum van De Standaard 
Op een forum van de internetsite van het Vlaamse dagblad De Standaard, gewijd 
aan de uitspraak van Bart De Wever volgens dewelke de excuses van Patrick Janssen , 
de burgemeester van Antwerpen, gratuit zijn en die het gedrag van de nazi’s 
tegenover Joden gelijk stelt aan de manier waarop Israel de Palestijnen behandelt ,  
reageerde ene Bart Van Raefelgem met de volgende woorden : : « Waarom reageert 
U vandaag zo heftig op de toch wel milde woorden van de heer Dewever? Of omdat 
u bang bent dat de jews hun jewels in Jew York gaan verhandelen en zo Antwerpen 
volledig ten onder laten gaan ? Omdat hij de waarheid sprak, de stille mening van 
vele onderdanen deelt, en zo stemmen zal ronselen bij de herverkiezingen begin 
volgend jaar? » Zowel een forumgebruiker als het Centrum vor Gelijke Kansen heeft 
dadelijk gereageerd en de gewraakte tekst werd van de site verwijderd. 
http://www.standaard.be/Meningen/Forum/Index.aspx?pageName=detail&forumId=
459558  

  
11. 28/10  

Antisemitische uitlatingen op de forumsite politics.be 
Op het forum van de internetsite politics.be werd een tot antisemitische moord 
oproepende tekst aangetroffen. Een zekere Volksstormer verklaart : « Wat heeft die 
Schacht eigenlijk met Joden? Knallt ab die Frau, die gottverdammte Judensau !’ (Wat 
wil dat groentje eigenlijk met Joden. Schiet toch op die verdomde Jodin ! » Ene 
Praetorian antwoordt op deze tekst met links naar twee video’s van Hitler op You Tube 
http://www.youtube.com/watch?v=CMsaMGWPfHo. Klacht werd ingediend bij het 
Centrum voor Gelijke Kansen dat het dossier heeft doorgegeven aan het FCCU 
(Federal Computer Crime Unit). 
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12. 25/10 
Antisemitische uitlatingen op de forumsite politics.be 
Op  het forum van de internetsite politics.be trof een internetgebruiker de volgende 
uitspraak van ene ‘Flippend Rund’ aan : « Ik vind de holocaust een verdiende straf voor 
de joden, want ze hebben christus gekruisigd. » Deze uitspraak die men kon lezen door 
het volgen van de link :  
http://forum.politics.be/showpost.php?p=3023988&postcount=210  
werden verwijderd na klacht. Van « Flippend Rund » zijn er nog andere voorbeelden 
van antisemitische en negationnistische uitspraken te vinden op ditzelfde forum.  
(http://forum.politics.be/showpost.php?p=3036169&postcount=165)  
  

13. 23/10 
Aansporing tot het geweld en antisemitisme op een blog van skynet 
Bij het Centrum voor Gelijkheid kansen werd een blog, ondergebracht bij Skynet,  
gemeld die onder voorwendsel het beleid van de Israelische regering aan te klagen, 
tot geweld oproept. « Laten we Israel vernietigen ! ». Op diezelfde blog wordt ook de 
eerste grootmacht ter wereld aangeklaagd die zich zou hebben laten verblinden door 
de Joods-Zionistische lobby en nu de onrechtmatigheiden van die lobby en haar pact 
met de duivel verdedigt.  Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen heeft onmiddellijk 
een bericht naar de moderatie van skynet gestuurd met het verzoek de blog 
ontoegankelijk te maken.   

  
14. 22/10 

Antisemitische zinspeling op de site www.indymedia.be  
Op de internetsite van Indymedia levert een internetgebruiker die het pseudo Insider 
gebruikt, commentaar op een anti-islam conferentie die in het Vlaamse Parlement 
georganiseerd werd door Bart Debie, gemeenteraadslid van het Vlaams Belang in 
Antwerpen en veiligheidsconsultent bij diezelfde partij. Na een gedetailleerde 
beschrijving van het gebeuren, de gasten en de internationale vriendenkring van Bert 
Debie eindigt. Insider zijn betoog met het volgende commentaar : « Als politieman 
geflikt door enkele islamieten wint hij perfect het medelijden en het vertrouwen van 
rijke en invloedrijke Amerikanen en Joden. » In andere termen : hij  vernoemt als een 
van de troeven van Bart Debie het vertrouwen dat rijke en invloedrijke Amerikaaanse 
Joden in zijn visie zouden hebben. Dit commentaar haalt dus weer het spook van een 
rijke Joodse lobby naar boven die achter de schermen aan het touwtjes trekken is . Het 
werd daarom doorgegeven aan het Centrum voor Gelijke Kansen dat zich bereid 
heeft verklaard dit dossier op te volgen. 

 
15. 8/10 

Anti-semitisch en racistisch diaporama circulerend op internet 
Een persoon heeft aan het Instituut voor Joodse Studies van de Universiteit van 
Antwerpen een diaporama overgemaakt met een pagina die versierd is met twee 
hakenkruisen en de vermelding : « JEWS - MUSLIMS - AFRICANS - BACK TO THE GAS 
OVENS ». Het diaporama bevatte ook een adres in Antwerpen, twee duidelijk valse 
namen en vier foto's van een persoon in nazi uniform en met de nazi armband. De 
graad van verspreiding van dit diaporama is tot nu toe niet gekend. Het Centrum gaat 
klacht indienen bij de daartoe aangewezen magistraat van het arrondissement van 
Antwerpen voor verheerlijking van het nazisme en zijn uitroeiingstheorieenen en 
aansporing tot  antisemitisme en tot  racisme ten aanzien van de moslims en de 
Afrikanen. 
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16. 7/10 
Antisemitische uitlatingen op het forum van de site van « Het Laatste Nieuws » 
Als reactie op  een artikel gepubliceerd op de internetsite van de Vlaamse krant 
gepubliceerd  Sr de website van het Vlaamse dagblad « Het Laatste Nieuws », heeft 
een internetgebruiker, genaamd Emre Yilan van Lier, gepost : « dit is werk van israel 
om onrust te stoken tussen moslims een christenen, in verleden hebben de joden ook 
altijd smeerlapperij gedaan tussen christenen en moslims, hoe denk je dat sjieten en 
sunnieten ineens ambras hebben met elkaar? ze leggen een bom bij een moskee van 
sjieten en zeggn dat de sunnieten da hebben gedaan en zo kan de bal rollen. » 
http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_607852.html?wt.bron=hlnRPArtikels  Met die 
tekst beschuldigt deze forumbezoeker dus de Joden ervan  de aanstichters en de 
verantwoordelijken te zijn  voor de conflicten tussen christenen en moslims, sjieten en 
sunnieten... Klacht werd neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. De 
uitlating werd met de nodige spoed van de site verwijderd. 
  

