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Analyse van de antisemitische incidenten in de loop van het jaar 2005 
 
Van 1 januari tot 31 december 2005, telde men 60 antisemitische incidenten in België. De meest 
getroffen steden zijn Brussel, Antwerpen, gevolgd door Waals Brabant (zuiderse randgemeenten van 
Brussel), Knokke, Namen en Eupen. Sommige daden treffen heel België door de specificiteit van de 
informatiedrager (geschreven pers, Internet…). 
 
Twee duidelijke vaststellingen kunnen naar voren gebracht worden voor dit jaar 2005 en bevestigen 
duidelijk de tendensen die zich hebben voorgedaan in 2004. 
 
Op de eerste plaats, de handhaving van een belangrijk aantal incidenten te Antwerpen. Daar er in 
Antwerpen, in 2002, enkel 7 incidenten op de 62 werden gepleegd, in 2003, enkel 3 op 28; telden we 
in 2004, 20 antisemitische incidenten in Antwerpen en 19 nieuwe incidenten in 2005.  
 
Allereerst kunnen we het duidelijke verschil vaststellen in het type antisemitische incidenten tussen 
Antwerpen et de andere steden in België. Op basis van de getelde incidenten, zijn 75% van de 
aanvallen op personen, gepleegd tegen leden van de Antwerpse Joodse Gemeenschap. In Brussel, 
noteren we daarentegen een grote verhoging van vandalistische daden (haken- en Keltische 
kruisen…). 
 
Deze vaststellingen zijn geenszins een toeval en meerdere redenen kunnen naar voren gebracht worden 
om dit te bevestigen. Ten eerste, de meeste slachtoffers van antisemitische daden te Antwerpen zijn de 
orthodoxe joden. Deze zijn het slachtoffer van veel meer antisemitische daden dan geteld. Echter 
reageren deze personen niet dikwijls. Het is enkel dankzij het werk van de joodse Antwerpse 
organisaties om deze mensen gevoeliger te maken, dat de slachtoffers van de orthodoxe gemeenschap 
nu het initiatief nemen om aanklacht in te dienen. Deze schijf van de gemeenschap is gemakkelijker te 
herkennen als jood door de kledij van haar leden et vormt daarom een opvallender doelwit voor de 
auteurs van aanvallen. 
Ten slotte is de AEL (Arab European League) zeer goed gevestigd in de Antwerpse Arabischmoslimse 
gemeenschap. Zijn talrijke communiqués betreffende de actualiteit in het Midden-Oosten, bestemd om 
de zionistische vijand te bestrijden en Antwerpen te stigmatiseren als de hoofdstad van het Europese 
zionisme, die, in hun ogen, de Mekka zou moeten worden van de bestrijding voor de vrijheid van het 
Palestijnse volk, importeren het conflict en brengen handig gemanipuleerde jongeren tot het plegen 
van dergelijke daden. 
 
Het aantal antisemitische daden kan hoog blijken, daar ze bijna even talrijk zijn als in 2002, waar 62 
daden gepleegd werden. Dat jaar speelde zich in Israël “Operatie Vestingmuur”af, operatie die 
wereldwijd opschudding veroorzaakte, en o.a. in België en Frankrijk een voorwendsel werd voor het 
importeren van het conflict en het overgaan tot antisemitische daden in naam van het antizionisme. 
Het hoge aantal antisemitische gevallen betekent niet evenzeer een toeneming van het antisemitisme in 
België, maar is eerder het resultaat van een betere bekendmaking van de incidenten en een betere 
medewerking met de bevoegde autoriteiten.  
 
Ten slotte werden, op politiek vlak, twee resoluties van het Senaat en het Brusselse Parlement 
aangenomen om aan de bevoegde autoriteiten te vragen steviger te reageren tegen antisemitisme, door 
systematisch de auteurs van antisemitische, negationistische en revisionistische daden te vervolgen. Er 
werd eveneens aan de bevoegde autoriteiten gevraagd om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om 
de nodige en onmisbare veiligheid van de leden van de verschillende gemeenschappen te verzekeren 
in het kader van hun religieuze praktijken of tijdens het schoolgaan en bezoeken van hun culturele 
plaatsen. 
Reeds in 2004 had de voormalige minister van Gelijke Kansen, Marie Arena, ten gevolge van 
verschillende ernstige antisemitische daden, een plan in 10 punten voorgesteld om tegen racisme et 
antisemitisme te strijden. Al deze initiatieven moeten nog geconcretiseerd worden in de feiten… 
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21/11/2005 
Agressie tegenover een 80-jarige joodse man in Antwerpen 
Maandag namiddag, 21 november, wandelt een orthodoxe joodse man van 79 jaar in zijn buurt, namelijk in het 
centrum van Antwerpen. Opeens wordt hij lastiggevallen door drie jonge Noord-Afrikanen. Een van hen fietste 
in zijn richting en smeet zijn krant op de grond. De twee anderen, een al fietsend de andere te voet, wierpen zijn 
hoed op de grond. Het slachtoffer riep om hulp, waardoor de drie vervolgens verdwenen. Het slachtoffer kon de 
jongeren niet identificeren maar heeft een klacht ingediend bij de politie. (n° PV : AN.92.LB.121747/2005) 
 