17. 22/9 
Hitlergroet en anti-semitische bedreigingen gericht aan een jonge Antwerpse Jood 
Om acht uur‘s avonds arriveert een motor van het merk Kawasaki vanuit de 
Vandenestenlei aan de Oostenstraat ter hoogte van de grote Synagoge R. Goldmunz. 
Ter gelegenheid van het Yom Kippoerfeest is deze eenrichting straat afgesloten voor 
het verkeer door mobiele barrières. De motorrijder rijdt de straat toch in via de 
verboden richting. Hij wordt geinterpelleerd door de ter plekke aanwezige politie die 
hem wijst op zijn twee verkeersovertredingen : het negeren van het verkeersverbod én 
het inslaan van een verboden richting. De motorrijder legt de politie uit dat hij op weg 
is naar zijn huis, gelegen op een hoek aan de overkant van de straat. De politie 
beveelt hem rechtsomkeer te maken en een blok om te rijden om bij zijn huis te komen. 
Daar gearriveerd parkeert de man zijn motor. Hij passeert een jongeman met een 
keppeltje en roept hem in het Nederlands toe dat het ventje met de snor (Hitler)  terug 
hoort te komen om af te maken wat hij begonnen was. Tenslotte roept hij drie keer « 
Heil Hitler » en brengt daarbij de Hitlergroet. Daarop heeft de jongeman van 17 jaar 
oud klacht neergelegd bij een agent ter plekke. (PV n° 110302/2007) 

 
18. 17/9 

Beledigingen, bedreigingen en anti-semitische agressie gericht tegen jonge jood in 
Brussel 
Een jongen van 14 jaar werd op zijn weg naar huis van de joodse school die hij na zijn 
gewone school bezoekt, aangeklampt door vier jongeren van Noordafrikaanse 
afkomst, van tussen de 14 en de 18 jaar. Toen het slachtoffer deze jongeren voorbij 
liep riep een van ze hem aan met zijn voornaam. Verrast daardoor keerde het 
slachtoffer zich om. Waarop de vier hem benaderden en hem zeiden dat ze het 
uurrooster van zijn school kenden en weldra een slag zouden slaan. Daar het 
slachtoffer van joodse origine is wist het niet of die « slag » voor hem of voor zijn 
school bestemd was. Toen de jongen zijn weg vervolgde riepen de vier hem « smerige 
jood » na. Hij reageerde daarop met rechtsomkeer te maken en de grootste van zijn 
vier belagers een mep in het gezicht te verkopen. Daarop begonnen de drie anderen 
hem af te ranselen. De grootste vroeg hun toen zich uit de voeten te maken. Daarop is 
het slachtoffer klacht gaan neerleggen bij de politie. (PV n° BR.LL.120685/2007) 
 

19. 14/9 
Profanatie van een synagoge in Oostende 
Tijdens de nacht van 13 tot 14 september, in de periode van Rosh Hashana, werd een 
rode flikkerlamp van het soort dat op wegenbouwterreinen wordt gebruikt, op het 
rooster voor de toegang van de synagoge geplaatst. Dit feit moet gekaderd worden 
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in een pestcampagne tegen deze synagoge die nu al drie jaar duurt. Klacht werd 
neergelegd wegens het degraderen van een gebouw dat aan godsdienstbeoefening is 
gewijd. 

 
20. 14/9  

Anti-semitische uitlatingen tegen leden van de Antwerpse Joodse Gemeenschap 
Op vrijdagmiddag, tijdens de Rosh Hashana feesten en meer bepaald tijdens het 
Tashlich gebed dat traditioneel plaats vindt in de buurt van water (een rivier, een 
meer, een vijver) werden biddende gelovigen lastig gevallen door drie jongelui van 
Noordafrikaanse origine die onaangename opmerkingen maakten. De ter plekke 
aanwezige politie verzocht hun zich te verwijderen. Dit deden ze. Ze stelden zich 
vijhonderd meter verder op, in de buurt van de Belgiëlei, waar andere gelovigen 
hetzelfde ritueel verrichtten. Daar lieten ze scheldwoorden en beledigingen horen. De 
politie heeft ze toen gearresteerd. 

 
21. 14/9 

Bedreigingen geuit tegen leden van de Antwerpse Joodse Gemeenschap  
Op vrijdagmiddag tijdens de  Rosh Hashana  feesten en meer bepaald tijdens 
het Tashlich gebed dat traditioneel plaats vindt in de buurt van water (een rivier, een 
meer of een vijver), riep een inzittende met een Noordafrikaans uiterlijke bij het 
voorbijrijden een persoon die voor de veiligheid bij dit gebed instaat,  toe : « Wij 
gaan hier een aanslag plegen. »  Vervolgens reed de bestelwagen door. 

 
22. 11/9 

Antisemitische uitlatingen op het internet forum van het Vlaamse dagblad « Het 
Laatste Nieuws »  
Reagerend op een online geplaatst artikel  op de website van het Vlaamse dagblad 
« Het Laatste Nieuws » betreffende het afschieten van twee raketten die 36 Israëlische 
soldaten hebben gewond, schrijft ene Qnioun Jamal uit Kortrijk  : « ik hoop op een dag 
dat er geen joden meer rondlopen dus we moeten meer en meer raketten laten 
produceren en sturen naar hamas en jihad ». Het dossier werd overgemaakt aan het 
Centrum voor Gelijke Kansen die dadelijk de webmaster van de site heeft 
gecontacteerd. De boodschap werd van de site verwijderd. 

 
23. 10/9 

Bedreigingen tegen de synagoge van Oostende 
Op 10 september constateerde de voorzitster van de Gemeenschap van Oostende bij 
het doornemen van  de post van de synagoge dat er een verdachte brief voor de 
rabbijn tussen de correspondentie zat. Op de envelop was een doodshoofd 
afgestempeld. In de brief zelf stond, in het Nederlands, o.m. te lezen dat joden zich al 
zestig jaar als slachtoffers voordoen maar dat de echte slachtoffers de moeders en de 
kinderen van het Middenoosten zijn. Het is niet de eerste keer dat deze Gemeenschap 
bedreigingen ontvangt en het is ook niet de eerste keer dat er klacht wordt 
neergelegd. (PV n° GF 014074/07) 

 
24. 5/9 

Antisemitische uitlating tijdens een radio-uitzending 
Op de Vlaamse radio Studio Brussel, tussen 15.09 en 15.11 uur , kondigt de 
presentatrice van het programma "De Afrekening" de hits van de week aan. De 
veertiende plaats komt toe aan de zangeres Régina Spector die door de presentatrice 
"even joods als Anne Frank" wordt genoemd. Geschokt door dit commentaar dat niets 
met de uitzending heeft te maken, waarschuwt een luisteraar Het Centrum voor Gelijke 
kansen dat dadelijk contact heeft opgenomen met het radiostation. 



www.antisemitisme.be – Verslag over het antisemitisme – Jaar 2007 

7 
 

 
25. 1/9 

Anti-semitische beledigingen geuit tegen Joden bij hun verlaten van een Brusselse 
synagoog 
Toen de gelovigen de synagoog in de Stalingradstraat in Brussel verlieten waar ze 
Shabbat hadden gevierd, begon een voorbijgangster « Smerige Joden » te 
schreeuwen. De ter plaatse zijnde politie verzocht haar te zwijgen. Ze antwoordde dat 
zij tot « Het Vlaams Belang » behoorde en ging door met beledigingen te schreeuwen. 
Uiteindelijk werd ze gearresteerd en door de politie meegenomen. 

 
26. 31/8 

Lid van de Joodse gemeenschap is slachtoffer van antisemitisch getint vandalisme 
in Forest 
Een lid van de Joodse gemeenschap van Brussel, gemakkelijk als zodanig te herkennen 
aan zijn kleding, moest twee keer in enkele dagen tijd constateren dat een van zijn 
autobanden werd stuk gesneden. Een paar dagen nadat de eerste stuk gesneden 
band door hem was vervangen constateerde hij dat dat de nieuwe band stuk 
gesneden werd. Het slachtoffer had reeds antisemitische beledigingen moeten 
verduren in dezelfde wijk en het is dus zeer waarschijnlijk dat deze laatste incidenten 
niet aan het toeval zijn t wijten.  Klacht werd neergelegd bij de politie. 

 
27. 26/8 

Diefstal met als verzwarende omstandigheid brandstichting omwille van de Joodse 
afstamming van het slachtoffer 
Op 26 augustus werd een lid van de Joodse gemeenschap slachtoffer van diefstal met 
verzwarende omstandigheden. Op die datum kwam het slachtoffer thuis van vakantie 
en constateerde dat in de gemeenschappelijke garage van het flatgebouw waarin hij 
woonachting is, dieven hadden aangehouden.  In negentien auto’s werd ingebroken 
maar alleen zijn auto werd in brand gestoken. Het slachtoffer had in zijn 
handschoenenvak keppels opgeborgen en  is de mening toegedaan dat het in brand 
steken van zijn wagen daarom gebeurde. Klacht is neergelegd bij de politiezone. Het 
Centrum van Gelijke Kansen werd over het incident ingelicht door de Joodse Sociale 
Dienst en  heeft contact opgenomen met het slachtoffer. Het zal een verklaring van 
benadeelde persoon afleggen zodra het in het bezit is van een kopie van de 
neergelegde klacht.  

 
28. 13/8 

Antisemitische teksten op de internetsite van Kifkif 
Niet voor de eerste keer werd er op het forum van de website van Kifkif een  
antisemitische tekst gepubliceerd door een van de forumleden. Het betreft hier een 
artiikel van ene Ibrahim Alloush, getiteld : « Can we really separate Judaism from 
Zionism? » « Any which way you look at it, Judaism and Zionism cannot be really 
separated from one another. Zionism is not a misinterpretation of Judaism, it is rather the 
distilled essence of mainstream Judaism. When Marx shredded Judaism to pieces in his On 
the Jewish Question, the term « Zionism » wasn't even in circulation. Marx considered 
Judaism, as representative of what he called the « practical Jew », a parasitic predatory 
ideology that befits capitalism in its decaying phase. Indeed, Judaism is the culture of 
parasitic predation that was incubated in the isolation of Ghettos. It's also marked by its 
supra-national character, sniffing down upon any national allegiance. Hence, it's no 
wonder that globalism brought with it the globalization of the Hollowcause as a post-
modern secular fetish. Globalization is essentially about the hegemony of non-productive 
financial capital, and usury, so globalization meant that the world was also turning Jewish. 
It's also no wonder that anti-Judaism, as secular anti-Zionism or as anti-Jewish religious 
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fundamentalism (be it Christian or Muslim) has become a staple of national liberation 
movements worldwide. As Arabs, we cannot be unaware of the fact that the two basic 
tenets of Zionism are to be found in Judaism. The concept of « divine promise » where 
Yahweh allegedly doles out our Arab Palestine to the Jew is the first of these tenets 
justifying the usurpation of Palestine. The second of these tenets is of course the concept of 
« chosen people » where the Jew is granted privilege over the goyim, that is, non-Jews. 
Israel Shahak in his Jewish History, Jewish Religion, the Weight of Three Thousand Years, 
provided ample vidence showing how the brutality practiced by occupation forces and 
Jewish colonists against Palestinian Arabs was sanctioned by religious law from Rabbis on 
the basis of scriptures calling for the abuse and mistreatment of the goyim. » De tekst die 
op dit  gemodereerde forum te lezen was door het volgen van de link 
http://site.kifkif.be/forum/showthread.php?t=4379  werd pas met de nodige snelheid 
gewist nadat een waakzame forumbezoeker en het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen protest hadden  aangetekend. 

 
29. 12/8 

Antisemitische boodschap op het internetforum van www.7sur7.be 
Op het forum van de internetsite www.7sur7.be kon men o.m. het volgende 
commentaar van de pen van ene E. Onizuke uit Charleroi lezen : « L'éradication d'Israel 
est le seul vrai processus de paix » («  De vernietiging van Israel is het enige echte 
vredesproces »). Deze zin is een aanzetten tot haat of geweld volgens de wet 
betreffende het antiracime van 30 juli 1981. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 
werd gewaarschuwd  en nam contact op met de moderatie van het forum. De aanstoot 
gevende zin, toen te lezen via  de link 
http://www.7sur7.be/hlns/cache/det/art_551565.html?wt.bron=homeHVDNN  
werd van de site verwijderd. 

 
30. 2/8 

CD-box met Arabische Koran reproductie telt twee antisemitische speeches 
Een Brusselse boekenhandel verkoopt een CD-box met koranteksten in het Arabisch 
waarvan twee antisemitisch zijn. Na een klacht en een controle van de vertaling, werd 
een brief gestuurd naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en aan de eigenaar 
van de boekenhandel met het doel op een stopzetting van het verkoop van de box. 
Op 29/9/2007, verklaart de directie van de boekenhandel, niet te hebben geweten 
wat de box inhield en dus alle overblijvende exemplaren uit de handel te halen.  
 

31. 20/7 
Antisemitische en homofobe uitspraken door een politie-commissaris in Andenne 
Om kwart na zes ‘s avonds houden twee heren in burger halt in een restaurant  van 
Than (Andenne) dat uitgebaat wordt door een Joods gezin. De eerste is commissaris bij 
de federale politie (financiële afdeling), de tweede is politie-inspecteur. Ze verklaren 
een onderzoek te verrichten in de streek , installeren zich aan de bar en bestellen 
sterke drank. Snel blijkt dat de commissaris  stomdronken is. Hij gaat van start met 
uitspraken te doen die pro Hitler en homofoob zijn. Daarna valt hij verbaal de 
veertienjarige dochter van de uitbater aan. Daarop belt de uitbater de politie op. 
Deze laatste treft even later de politie commissaris half liggend in zijn auto aan. De 
inspecteur blijkt ondertussen de vlucht te hebben genomen met zijn auto. Klacht werd 
neergelegd door de restaurantuitbaters . Het Centrum voor Gelijkheid van kansen 
volgt de procedure. 
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32. 10/07 
Antisemitische karikatuur tegen een Antwerpse politicus van joodse afkomst 
De satirische faxkrant "'t Scheldt" heeft een karikatuur gepubliceerd, met daarin aan 
de ene kant twee leiders van de politieke partij Spirit, Geert Lambert en Bert Lambert, 
en aan de andere kant Claude Marinower, gemeenteraadslid in Antwerpen en 
voormalig federaal parlementslid (niet herverkozen op 10 juni 2007). Deze laatste is 
afgebeeld met de typisch karikaturale antisemitische trekken. Hij draagt een gele 
davidsster op zijn pak en er wordt hem gevraagd de ladder te beklimmen naar een 
container gevuld met slachtafval van kippen en waarop staat "Superflu belge". Er is 
een klacht ingediend tegen de krant door Claude Marinower. 

 
33. 8/7 

Hakenkruis langs een brug in Ukkel 
Een hakenkruis werd op de brug van de Merlostraat in Ukkel ontdekt. Deze werd de 
volgende dag uitgewist. 