7/11/2005 
Auto toebehorend aan een lid van Joodse gemeenschap van Brussel in brand gestoken 
Rond 21u30 vond één van de leden van Joodse Brusselse gemeenschap zijn auto verbrand terug in een 
geïsoleerde straat van de gemeente. Hijzelf woont niet ver van de Hallepoort te Sint-Gillis. Niettegenstaande de 
huidige situatie en de import van de Franse rellen in België, lijkt het erop dat het slachtoffer niet per toeval werd 
gekozen. Zo vonden de andere gelijkaardige incidenten verder dan een kilometer van de woonplaats van 
slachtoffer plaats. Het slachtoffer is in zijn buurt gekend al zijnde Joods en is daarenboven meerdere malen op 
weg naar de synagoog slachtoffer van agressie geweest.  
 
5/11/2005 
Antisemitische uithalingen tijdens een voetbalmatch in Mechelen 
Tijdens een voetbalmatch tussen de tweedeklassers Royal Antwerp FC en KV Mechelen, is de Israëlische speler 
van Antwerp, Sam Lavan, uitgescholden door de spits van KV Mechelen, Patrick Goots. Deze laatste zei 
namelijk: “Duidelijk hebben ze niet genoeg gedaan met de Joden in de gaskamers tijdens de tweede 
wereldoorlog”. Patrick Goots zei dat hij veel op een voetbalveld hoort en dat Sam Lavan zou moeten stoppen 
met zijn Joods geklaag. Hij zei vervolgens dat telkens er iets tegen een vreemdeling wordt gezegd, dit gezien 
wordt als een antisemitische daad… 
 
2/11/2005 
Ontwerp van de Internetsite www.juif.be, waarbij op de voorpagina "abruti.be" staat vermeld 
Sinds 2 november 2005 heeft een Hollandse onderneming de site www.juif.be, waarbij de domeinnaam is 
ontworpen door een persoon die zegt te wonen te Kansas in de V.S.. Wanneer men deze link bezoekt, komt men 
automatisch op een webpagina waarop er naast ander reclame staat vermeld abruti.be. De hiervoor bevoegde 
autoriteiten zijn verwittigd, ten einde een vervolgonderzoek plaats te laten vinden. 
 
20/10/2005  
Antisemitische animatie op internetsite 
Een Internetsite toegankelijk in België stelt een animatie met een sterk antisemitisch karakter voor. Men kan 
meer bepaald op de link http://skoften.mine.nu/flash/housewitz.swf een animatie terugvinden die reclame maakt 
voor een fictieve dansavond met als titel « Housewitz – Tanzen macht frei » en waar men foto's van de Shoa op 
terugvindt. 
 
15/10/2005 
Trouwelingen getreiterd en uitgescholden in Brussel 
Na de shabbat werden enkele trouwelingen die uit de synagoog van de rue de la Clinique kwamen, getreiterd en 
uitgescholden door jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst die hen verhinderden in hun auto te kunnen stappen. 
Toen de persoon die instond voor de veiligheid van het gebouw tussenkwam, liepen deze jongeren in 
verschillende richtingen weg. 
 
13/10/2005 
Werpen van steentjes tegen de synagoog van de rue de la Clinique in Brussel 
Tijdens de Yom Kippour plechtigheid, rond 18u30, zag een joodse jongere die instond voor de veiligheid van de 
synagoog van de rue de la Clinique dat jonge Noord-Afrikanen nabij het metrostation "Clemenceau", steentjes in 
zijn richting en meer bepaald over de synagoog wierpen. De politie die ter plaatse aanwezig was, is 
tussengekomen om de jongeren uit de buurt te bedaren. 
 
12/10/2005 
Antisemitische beledigingen ten overstaan van een Joodse Brusselse vrouw in het ziekenhuis van Knokke 
In het ziekenhuis van Knokke bevond zich een Joodse Brusselse vrouw in een kamer met twee andere patiënten. 
Eén van hen zei tegen haar « Je vois à votre visage qui vous êtes. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? 
Vous êtes de ceux qu'il ne faut pas fréquenter. Que venez-vous faire en Belgique ?». Ze zei dit tegen het 
slachtoffer in het Frans terwijl ze zelf Vlaams was. De andere Vlaamse persoon reageerde niet. Het slachtoffer 
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las verder en drie uur later, bij het buitengaan, zei ze tegen haar : « Les nazis ont crevé et les racistes flamingants 
crèveront aussi ! ». Daarop schreeuwde de vrouw tegen haar: « Les juifs au four ! ». 
 
4/10/2005 
Uitdaging tegen joodse orthodoxen in het stadspark te Antwerpen 
Tijdens het Rosh Hashana feest (joods nieuwjaar), om 20u, gedurende het einde van het Tachlikh gebed en dit in 
het stadspark waarbij er minimum 300 Joodse orthodoxen rond het meer aanwezig waren, stoptte een auto aan de 
overkant namelijk op de Loosplaats. Een man van Noord-Afrikaans type stapte er toen uit en riep tweemaal 
"allah-ou-akbar". Alvorens de ordediensten de auto konden bereiken, startte deze en verdween. 
 