 
34. 8/7 

Link naar anti-semitische en negationistische websites via de website van de 
Universiteit van Gent 
Door te surfen op de website van de Faculteit Letteren van de Universiteit van Gent 
kan men op de volgende bladzijde http://www.flwi.ugent.be/cie/CIE/index.htm, 
bladzijde van het Centrum voor de Islam in Europa komen (Centrum voor Islam in 
Europa (Universiteit Gent)). Dit centrum, verbonden met de Universiteit, biedt aan de 
surfers een link naar de website: http://www.ziopedia.org (soort wikipedia dat 
volkomen aan sionisme wordt gewijd (zio-pedia)). Op het eerste gezicht, lijkt het een 
gewone antisionistische website, een site zoals vele anderen. Maar nader bekeken 
vindt men er proza van verschillende bekende anti-semitische auteurs zoals Israël 
Shamir (een jood israelisch omgeschakeld tot christendom) 
(http://www.ziopedia.org/en/articles/anti-
semitism/words_matter%3a_the_racism_and_anti-semitism_word_games/) of nog 
David Duke  (Ku Klux Klan) die reclame voor zijn werk "Jewish Supremacism" maakt. 
(http://www.ziopedia.org/en/articles/jewry%10lobby/david_duke%3a_jewish_supre
macism/). Deze links zijn belangrijker dan anderen doordat zij op een website zijn dat 
door staatsfondsen gefinancierd worden. Het Centrum voor Gelijkheid van kansen 
werd gewaarschuwd opdat er snel gereageerd wordt. Na de verwijdering van de 
hoofdpagina van de site bleven er nog links over naar deze antisemitsiche en 
negationistische site alsook verscheidene links naar de Hamas. Een klacht werd 
neergelegd tegen de directeur van « Center for Islam in Europe, en hun webmaster. 
(PV n° GE.56.LA.081606/2007) 

 
35. 6/7 

Een communautaire instelling in Brussel wordt per telefoon bedreigd 
Op het secretariaat van een communautaire instelling in Brussel kwam om 12h50 een 
anoniem telefoontje binnen. De opbeller stelde diverse vragen alvorens te verklaren  
dat niet alle mensen tuk op Joden zijn, dat hij deel uitmaakte van Al Qaida en dat het 
gebouw in de lucht ging vliegen. Toen de secretaresse van  de instelling hem om zijn 
naam vroeg , legde hij dadelijk neer. Zowel de veiligheidsdienst van de instelling als 
de politie hebben dadelijk de nodige voorzorgen getroffen. 

 
36. 5/7 

Anti-semitische stellingen op de website forum.politics.be  
Het is niet de eerste keer dat anti-semitische stellingen worden op dit Internet forum 
gehouden. Door naar de volgende link te gaan : 
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http://forum.politics.be/showthread.php?p=2773222#post2773222, kan men er een 
artikel ontdekken over het zogenaamde antisemitisme, die uitlegt, dat, bijvoorbeeld, 
het antisemitisme van de jaren 30 een logische reactie was van "een plaatselijke" 
bevolking die door een Joods deel van de bevolking werd verstikt... In extenso staat er 
geschreven: « 8 strafpunten voor vermeend antisemitisme, omdat werd aangetoond dat 
ideeën uit Joodse geest ontsproten niet alleen zeer sterk antropocentrisch zijn, maar 
ook zeer onverdraagzaam zijn tegenover bepaalde volkeren of volksgroepen? De 
Talmoed staat vol van anti-Goyse uitspraken. Het beschrijft de Goyim (niet-Jood) als 
een wezen minder dan vee, dat de Jood als zijn slaaf kan misbruiken wanneer hij dat 
wenst. De Thora is op dat vlak iets minder expliciet, al vind je in bijvoorbeeld de 
boeken Genesis, Exodus en Esther tal van uitspraken die grote onverdraagzaamheid 
aantonen. Zo is er bijvoorbeeld de massamoord op de 75,000 Perzen in het boek 
Esther, die tot op de dag van vandaag elk jaar wordt herdacht met het Purimfeest. 
Massamoord, bedriegerij en andere smeerlapperij werden door Joden tot feestdagen 
verheven. Doorheen de geschiedenis heeft deze minachting voor het niet-Joodse leven 
geleid tot consequente uitbuiting van niet-Joden, gebrek aan respect voor de waarden 
en normen van gastlanden en infiltratie in de politieke systemen van gastlanden door 
Joden, met de vele Jodenvervolgingen als gevolg. Het antisemitisme van de jaren 
1930 in Duitsland is slechts één van de vele hoogtepunten uit een geschiedenis van 
vervolging, die de logische reactie was op het misbruik door een significant deel van 
de Joodse bevolking op de orriginele bewoners van het gastland. Ik zie op dit forum 
grove beledigingen en leugens t.a.v. moslims, nationaal-socialisten, het VB, 9/11-
"believers" en vele anderen, ... maar daar reageert jullie automatisch systeem niet op. 
Wat is trouwens het nut van dit soort censuur? Wat bereikt u ermee wanneer men de 
grootste onzin mag vertellen over moslims, "nazis", communisten en eender wie maar 
wel 8 strafpunten krijgt om het vertellen van de waarheid over Joodse filosofieën (men 
had het niet eens over Joden maar slechts over Joodse denkstromen)? Het straffe van 
dit ganse verhaal is dat een aantal van mijn Joodse vrienden het omzeggens met mij 
eens zijn en dat ze er van overtuigd zijn dat de strenge toepassing van deze 
wetgeving net het antisemitisme voedt ». Het Centrum voor Gelijkheid van kansen werd 
gewaarschuwd opdat de beste gevolgen aan deze zaak gegeven kunnen worden en 
dat deze website ophoudt met dergelijk proza te publiceren. 

 
37. 23/6 

Beledigingen en eieren gooien in de richting van voorbijgangers in Antwerpen  
Zaterdag avond, omstreeks 20u30, liepen verschillende personen,  als Jood 
herkenbaar, op de Belgielei tussen de Mechelsesteenweg en de Lange Leemstraat. Op 
hetzelfde moment is een kleine auto voorbijgereden ter hoogte van deze personen en 
de vier inzittende hebben "Rotte Jood" geschreeuwd en eieren gegooid. Met dit 
incident werd niemand verwond. Een klacht werd bij de politie van Antwerpen 
ingediend. (PV n° AN.56.LB.073602/2007) 

 
38. 12/6 

Antisemitische uitlatingen tegenover Joden in Antwerpen te zien op het net 
Personen, waarschijnlijk van Nederlandse oorsprong, die rond reden in de Antwerpse 
straten, hebben de Joden die ze tegenkwamen op hun weg uitgescholden. Daarbij 
gebruikten ze o.a. « Kankerjoden »… De voorbijgangers hebben niet gereageerd en 
gingen gewoon voort. De personen hebben hun daden gefilmd en op 
www.youtube.com geplaatst, onder de naam: Diamondiano. Het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen is geinformeerd geweest.  
http://youtube.com/watch?v=nIYDmdZfukE  
http://youtube.com/watch?v=6Grn3-oIgHc&feature=related  
http://youtube.com/watch?v=6kEfbShKMW0&feature=related   
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39. 10/6        
Incident in een stemlokaal tussen de voorzitter van het kantoor en een kiezer 
Bij de verkiezingen van 10 juni, heeft een kiezer, van wie het Joodse karakter van zijn 
achternaam niets aan verwarring laat, zijn identiteitskaart aan de voorzitster van het 
stemlokaal overhandigd en, in het licht van zijn naam heeft die verklaard: "Nog een 
Jodin". Het slachtoffer, geschokt, had koptelefoons aan haar oren en heeft geveinst om 
de anti-semitische woorden niet te horen. Zij heeft gestemd, is vertrokken en vervolgens 
met haar broer teruggekomen om de naam van deze persoon te kennen en om de 
reden van haar bezoek uit te leggen. De voorzitster van het stemlokaal heeft dan alles 
ontkend. Het slachtoffer heeft klacht aan de politie ingediend. Vroeger in de dag, 
heeft de vader van het slachtoffer aan hetzelfde stemlokaal gestemd en kreeg van de 
voorzitster van dit kantoor een commentaar van dezelfde aard. Hij heeft geen klacht 
ingediend (PV n° BR.56.L3.031443/2007). 

 
40. 8/6 

Negationistische stellingen op het forum van de internet site www.mapolitique.be 
In verband met debatten op het forum van de website www.mapolitique.be, heeft een 
zekere " Leshrac" onder de titel "Holocaust" geschreven : "Holohoax is een grote grap. 
Als jij wist waarover jij sprak, zou jij weten dat sinds het begin van de eerste oorlog, de 
Joden reeds brulden dat er "6 miljoen" gestorven waren. Ah ja, by the way, sluierde er een 
geheim geklasserd document toendertijd dat BEWIJST dat de holocaust een fraude is: De 
cijfers van de wereldinstantie van het Rode Kruis, die de doden in de kampen berekent: 
http://www.natallnews.com/images/teaser/holocaust_red_cross_records.jpg En dan? 
Kom jij me nu een van jouw "bewijzen" tonen? Zoals elk klein stom schaap ben jij overtuigd 
van wat jij zegt, maar zult altijd onbekwaam zijn om geloofwaardiger dan een 
stommiteiten als Anne Frank of anderen te produceren...”  
(http://www.mapolitique.be/debate/1180450473970/3#comments).  
Deze negationistische stelling werd naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 
overgebracht . De verantwoordelijke van de site werd verwittigd, heeft de betwistbare 
woorden weggenomen en heeft een klacht ingediend bij het Centrum. 

 
41. 8/6 

Misslag op de teletekst van VRT  
De teletekst van de Vlaamse openbare zender, VRT, toonde in bladzijde 164, een 
verslag van de bijeenkomst voor het Berlaymont dat door "Israël-Palestina 1967-
2007" werd georganiseerd. Men kon er lezen: "Veel Joden en Palestijnen, maar ook 
Belgen verzamelden aan de gebouwen van de Europese Commissie om een menselijke 
ketting te vormen". Zou dat willen zeggen dat een Jood niet Belgisch is? Dat hij een 
uitzonderlijke categorie van de Belgische bevolking vormt? Het Centrum voor 
Gelijkheid van kansen heeft VRT geïnterpelleerd over deze kwestie.  

 
42. 25/5 

Publicatie van negationistische stellingen op het forum van Kif Kif  
Op het forum van de website van Kif Kif, kan men er revisionistische en negationistische 
stellingen vinden. De titel van het debat is: "Holocaust  or Holahoax? Historical 
Revisionism and Our Struggle for Liberation. De Moderator van het forum heeft de titel 
van het hoofdbericht, naar "Over de Holocaust" gewijzigd, met dien verstande dat in 
het vervolg van de discussie tussen surfers de eerste titel gebruikt werd. 
http://site.kifkif.be/forum/showthread.php?t=4200. De moderator heeft eveneens 
ingegrepen om te zeggen dat de stellingen strafbaar op basis van de wet van 23 
maart 1995 waren. Toch worden de stellingen altijd gepubliceerd. Een klacht werd bij 
het Centrum voor Gelijkheid van kansen ingediend.  
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43. 25/05 
Anti-semitische stellingen en aanzetten tot haat op een Internet forum 
Het is niet de eerste keer dat "forum.politics.be" zijn gebruikers anti-semitische 
stellingen laat uiten. Deze keer, behalve de commentaren, gaat het om een peiling die 
de volgende vraag stelt: "Wie zou u graag eens in elkaar slaan?”. De mogelijke 
keuzen van groepen  van personen zijn zwarten, Noord-Afrikanen en Turken, homos, 
Joden en, tenslotte, de socialisten en communisten. Het gaat om het aanzetten tot 
rassenhaat, strafrechtelijk strafbaar in het Belgische recht. Het geval werd 
overgebracht naar het Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor RacismeBestrijding 
http://forum.politics.be/showthread.php?t=90073 

 
44. 24/5 

Antisemitisme op de site van de voetbalclub 
Een website dat gelinkt is aan de voetbalploeg Germinal Beerschot Antwerpen bevat 
zwaar racistische, antisemitische verklaringen die ook tegen de wet over negationisme 
ingaan. Een klacht werd ingediend bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. 
 

45. 20/5 
Anti-semitische woorden op de website van het dagblad « Het Laatste Nieuws » 
Opnieuw werden anti-semitische woorden ontdekt op de website van het Vlaamse 
dagblad Het Laatste Nieuws ».  
http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_466940.html?wt.bron=categorieArt5   
Een internetsurfer, San Euphony van Antwerpen schrijft : « eindelijk zijn de palestijnen 
wakker geworden...jongens ipv altijd maar de vergeldingen te moeten weerstaan zou 
ik blijven aanvallen tot al jullie rechten en gebieden weer van jullie zijn. met de joden 
valt niet aan tafel te zitten. ze breken al hun beloften en hun woord houden ze ook 
niet...volg de Amerikaanse wijze en vernietig de joods terrorist op jullie bodem. mijn 
buurman moet bij mij ook niet komen wonen ».: "Deze persoon had zich reeds in 
dezelfde richting op dezelfde plaats op 31 december 2006 uitgesproken. Het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding werd gewaarschuwd 
en heeft bij de beheerder van de site ingegrepen, die de anti-semitische woorden 
heeft teruggetrokken. "Het Laatste Nieuws" heeft eveneens besloten om deze 
internetsurfer uit te sluiten van de database van hun website. 

 
46. 19/5 

Antisemitische opmerkingen op het forum van www.7sur7.be 
In het kader van een artikel dat uitgebracht werd op de site www.7sur7.be over de 
uitsluiting van de boekenbeurs van Warsaw van een negationist, Robert Irving, 
verklaarde iemand dat: « wanneer het over een jood gaat kan men niet vrij denken of 
zich uitdrukken. De vrijheid van gedachte en meningsuiting stopt bij het spreken van het 
jodendom » Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd op de hoogte gebracht en 
de post werd verwijderd. 
 

47. 18/5 
Anti-semitische beledigingen tegen twee personen die zich naar de synagoge in 
Brussel begaven  
Vrijdag avond werden, in Anderlecht, twee personen die zich voor het avondgebed te 
voet begaven van de Brogniezstraat tot de synagoge van de Kliniekstraat, door 
jongeren van Noord-Afrikaanse oorsprong ter hoogte van het kleine park dat aan het 
station van metro Clemenceau grenst, uitgescholden vlakbij de synagoge. De 
beledigingen "vuile Jood" en "hoerezoon" werden in het Arabisch geuit. Een klacht 
werd ingediend bij de politie. 
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48. 12/5 
Anti-semitische bedreigingen en beledigingen tegen een orthodoxe Jood in 
Antwerpen  
Rond 21h30, liep een orthodoxe Jood afkomstig uit Londen, op bezoek in Antwerpen, 
in de Mercatorstraat. Een kleine auto, met vijf jongeren van Noord-Afrikaanse 
oorsprong, vertraagde naast hem. Deze jongeren hebben de voetganger als "Hé Jew" 
geïnterpelleerd en met hun hoofd en armen naar buiten bewegingen van 
machinegeweren nagebootst en de geluidshinder van deze gesimuleerd. Ze hebben 
eveneens de man bedreigd om hem de keel door te snijden door hun vingers langs hun 
kelen te bewegen. Met de schrik aan het lijf, is het slachtoffer al rennend vertrokken. 
Een getuige, die achter de auto in kwestie stond, heeft het nummer van de 
inschrijvingsplaat genoteerd. De jongeren hebben aan de getuige een teken gedaan 
dat zij weigerden dat zij hiervan nota mocht nemen. Vervolgens is zij naar het 
slachtoffer teruggekeerd om hem te troosten deze was zich gaan schuilen in een 
flatgebouw. Door naar de Singel weer te vertrekken, is de getuige, 100 meters verder, 
kwam ze weer zij aan zij met de vijf jongeren. Deze hebben haar duidelijk 
medegedeeld dat ze haar wilden spreken. De getuige opende dan haar ruit tot de 
helft. Zij vroegen haar waarom ze dit nummer had genoteerd daar zij geen enkele 
overtreding hadden begaan. De getuige antwoordde dat de manier waarop zij 
hadden gehandeld walgelijk en volkomen onaanvaardbaar was. De betrokken 
jongeren hebben elke berispelijke daad ontkend en hebben verklaard dat de getuige 
geen belang had om iets met hun nummerplaat te doen, of anders zouden zij haar in 
elk geval terugvinden. Daarop heeft zij geantwoord dat zij actie ging ondernemen en 
dat ze teruggevonden zullen worden vooraleer zij iets tegen haar zouden kunnen 
ondernemen. De getuige heeft vervolgens klacht bij de politie ingediend. 