26/09/2005 
Antisemitische uitspraken gehouden door leerkracht van de IHECS te Brussel 
Gedurende een les aangaande de theorie van de publieke opinie, gegeven aan de IHECS, hoge school voor 
communicatie, heeft de leerkracht openlijke uitspraken gehouden zoals, "ik hou niet van joden", "6 miljoen 
joden zegt men, 5 miljoen, in ieder geval veel" ofnog "de joodse godsdienst is belachelijk". Al deze uitspraken 
werden gehouden in een auditorium met 250 personen. De hiervoor bevoegde autoriteiten zijn verwittigd in 
afwachting van mogelijke interventies. 
 
24/09/2005 
Vandalisme ten overstaan van een synagoog in Antwerpen 
Gedurende de dag zijn twee inslagen van onbekende oorsprong teruggevonden op de ramen van een Antwerpse 
synagoog. Een politieonderzoek is aan de gang. 
 
13/9/2005 
Antisemitisme door een Brusselse arts. 
Tijdens een consultatie, hoorde een patiënt uit de mond van zijn behandelende arts racistische, antisemitische en 
fascistische uitlatingen. De patiënt heeft het Centrum voor Gelijke kansen aangesproken die hem heeft 
doorverwezen naar de Orde van Geneesheren.  
 
6/09/2005 
Vandalisme tegen een Joodse school in Antwerpen 
Tussen dinsdag 22 uur en woensdag 7 uur, hebben onbekenden twee ramen op het eerste verdiep van een Joodse 
school in Antwerpen stukgemaakt. Een klacht is ingediend en het onderzoek is lopend. (n° PV : 
AN.50.LB.093878/2005) 
 
5/09/2005 
Antisemitische uitspraken vóór een Joodse school in Brussel 
Een wagen (grijze Peugeot) is vóór een van de Joodse scholen van Brussel langs gereden, met aan boord twee 
personen van Noord-Afrikaanse afkomst. Net vóór de school hebben ze "vuile joden" gescandeerd. Hun 
nummerplaat werd samen met een klacht aan de politie doorgegeven.  
 
27/08/2005  
Antisemitische uitspraken gedurende de "Rode kaart t.o.v. racisme en discriminaties" 
Gedurende de dag "Rode kaart t.o.v. racisme en discriminaties- een initiatief van Emir Kir, Minister van de sport 
bij de Cocof (Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en de Strijd tegen Racisme) en de Belgische Voetbalunie 
(URBSFA)-hebben meer dan 400 jonge voetbalspelers zich verzameld om samen te spelen en om waarden van 
de sport te benadrukken eerder dan racistische slogans en scheldwoorden (vaak teveel aanwezig bij voetbal). 
Tijdens deze gelegenheid en in zijn officiële voordracht heeft de secretaris van het Brabantse comité van de 
URBSFA helaas gezegd dat " (...) racisme niet het voorrecht van een gemeenschap is (...)". Zijn mening zal hij 
later bevestigen gedurende een interview, door op de zaak Maccabi-Haren terug te komen (cf. antisemitisch 
incident op 31/10/2004) en zegt : "Wat onaanvaardbaar is, is dat ze gebruik hebben gemaakt van hun relaties 
omdat ze geld bezitten en de belangrijkste werkplaatsen bekleden! We waren gedwongen een ploeg te 
sanctioneren ten gevolge van 2,3 jongeren van 15 jaar die niet wisten wat ze zeiden". (bron : La Capitale, 29 
augustus 2005)  
 
22/8/2005 
Antisemitisme in een professioneel kader in Wommelgem. 
Een dame had een woordenwisseling met één van haar werknemers over haar functie. Na de uitwisseling van 
gedachten heeft de werknemer zijn ongenoegen geuit en noemde zijn meerdere “stomme jodin”, en dit in het 
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bijzijn van de collega’s. De dame voelde zich bedreigd en heeft een klacht ingediend bij de politie.(n° PV : 
AN.56.L7.016645/2005) 
 
27/07/2005 
Hakenkruisen en antisemitische aantekeningen in een school te Sint-Servais 
In de kleuterschool van het Heilig Hart van Sint-Servais nabij Namen is er sprake geweest van vandalisme. Er 
waren namelijk overal potten verf tegen gegooid, beledigingen waaronder "Fuck the Juif" en hakenkruisen op de 
ingangspoort en een kast werden teruggevonden.  
 