 
49. 25/4 

Anti-semitische beledigingen bij een debat aan het Europees Parlement 
De retorica leerlingen van een school in Doornik bezochten het Europees Parlement te 
Brussel. Tijdens een debat, naar aanleiding van een discussie over de Palestijnse 
regering, heeft een van de leerlingen, na de opmerking van een andere klasgenoot, 
het volgende geschreeuwd en herhaald : "vuile stront Joden". Dit heeft zich 
plaatsgevonden voor honderdtallen leerlingen. Vervolgens werd van onderwerp 
veranderd. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd gewaarschuwd zodat er een 
gevolg gegeven kan worden.  

 
50. 25/4 

Bedreiging tegen de Joodse Sociale Dienst 
Rond 11u30, toen de bewaker van de Joodse Sociale Dienst op het trottoir van de 
Ducpétiauxlaan stond om aan bezoekers, die net uit het gebouw kwamen, te vragen of 
ze verder in de straat konden praten, werd deze aangesproken door twee mannen 
rond de dertig en van Noord-Afrikaanse afkomst. Eén van de twee sprak de bewaker 
aan en vroeg hem : “Is dit de Joodse Sociale Dienst?” (met nadruk op het woord 
Joodse). De bewaker bevestigde, en de man vervolgde door hem te vragen of er een 
Moslimse sociale dienst bestond. De bewaker antwoordde dat hij niet wist of een 
dergelijke dienst in de buurt bestond. Als gevold zei één van de twee mannen “We 
zullen u kamikazen sturen, we zullen u kamikazen sturen”. De bewaker vroeg wanneer 
dit ging gebeuren. Ze antwoordden daarop dat dit een verrassing was en vertrokken.    
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51. 25/4 
Anti-semitische en negationistische woorden op een Internet forum van Het Laatste 
Nieuws 
In het kader van een artikel betreffende het Israëlisch-Palestijns conflict, werd een 
discussie ondernomen op een Internet site van de Vlaamse krant “Het Laatste Nieuws”. 
Een anti-semitische passage werd erin gepubliceerd door een zekere Henri Vandegaer 
uit Baal. Hij verklaart :  « Hassan sidki, jij hebt natuurlijk gelijk. Het probleem is dat de 
pers in het Westen meestal in handenvan de joden is en dat in alle politieke partijen er 
een overvloed van joden zijn. Daar kan je je natuurlijk niet tegen verdedigen. Ik vind 
het spijtig dat de criminele bezetters van een land in dit forum gelijk krijgen en dat de 
meesten die hier schrijven geen enkel respect hebben voor het leven van een Palestijn. 
Ik heb geleefd onder de NAZI bezetting en het was minder erg dan onder de 
Joodse. » We vinden hier het simplistisch anti-semitisch cliché terug, waar de Joden 
over het mechanisme van de pers en de politiek heersen, ideeën die men terugvindt in 
werken zoals “De Protocollen van de Wijzen van Zion”. Bovendien, komt de 
vergelijking tussen de naziebezetting en een joodse “bezetting” erop neer, om het 
onvergelijkbare te vergelijken, en valt duidelijk onder de wet van 23 maart 1995, met 
als doel de ontkenning, minimalisering, rechtvaardiging of goedkeuring van de 
volkenmoord, gepleegd door het Duits nationaal-socialistische regime gedurende de 
Tweede Wereldoorlog, te onderdrukken. Het Laatste Nieuws werd op de hoogte 
gesteld, maar wenste de betwistbare woorden niet weg te nemen. Inderdaad, daar zij, 
volgens hen, nauwe banden hebben met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en 
daar deze geen formele aanvraag hadden gedaan om deze woorden te wissen, is het 
duidelijk voor de krant dat deze betwistbare reacties van deze Internetters “niet 
verkeerd zijn”. Als gevolg daarop heeft het Centrum de verantwoordelijken van de site 
uitdrukkelijk gevraagd de woorden weg te nemen, wat uiteindelijk gedaan werd op 
maandag 7 mei 2007. 

 
52. 22/4 

Gebroken ramen in de Antwerpse synagoge Van Den Nest 
In de nacht van 22 op 23 april, werd de synagoge van de Van Den Nestlei in 
Antwerpen het doelwit van vandalisme, gepleegd door ongeïdentificeerde individuen. 
Ramen op de tweede verdieping werden gebroken en kleine stenen werden in het 
gebouw teruggevonden. Een klacht werd ingediend bij de Antwerpse politie en het 
onderzoek volgt zijn koers. (PV : AN.50.LB.046246/2007) 

 
53. 17/4  

Anti-semitische woorden op een Internet forum 
Op het forum van de Internet site www.wafin.be, werd een debat ondernomen 
aangaande het thema van de schietpartij gepleegd op het universitair campus Virginia 
Tech te Blackburg (Virginia – USA). Als reactie daarop, verklaart een Internetter, met 
als pseudoniem « abdell” : "mais on peut remonter encore bien plus loin, la ruée vers 
l'or, les cobows hein!! et surtout david croquette le juif sanguinaire qui a tuer plus d'un 
castor et indiens chiwaxa et ci...chi.....ci..... hihi" (“maar men kan nog veel verder 
teruggaan, de stormloop naar goud, de cowboys hé!! En vooral david croquette de 
bloeddorstige jood die meer dan een bever en chiwaxa indianen gedood heeft en 
ci...chi.....ci..... hihi”). Het centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding 
heeft direct naar de beheerder van de site geschreven om hem te vragen deze anti-
semitische zin weg te nemen. 
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54. 1/4   
Anti-semitische beledigingen en bedreigingen tegen een Joodse vrouw in Brussel. 
Een vrouw, van Joodse oorsprong, kreeg bezoek van de politie om haar erop toe te 
wijzen dat haar voertuig anti-semitische inscripties op de voor- en achterruit 
presenteerde. De wagen werd met het woord "JOOD" aan beide zijden beklad. Op 
het voertuig werd een brief teruggevonden naast de inscripties. Een andere brief, van 
dezelfde auteur, werd in de brievenbus van het slachtoffer teruggevonden. Op 23 
maart 2007 had het slachtoffer eveneens een gelijksoortige post ontvangen. In deze 
verschillende brieven, kon men er de volgende fragmenten lezen (originele versie): " 
Haine aux Juifs. Si tu continues à fréquenté, aidé, aimé ses perdants de Juifs, tu ne 
feras plus longtemps de vieux os (…) tu as choisi le mauvais camp (…) ses personnes 
ne t’apporterons rien de bon (…). Le nouvel ordre noir. » of nog « Alors la sale juive tu 
as quand même vu ton conard d’ami celui qui porte plainte sûrement sur tes conseils de 
toute façon faite ce que vous voulez tous les deux vous allez cramés comme vos 
ancêtres l’ont fait dans les années 40 à Dachau, Bergen. De toute façon une pute juive 
et un bâtard d’ardennais c’est comme les cafards ils faut les exterminés le problème 
est facile à régler vous devez crevé tous les deux. La vengeance arrive. Dommage 
qu’Hitler n’as pas terminer son boulot. Mais nous on va le terminer. Vive la race 
aryenne. A mort les juifs. Le nouvel ordre noir ». In de verschillende brieven, wordt de 
naam van een bepaald persoon genoemd die zij kent en dat zij verdenkt hem om 
hierachter te zitten, om bij haar dichterbij te komen. Haar collega is het slachtoffer van 
hetzelfde scenario geweest, zij werd, evenals het huidige slachtoffer, dag en nacht per 
sms en telefonisch bestookt. Deze twijfels hebben zich bevestigd wanneer, op 4 april, 
om 7h, de brandweerlieden op haar woonplaats aankwamen en zij totaal verrast 
hoorde dat er het vuur bij haar was. Vals alarm. Twee jaar geleden had één van haar 
collega's dezelfde "grappen" ondergaan. Een klacht werd aan de politie ingediend en 
het onderzoek volgt zijn koers (PVn°JU  011454/07). 

 
55. 20/3 

Antisemitische en negationistische programmas op een kabelzender 
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd geïnformeerd over het feit dat « Nil 
TV », Egyptische kabelzender dat via Coditel verkrijgbaar is, antisemitische en 
negationistische programma's uitzendt. Het Centrum heeft de CSA geïnterpeleerd.    
 

56. 19/3 
Antisemitische tekst op de site van Indymedia 
In het kader van de polemiek tussen het rectoraat van de ULB en Tariq Ramadan, is 
een antisemitische tekst gepubliceerd geweest op de site van Indymedia. Het Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen is verwittigd geweest en, na rechterlijk ingrijpen, werd de 
tekst verwijderd. 
 

57. 17/3 
Stigmatisering van de Joden in de krant « De Morgen » 
In de krant “De Morgen” van 17 maart, werd een artikel van Jeroen Verelst 
gepubliceerd aangaande de huisjesmelkers. Twee categorieën personen zijn erin 
hernomen: de autochtone Belgen en de Antwerpse Joden…alsof de Antwerpse Joden 
geen autochtone Belgen waren. Tenzij een categorie van de bevolking door hun religie 
gestigmatiseerd wil worden, is er in dit geval geen reden om dit verschil te maken, des 
te meer dat de Joodse gemeenschap reeds 1000 jaar in Antwerpen bestaat. Dit werd 
duidelijk herinnert in een brief die verzonden werd door het Forum der Joodse 
Organisaties naar de krant.  
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58. 13/3 
Studie over de « Protocollen van de Wijzen van Zion » in het tijdschrift « De Grote 
Mysteries van de Geschiedenis » 
Een groot aantal boekhandels verkoopt het buitenreekse nummer (n°6 – maart 2007) 
van het tijdschrift « De Grote Mysteries van de Geschiedenis ». De algemene titel van 
dit exemplaar is: « Geheime en Initiatie Gemeenschappen » en, onder de besproken 
onderwerpen, vindt men een studie over de « Protocollen van de Wijzen van Zion ». 
Terwijl de historische onderzoeken allang en zonder enig twijfel aangetoond hebben 
dat « De Protocollen » een vervalsing zijn, gecreëerd door de Russische Geheime 
Politie om de pogroms tegen de Joden door de Tsaristische politiek te rechtvaardigen, 
probeert de auteur eerst de twijfel te doen rijzen in het hoofd van de lezer door de 
these te verdedigen dat de bewijzen van vervalsing van de documenten allen van de 
pro-Joden kamp komen, hij beweert daarna deze bewijzen af te breken en trekt 
hieruit de conclusie dat de vervalsing van « De Protocollen » dus niet aangetoond is. In 
het vervolg van het artikel, verklaart de auteur: « Wij weten nog steeds niet of dit 
programma reëel of denkbeeldig is. Het onderwerp verbergt een onbetwistbaar 
gevoel van onbehagen, des te meer dat tegenwoordig, het wel enkele rijke joodse 
families zijn, die de wereld in hun handen hebben,… » of nog, enkele lijnen verder, 
juist na zijn theorie te hebben herhaalt over de twijfel aangaande de vervalsing van « 
De Protocollen » : « De lezer kan echter vaststellen dat de ideeën ontwikkeld in de 
Protocollen, uitgewerkt in het begin van deze eeuw, verdacht actueel lijken en komen 
nauw overeen met de actualiteit ». Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd 
gewaarschuwd over de verspreiding van deze publicatie. 

 
59. 11/3 

Antisemitische belediging jegens een dame te Antwerpen 
Een dame van joodse afkomst wandelde een zondag namiddag in het Stadspark te 
Antwerpen en zag een lege plaats op een bank, naast een Vlaamse vrouw van 
ongeveer 35 jaar, met een baby en een kind. Toen de dame op de bank plaatsnam, 
zei de vrouw tegen haar “Heil Hitler”. Er werd geen klacht ingediend bij de politie. 

 
60. 22/2 

Tekst van de  « Protocolen der Wijzen van Zion » verkrijgbaar via een link van de 
Skynet site 
Na een gekregen tip, heeft het Centrum voor Gelijkheid van Kansen klacht ingediend 
bij de dienst « Abuse » van Skynet in verband met een link naar de tekst van de « 
Protocolen der Wijzen van Zion ». Op 26/3/2007 werd de link verwijderd en 
vervangen door één dat de tekst becommentarieert en de Protocolen terug in de juiste 
context plaatst. Deze link zegt duidelijk dat het over een historisch leugen gaat. 
 

61. 20/2 
Antisemitische uitspraken in het kader van een liefdesruzie 
In een bowlingclub, na een ruzie over liefdesrivaliteit, waar ook klappen werden 
uitgedeeld, zei de vader van diegene die had geslagen (enige niet jood) dat : « ze 
allemaal hadden moeten branden tijdens de oorlog » en dit in aanwezigheid van 2 
getuigen die het voorval aan de president van de club hebben gemeld. Een klacht 
werd ingediend door het slachtoffer. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd 
verwittigd en stelde zich op als benadeelde persoon. 
 

62. 3/2 
Jongeren spugen op rabijn in het Zuid station in Brussel 
Een befaamd rabijn die op bezoek was in Brussel, kreeg een onverwacht ontvangst bij 
zijn aankomst in Brussel Zuid. Herkenbaar aan zijn klederdracht, werd de rabijn door 
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een bende jongeren bespuugd. De rabijn vermeldde het voorval pas die avond tijdens 
zijn speech op de conferentie waar hij deel aan nam. Gechoqueerd probeert hij het 
hele gebeuren filosofisch op te nemen, verklarend dat hij medelijden heeft en dat het 
arme mensen zijn. 
 