26/7/2005 
Uitzending van documenten die aanzetten tot antisemitisme 
Sinds enkele maanden verstuurt een persoon afkomstig uit Luik veel correspondentie naar vele Joodse instituties 
en meer bepaald naar het Centraal Israëlitisch Consistorie van België. Deze correspondenties omvatten 
verscheidene documenten die aanzetten tot antisemitisme, onder voorwendsel van het anti-zionisme en het anti-
Jodendom. Deze individu zou deel uitmaken van een vereniging, waarbinnen hij enig lid blijkt te zijn. De 
documenten, waarbij sommigen recent zijn en anderen van oudere datum, tonen meer bepaald het feit aan dat 
"l'Etat du Vatican est tombé entre les filets de la Synagogue de Satan", men spreekt er over de spetterende (in 
negatieve zin dan) evolutie van de zionistische beweging op wereldniveau, wat duidelijk de Joden wonend in 
Israël of in de Diaspora aanwijst als zijnde verantwoordelijk voor een "vaste entreprise antichristique". Een 
document associeert eveneens de Joodse organisaties met de hitleriaanse autoriteiten. Men vindt er eveneens 
delen in terug waarbij het Joodse volk wordt omschreven als een godmoordend volk. Men beschrijft er tenslotte 
de Joden als een donkere kracht die de wereld wil domineren en meer bepaald de katholieke wereld. Alles wordt 
gedaan om het Joodse volk vuil te maken, ze worden zelfs geassocieerd mat nazi's en benoemd tot belangrijkste 
gevaar van de Katholieke godsdienst. Het gaat duidelijk om een typisch voorbeeld van traditionele antisemitisme 
aanwezig binnen bepaalde lagen van de Katholieke kerk. Het Consistorie en het Centrum voor gelijkheid van 
kansen en voor racismebestrijding hebben een klacht ingediend bij het parket van Luik.  
 
23/07/2005 
Tora gestolen in een synagoog in Antwerpen 
In de nacht van vrijdag op zaterdag is een tora gestolen in de Mizrahi synagoog van Antwerpen. Vrijdagavond is 
een wagen met buitenlandse nummerplaat vóór de synagoog waargenomen, aan boord bevonden zich 4 personen 
van Noord-Afrikaanse afkomst die zich raar gedroegen. Een klacht is ingediend en het onderzoek is lopend. (n° 
PV : AN.18.LB.077670/2005) 
 
14/07/2005  
Een krachtig rotje door een groep jongeren gegooid op het gebouw van de Joodse Sociale Dienst van 
Brussel  
4 jongeren in de 20, waarvan 3 van Noord-Afrikaanse afkomst, wandelden op de Ducpétiauxlaan en kwamen 
van de Waterloobaan in richting van de Albertplaats. Toen ze ter hoogte van het gebouw van de Joodse Sociale 
Dienst waren, liepen ze langzaam al babbelend voorbij. Ondertussen friemelen ze met iets, die ze ineens op de 
muur van het gebouw wierpen. Het ging om een krachtig rotje. Vervolgens zijn ze snel weggestapt in de 
Wafelaertstraat. De bewaker van het gebouw heeft de politie toen opgebeld, heeft een klacht ingediend en heeft 
de boosdoeners beschreven.  
 
5/07/2005 
Antisemitische uitspraken jegens een schepen van Vorst 
Monique Langborg, schepen van de bevolking van Vorst (MR), heeft Christian De Smet, onafhankelijke 
gemeenteraadgever, voor de rechter gedaagd wegens antisemitische uitspraken. Deze uitspraken zijn haar ter ore 
gekomen via de onafhankelijke gemeenteraadgever Mostafa Bentaha. Twee weken geleden heeft C. De Smet 
tegen M. Bentaha gezegd dat "de nazi's misschien 6 miljoen joden hadden uitgeroeid maar dat ze er één zijn 
vergeten, Monique Langborg". Toen ze C. De Smet opbelde om hem hiermee te confronteren, zei hij dat hij dat 
inderdaad had gezegd maar dan om te lachen. Hij heeft zijn uitspraak ook aan de press bevestigd. Hierbij 
preciseerde hij dat hij dit had gezegd begin juni tijdens een reis in Marokko binnen het kader van een 
verbroedering. Hij was toen in het gezelschap van M. Bentaha, Pol Massart (schepen van financiën) en Hassane 
Mokhtari. Ze treiterden hem vaak inzake zijn verhaal met M. Langborg, die hij aan de helft van de legislatuur 
had moeten vervangen. Hij voegde hier aan toe dat de mensen die hem vergezelden tijdens de reis in Marokko 
trouwens ook enkele grappen maakten. Zo bijvoorbeeld zouden ze M. Langborg aan de Algarijnse grens moeten 
brengen, zodat ze op haar zouden schieten. Ze gaven aan dat dit zwarte humor is... Het onderzoek is gaande. 
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3/07/2005  
Agressie jegens een Jood in een winkel te Brussel  
Een Joods koppel bevond zich in de winkel "Le Siffleur" in de rue des Tanneurs te Brussel. Toen de prijs die de 
verkoper gaf en de prijs die de factuur aangaf, verschilden en wegens het slechte humeur en attitude van de 
verkoper, noemde deze laatste zijn klant gedragsgestoord. De vrouw van het slachtoffer probeerde toen de 
verkoper tot rede te brengen maar deze deed niet anders dan het te beleden, bijvoorbeeld dat de klant 
waarschijnlijk een "vuile Joodse gierigaard" was. Het slachtoffer verhief toen erg zijn stem en legde uit dat hij de 
winkel verliet zonder een aankoop te doen, omdat zulke xenofobe en antisemitische uitspraken niet geduld 
kunnen worden. Toen hij om excuses vroeg, wees de eigenaar van de winkel (vader van de verkoper) hem de 
deur. Daarenboven sloeg de verkoper de man in zijn gezicht. Vervolgens hebben verkoper en eigenaar hem uit 
de winkel gegooid en hem nog geslagen op de openbare weg. Het slachtoffer lijdt aan diverse contusies en heeft 
een klacht ingediend bij de politie. (n° PV : LE.43.LA.101155/05)  
 
30/06/2005 
Een jonge joodse orthodox uitgescholden en geslagen in bijzijn van zijn moeder, te Antwerpen  
Tegen 16u. wandelde een moeder met haar zoon nabij het Rivierenhof te Antwerpen. Toen ze besloten terug naar 
huis te gaan, namen ze een tram (De Lijn) richting stad. Toen de jongen, die als orthodox te herkennen is, de 
tram instapte hoorden ze binnen in de tram “Alle joden moeten dood” roepen. Ze zagen dat het om 4 jongeren 
van Noord-Afrikaanse afkomst ging en de moeder vroeg haar zoon om geen aandacht aan hen te schenken. De 
jongen kreeg van een van de jongeren een schop tegen zijn been toen ze naast de jongeren passeerden om plaats 
te nemen. Toen ze eenmaal zaten hoorden ze dat er antisemitische uitspraken jegens hen werden gescandeerd. 
De moeder hoopte dat de tramconducteur (eveneens van Noord-Afrikaanse origine) zou tussenkomen maar die 
lachte gewoon en bekeek dit alles vanuit zijn achteruitkijkspiegel… Toen de tram in Borgerhout aankwam, 
passeerden de 4 met opzet langs hen om het kind nogmaals een schop te geven en in zijn gezicht te spuwen. Een 
klacht is ingediend bij de politie van Antwerpen.  (N° PV : AN.56.LB.072128/2005) 
 
27/6/2005 
Een orthodoxe Joodse jongere uitgescholden in een winkel te Antwerpen. 
De orthodoxe joodse 15-jarige jongere bevond zich in een kledingszaak te Antwerpen. Hij was herkenbaar aan 
zijn kledij. Eerst hebben twee jonge mannen van noord-afrikaanse afkomst de spot met hem gedreven. 
Vervolgens, toen hij aan de kassa stond, vroeg de kassierster o.a. waarom hij een keppel droeg en of hij joods 
was. Na te hebben betaald zei ze ‘ik haat joden’. De jongere kreeg schrik en voelde zich toen bedreigd. Hij heeft 
klacht ingediend bij de politie (n° PV : AN.56.LB.068068/2005).  
 
22/6/2005 
Hakenkruisen op de muur van de parking A van de Heysel 
Hakekruisen en andere antisemitische aantekeningen zijn ontdekt op de muur aan de ingang van de parking A 
van de Heysel te Laeken (gemeente van Brussel stad). Aan de hiervoor bevoegde autoriteiten is gevraagd het 
nodige te doen, zodat deze aantekeningen zo snel mogelijk zouden verdwijnen.  
 
16/6/2005 
Druk op een verhuurder om niet aan een jood te verhuren. 
De verhuurder van een pand in Evere is door de syndicus onder druk gezet om niet te verhuren aan een 
orthodoxe Jood. De verhuurder heeft het Centrum voor Gelijke kansen en Racisme benaderd.  
 
7/6/2005 
Verzending van antisemitische wenskaarten in Brussel. 
Een persoon, wonende in de gemeente St-Pieters Woluwe te Brussel, ontving ,tot tweemaal toe, wenskaarten met 
aan de binnenkant een hakenkruis en een Davidster met marginale en antisemitische opmerkingen, o.a. 'Joden 
buiten'. Er werd een klacht ingediend bij de politie. 
  
6/6/2005 
Racistische en antisemitische vluchtschriften uitgegeven door 'Nieuw Nazistisch België' in de regio Eupen. 
Vluchtschriften, uitgegeven door 'Nieuw Nazistisch België', werden verdeeld in de regio Eupen. Ze zijn zeer 
gewelddadig en geven de Joden, socialisten, communisten en Arabieren de schuld van al het slechte dat de 
Belgen ondergaan. Er werd een klacht ingediend en het Centrum voor Gelijke kansen voegt zich bij de klacht. 
(n° PV EU.56.L1.103763/2005) 
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2/6/2005 
Antisemitische beledigingen en dreigingen jegens leerlingen van de yeshiva van Wilrijk 
Rond 20u. zijn 4 jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst met hun fiets gestopt voor de yeshiva van Wilrlijk, een 
buitenbuurt van Antwerpen. Ze hebben de aanwezige Joods orthodoxe jonge leerlingen zitten uitschelden, zoals 
bijvoorbeeld “vuile Joden” en gezegd dat ze wilden vechten. Tevens hebben ze hen gezegd dat ze de nacht zelf 
terug zouden komen, dan met meer en met molotov cocktails. Ten gevolge van dit incident, is de politie 
verwittigd geweest door een buurman en hebben er gedurende de hele nacht politierondes plaatsgevonden. Er is 
nog geen klacht ingediend. 
 