63. 1/2  
Negationistische illustratie gepubliceerd in « De Standaard » 
In de krant “De Standaard” van 1 fébruari 2007, in het kader van de lezers tribune, 
gewijd aan de internationale Dag die de bevrijding van de nazi’s kampen herdenkt, 
werd een tekening van een uitroeiingskamp met een schoorsteen waarvan rook uitkomt 
in de vorm van een vraagteken, gepubliceerd. Een dergelijke tekening roept de vraag 
op naar het bestaan van de kampen, de uitroeiing en het gebruik van de schoorstenen 
van de verbrandingsovens, en opent dus de deur voor negationisten. Het Centrum voor 
Gelijke Kansen heeft op 21 februari een gedetailleerde brief gestuurd naar de 
hoofdredacteur van de Standaard.  

 
64. 27/1 

Antisemitische graffiti ontdekt te Antwerpen 
Tussen 22 en 23uur, werden antisemitische graffiti ontdekt op twee verschillende 
plaatsen te Antwerpen. De eerste, ontdekt op de ramen van een school gevestigd Van 
Immerseelstraat, vertoonde een kroon, een hakenkruis en de uitdrukking « Fuck 
Joden ». De tweede werd ontdekt op de deur van een winkel in de Lange Kievitstraat. 
Deze vertoonde een hakenkruis, let letterwoord « SS » alsook een doorgestreepte 
Davidster op een galg. Een klacht werd ingediend bij de Antwerpse Politie. (PV 
n°AN.56.LB.011050 et 011071/2007)   
 

65. 27/1 
Antisemitische graffiti ontdekt te Antwerpen 
Tussen 22 en 23uur, werden antisemitische graffiti ontdekt op twee verschillende plaatsen 
te Antwerpen. De eerste, ontdekt op de ramen van een school gevestigd Van 
Immerseelstraat, vertoonde een kroon, een hakenkruis en de uitdrukking « Fuck Joden ». 
De tweede werd ontdekt op de deur van een winkel in de Lange Kievitstraat. Deze 
vertoonde een hakenkruis, let letterwoord « SS » alsook een doorgestreepte Davidster op 
een galg. Een klacht werd ingediend bij de Antwerpse Politie. (PV n°AN.56.LB.011050 et 
011071/2007)   

 
66. 25/1 

Antisemitische insinuaties in het kader van een controle op een tram in Antwerpen 
Tijdens een routinecontrole op een tram van De Lijn in Antwerpen (station Opera), werd 
aan de vrouw (6 maand zwanger) van meneer G. haar biljet en identiteitskaart 
gevraagd. Daar ze niet goed begreep wat haar gevraagd werd (ze spreekt namelijk 
enkel Engels), werd de controleur zeer agressief, waarna hij zou hebben gezegd « 
Jullie betalen nooit », misschien verwijzend naar haar joods zijn. Haar tramticket dat 
nog ritjes bezat werd geconfisceerd. De klachtindiener, die zich richt tot het Centrum 
via het Forum der Joodse Organisaties (FJO), verwacht excuses, het terugkrijgen van 
de tramkaart evenals het niet hoeven te betalen van een eventuele boete. Op 
2/2/2007 schreef het Centrum voor Gelijkheid van Kansen naar De Lijn, maar kreeg 
nog geen antwoord. 
 

67. 16/1  
Negationistische post op het forum www.politics.be 
Men heeft aan het Centrum voor Gelijkheid van Rechten een negationistische post 
gesignaleerd, waarin te lezen werd: "klein detail van de geschiedenis" op het forum 
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van www.politics.be. Na een onderhoud tussen het Centrum en de redactie van de site, 
werd de post verwijderd. 
 

68. 14/1 
Antisemitische beledigingen tijdens een voetbalwedstrijd tussen Kampelaar en 
Maccabi 
De voetbalwedstrijd tussen de ploegen van Campenaar en Macabi te Neder-over-
Hembeek, eindigde zondagnamiddag met beledigingen jegens de scheidsrechter 
alsook antisemitische beledigingen jegens de supporters van Maccabi. Deze 
beledigingen kwamen van de speler-trainer van Campenaar, nadat hij werd 
uitgesloten van de wedstrijd wegens scheldwoorden tijdens de match. Terwijl hij 
langzaam van het terrein wegliep om naar de kleedkamer te gaan, ging hij verder 
met het beledigen van de scheidsrechter, in het Nederlands en Joegoslavisch. Toen hij 
voor de supporters van Maccabi kwam (een veertigtal mannen, vrouwen, kinderen en 
ouderlingen), begon hij deze te beledigen door ze uit te schelden voor “vuile Joden” en 
hen te verdenken van een glas te willen betalen aan de rechter na de match. Wat 
vervolgd werd door een uitwisseling van slagen. Een klacht werd ingediend bij de 
Belgische Unie. (PV n° BR.56.LL.008118/2007). 

 
69. 9/1 

Antisemitische en negationistische woorden op de site internet forum.politics.be 
Door op het volgende adres te gaan 
http://forum.politics.be/showthread.php?t=75045, kan men van meerdere personen 
antisemitische en negationistische commentaren lezen, zonder bepaalde tussenkomst 
van de uitbater van de site. Op dit forum kan men van de volgende personen 
IlluSionS667, bruut geweld, ERLICH en max4westland, berichten lezen zoals: « Ook 
tegen de stelling dat de Einsatzgruppen een uitroeiingspolitiek uitoefenden zijn er heel 
wat critici *... die systematisch als ketters naar de gevangenis worden gestuurd omdat 
ze de Holocaust-dogma's daarmee niet aanvaarden. » (IlluSionS667) ; «  En Charles 
lindberg, henry ford en andere prominenten (tot presidenten toe) waren felle 
tegenstanders van de om zich heen grijpende zion invloed in de USA, terwijl hun aantal 
zo klein was in de totale populatie. ze waren er zeker van dat de US geen misbruikt 
zou worden voor zuiver joodse belangen, zelfs in zoverre dat de US zichzelf zwaar in 
de problemen zou brengen... » (bruut geweld) ; « De echtheid van dit beruchte kaartje 
wordt door revisionisten betwist. Om wettelijke redenen kan ik hier verder niet op 
ingaan. Als je meer informatie wenst over de revisionistische visie, ben ik bereid om je 
een deel links door te geven via PM. Verder zijn mijn handen gebonden, vermits ik het 
risico loop om als "negationist" te worden gedefinieerd, wat - zoals u weet - een 
misdrijf is in dit apenland. » (IlluSionS667) ;  « een schande , zeker vermits "de 
uitverkorenen" bewezen hebben niet veel beter te zijn. Dat zijn immers geen 
« uitverkorenen » en voor hen hoeft u niet te zwijgen als het om die ene speciale groep 
gaat, moet u echter luisteren en volgzaam zijn! » (bruut geweld) ; « Joden als Norman 
Finkelstein en Israel Sharak (die wel degelijk in de Duitse uitroeiingspolitiek geloven) 
klagen organisaties als de ADL en het Simon Wiesenthal center aan als 
geschiedenisvervalsers door het promoten van allerlei sensationele Holocaust-
propaganda met als doel de joden als eeuwig slachtoffer te definieren en zo Israel's 
onmenselijke politiek als verdediging tegen de eeuwige irrationele antisemiet af te 
schilderen. Israel is dus niet volledig irrelevant. Verder zijn er tal van researchers die 
de uitroeiingspolitiek van de Duitsers als een fabeltje afstempelen, maar wiens 
conslusies en argumenten hier niet mogen geciteerd worden zonder forumregels en de 
Belgische wet te breken. Van objectiviteit gesproken » (IlluSionS667). Het Centrum voor 
Gelijke Kansen en Strijd tegen het Racisme werd ingelicht en behandelt het dossier. 
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