1/06/2005 
Begravingstoelating met antisemitisch karakter afgeleverd door de gemeente van Sint-Gillis  
Een Joodse vrouw, van bijna 100 jaar, stierf in de Joodse home gelegen aan de Glacièrestraat te Sint-Gillis. Ze 
kreeg een begravingstoelating van de gedelegeerde functionaris van de Burgerlijke Stand van de gemeente van 
Sint-Gillis, waarop stond dat ze was geboren in Jerusalem, "vroeger Turkije, heden Palestina". De vele reacties 
hebben er niets aan kunnen veranderen. 
 
20/5/2005 
Hakenkruisen gegraveerd op een muur nabij de synagoog van de rue du Pavillon 
Meerdere gegraveerde hakenkruisen zijn ontdekt op de muur van een brug, gelegen nabij de rue du Pavillon te 
Schaerbeek, dichtbij de Sefaradische synagoog. De hiervoor bevoegde autoriteiten zijn verwittigd geweest, 
teneinde deze zo snel mogelijk te laten verwijderen.  
 
20/5/2005 
Antisemitische scheldpartijen en agressie tegenover twee joodse jongeren te Antwerpen. 
Onderweg naar huis zijn twee joodse jongeren bedreigd geweest door een persoon, in het Prins Albertpark te 
Antwerpen. Hij schold ze uit voor vuile jood en deed een poging om een kopstoot te geven. Ze zijn niet gewond 
geraakt. Er was een getuige ter plekke. Er werd een klacht ingediend op basis van de Racisme-wet van 30 juli 
1981. Het Forum der Joodse Organisaties en Het Centrum voor Gelijke Kansen hebben zich burgerlijke partij 
gesteld. Het voorval zal berecht worden op 21/10/2005 met 2 maanden gevangenis met uitstel en een boete van 
€330. 
 
18/5/2005 
E-mail getiteld "een graftombe voor de joden". 
De Joodse Sociale Dienst heeft een e-mail met antisemitische inhoud overgebracht aan het Centrum voor Gelijke 
Kansen en Racisme bestrijding. De titel, in het Duits, was "een graftombe voor de joden". De Sociale Dienst 
heeft een klacht ingediend bij de politie.  (n° PV BR.56.L3.024071/2005) Het Centrum voor Gelijke Kansen 
heeft dit ook gedaan. Op 18/7/2005 is de klacht geklasseerd zonder enig vervolg. 
 
11/5/2005 
Antisemitische boodschap bij Joodse Sociale Dienst 
Een persoon heeft naar de Joodse Sociale Dienst van Brussel gebeld en volgende uitspraak gedaan: "Joden, als 
jullie de ovens binnentreden, vergeet de deur niet dicht te doen"... Een klacht is ingediend tegen dit individu dat 
aan de hand van zijn telefoonnummer geïdentificeerd is geweest". 
 
6/5/2005 
Forum genaamd "Mein Kampf" op het Internet. 
Het Centrum voor Gelijke kansen en Racisme bestrijding werd geïnformeerd over het bestaan van een Internet-
forum met titel "Mein Kampf". Het zou om een, voornamelijk, Belgische forum gaan. Een onderzoek werd 
ingesteld.  
 
4/52005 
Antisemitische graffiti aan het station van Bockstael. 
Een antisemitische graffiti werd ontdekt op een muur aan het spoorwegenstation van Bockstael 'richting Brussel'. 
Nadat het Centrum voor Gelijke kansen gealarmeerd werd, hebben ze de directeur van de spoorwegen gevraagd 
het nodige te doen om deze inscripties te verwijderen.  
 
3/5/2005 
Hitlergroet bij ontmoeting met een 80jarige jood in Brussel. 
Na een discussie over een appartement heeft een van de huurders een Hitlergroet gedaan aan de 80jarige jood. 
Een klacht werd ingediend. 
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3/5/2005  
Hakenkruis ontdekt in Vorst 
Een hakenkruis op een elektriciteitscabine werd ontdekt op de hoek van “7 Bonniers”laan en de Roosendaalstraat 
te Vorst. Aan de hiervoor bevoegde autoriteiten werd gevraagd deze zo snel mogelijk uit te wissen.  
 
3/5/2005 
Gepirateerd Internetsysteem in een joodse institutie 
Een joodse institutie in Brussel heeft deze dinsdag kunnen waarnemen dat haar internetsite gepirateerd is 
geweest. Op het scherm verscheen namelijk de afbeelding van een cirkel met twee kalachnikovs en met 
aantekeningen in het Arabisch evenals in het Engels “Internet Islamic Brigades” en “Hacked by Abou Hassan”.  
 
2/5/2005 
Spektakel met antisemitische elementen in het Blocry theater te Louvain-La-Neuve 
Maandag 2 mei 2005, tussen 22 en 22u30, ging een Joodse studente van de UCL samen met een vriendin kijken 
naar een geïmproviseerde opvoering van een jonge man, waarschijnlijk student drama. Deze belichaamde een 
Joodse man “Moshe”, die hysterisch tot God bad om zijn beklag te doen over een karikaturale wereld. Hij kloeg 
over het wereldwijd verspreide antisemitisme waaronder het Joodse volk lijdt. De personage werd afgeschilderd 
als een groteske en door geld en wreedheid geobsedeerde man. “God” werd voorgesteld door een Palestijnse 
man, “Khaled” genaamd, die hem antwoordde dat het net dat Joodse volk is dat de Palestijnen onderdrukt. 
Tevens vergeleek hij de Shoah met de genocide op het Palestijnse volk. Een honderdtal mensen waren aanwezig 
bij dit spektakel. Er werd geen klacht ingediend en de academische instanties hebben geen gehoor gegeven aan 
de ingezonden klachten van de Joodse organisaties. 
 
22/4/2005 
Hakenkruisen en celtische kruisen getaged in de Roosendaalstraat te Vorst 
Meerdere hakenkruisen en celtische kruisen zijn teruggevonden op de muur van de kerk gelegen aan de 
Roosendaalstraat in Vorst. Er is aan de autoriteiten gevraagd deze weg te vegen. 
 
19/4/2005 
Antisemitische uitspraken jegens leerlingen uit een Joodse Brusselse school  
De leerlingen uit de Joodse school waren aanwezig op het forum “carrière”, georganiseerd in de Heysel door de 
Rotary. De leerlingen in kwestie droegen noch een kippa noch een zichtbare ketting met een Davidster maar 
werden toch door een andere groep uitgescholden voor “vuile jood”. Ook het volgende werd hen gezegd : “als je 
verder doet, wurg ik je” en “wil je dat ik je een weg baan d.m.v. een mes?”   
 
14/4/2005 
Een joodse jongere van 17 op een gewelddadige manier aangevallen door twee jongeren in Brussel 
De jongere was in het verleden al door de geweldplegers in kwestie uitgescholden, namelijk “vuile jood”, 
“youdi” maar deze keer was het veel erger. Zoals dagelijks het geval is, stapte het slachtoffer op dezelfde plek de 
schoolbus uit. Aan de bushalte werd hij slecht bekeken door de geweldplegers, die normaal gezien vergezeld zijn 
door hun bende. Het slachtoffer wou de redenen kennen van hun attitude maar werd helemaal in elkaar geslagen 
door de twee geweldplegers. Het slachtoffer heeft klacht ingediend jegens de geweldplegers, de één van 
Arabische afkomst en de andere van Europese afkomst. . (n° PV : JU 010820/05) 
 
12/4/2005 
Agressie jegens een joodse jongere van 13 jaar, te Antwerpen 
Tegen 20u. was de jongere in zijn buurt aan het fietsen, toen hij door 2 jongeren van Arabische afkomst op de 
grond werd geslingerd en geslagen. Een persoon die de jongere op de grond zag liggen, leende hem zijn GSM 
zodat hij zijn 19-jarige broer kon opbellen die hem dan zou helpen om terug naar huis gaan. De jongere was op 
dat moment namelijk in de onmogelijkheid om zich zonder hulp voort te bewegen. Het slachtoffer verkeerde in 
een schoktoestand en viel later flauw. Hij had toen vele maar kleine contusies en bloedde op vele plaatsten 
(gezicht, ellebogen, knieën,…).  Na de aankomst van de Hatzole ( joodse eerste hulp organisatie in Antwerpen) 
werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De politie is verwittigd en vervolgens ter plaatse gekomen. De procedure 
is momenteel aan de gang. (PV : AN.43.LB.037296/2005 et AN.43.LB.039051/2005) 
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10/4/2005 
Joodse otrhodoxe jongeren in Antwerpen met een mes bedreigd 
Rond 19u.30 werden meerdere joodse orthodoxe jongeren met eeb mes bedreigd door een jongere van Slavische 
afkomst. Hierop volgend werd de politie verwittigd en werd de jongere gearresteerd. (n° PV : 
AN.45.LB.0381.10/2005) 
Na verificatie bleek dat deze jongere eveneens betrokken was bij een ander antisemitische incident op 29/3/2005. 
Hij is geplaatst in een gesloten instelling voor jongeren. 
 
7/4/2005 
Antisemitische agressie tegen een moeder en haar dochter in Antwerpen. 
Toen de moeder een bezoek bracht aan haar dochter in Antwerpen, werd ze geslagen door de buurman, na een 
discussie over het blaffen van de hond. Ze werden tevens uitgescholden voor "vuile jood" et de man spuugde op 
de dochter. Er werd klacht ingediend bij de politie.  (n° PV AN.43.LB.37296/2005) 
 
3/4/2005 
Een hakenkruis teruggevonden op een gebouw te Vorst 
Een groot hakenkruis is getaged geweest op een gebouw gelegen te Vorst, meer bepaald gaat het om een gebouw 
dat zich bevindt op de hoek van de avenue du Domaine en de avenue Minerve. De autoriteiten zijn verwittigd 
geweest, zodat het hakenkruis zo snel mogelijk zou verdwijnen. 
 
29/3/2005 
Roofpoging en bedreiging jegens een joodse jongere in Antwerpen 
In de Rembrandtstraat te Antwerpen hebben 4 jongeren geld geëist van een joodse jongere. De vader van het 
slachtoffer is net op tijd aangekomen om zijn zoon hulp te bieden en is erin geslaagd de 4 jongeren door de 
politie te laten oppakken. Eén van de 4 jongere is diegene die 2 weken later meerdere joodse jongeren met een 
mes zal bedreigen, alvorens opnieuw te worden gearresteerd.  
 
26/3/2005 
Negationistische woorden op het forum van Skynet. 
Onder het pseudoniem "sitting bull", heeft iemand negationistische stellingen geplaatst op het forum skynet.be 
op 25/1 en 26/3/2005. Op 5/4/2005 werd het forum gesloten. 
 
25/3/2005 
Antisemitische uitspraken uiteengezet in het tijdschrift Ciné-Télé-Revue 
In de magazine Ciné-Télé-Revue van 25 maart tot 7 april 2005, staat op de bladzijde 110 dat de redactie binnen 
het rubriek « Perles » antisemitische uitspraken heeft waargenomen in het programma « Archives » op de 
televisiezender la Deux.  Men kon er volgende uitspraken in lezen : « (een skinhead :) de joden, wij zullen ze in 
de gat pakken! Hoeveel hebben we er gedaan in 1940? Zes miljoen? Dat is een kleine score op de flipper. De 
volgende keer zuller we er 14 miljoen doen ! » of ook « De jounalist : « sommigen beweren dat de gaskamers 
niet hebben bestaan…» Een skinhead : « Maar ja ze bestonden! Dat is goed. Ze hebben een efficiënt middel 
gevonden…». Nadat een aantal lezers en het Centraal Israëlitische Consistorie van België een brief verstuurd 
hebben, heeft de magazine in de editie van de 1ste tot 14de april 2005 op pagina 105 enkele precisies gegeven 
inzake het onderwerp van het rubriek “Perles” en heeft het zich tevens verontschuldigd bij deze die geschokt 
hadden kunnen zijn. 
 
24/3/2005 
Antisemitische uitspraken tegen de President van de Librex 
400 jongeren waren in het auditorium Paul-Emile Janson ULB samengekomen om een informatieve 
bijeenkomst, georganiseerd door de ULB en de Cercle du Libre examen (Librex), bij te wonen. Deze had tot doel 
het herhalen van de waarden van de universiteit, evenals het onderzoeken hoe de onderwijsmethoden met deze 
laatsten kunnen aansluiten. Tussen de sprekers figureerden bekende professoren en personen uit het 
studentenleven (Guy Haarscher, Roger Lallemand), evenals de rector Pierre de Maret en de president van de 
Librex, Steve Griess. Een vijftien-tal aanwezige jongeren hebben deze bijeenkomst zwaar gestoord, door op een 
ongepaste wijze te zitten, de sprekers te beledigen en folders uit te delen. Toen Steve Griess het woord nam, riep 
één van hen : « Luister niet naar hem, het is een lid van de UEJB, een jood, een vuile zionist ! ». Na een 
tussenkomst van de rector om de president van de Librex te verdedigen, stond hen een antwoord van de rector 
niet aan zodat ze een vla in zijn gezicht gooiden en de bijeenkomst werd beëindigd. 
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19/3/2005 
Antisemitische tekening op de opendeurdagen van een Brusselse hoge school 
Tijdens de opendeurdagen van de Sint-Lucas hogeschool in Brussel, de 18de en 19de maart, werden door het 
onderwijzend personeel de beste werken van de leerlingen geselecteerd. Een bezoeker was verrasd een 
antisemitische tekening tegen te komen, deze had de titel “les mains qui tuent”, het gaat om een schema dat een 
persoon voorstelt waarbij de enige gekleurde delen de rode handen zijn. Deze twee handen zijn voorgesteld als 
twee bebloede davidsterren. Door deze tekening horizontaal te draaien, kon het symbool van de Palesteinse vlag 
worden waargenomen. De persoon die deze tekening heeft gemaakt, heeft een naam van Arabische oorsprong. 
Deze persoon heeft dezelfde affiche tentoongesteld tijdens een workshop op het festival van de affiche van 
Chaument 2004.  Al heeft deze persoon meegedaan aan de worshop en zijn alle werkjes van de workshop in deze 
catalogus  terug te vinden, doch is deze tekening er niet in opgenomen.  
 
13/3/2005 
Joodse kinderen van de Bné Akiva aangesproken, geprovoceerd en uitgescholden in Deurne 
Zondag namiddag hebben 20 jongeren (-16 jaar)  van de Bné Akiva samen met 3 van hun leiders (tussen de 16 
en 18 jaar) een uitstap gedaan naar het schaatsveld van Deurne te Antwerpen. Het was gemakkelijk aan deze 
jongeren te herkennen dat ze joods waren, daar deze een kippa droegen. Op de schaatsbaan zelf werden ze 
aangesproken, geprovoceerd en uitgescholden door 2 jongerenbendes wiens leden ongeveer 18 jaar oud waren. 
Het ging om jongeren van Vlaamse en Noord-Afrikaanse afkomst. Ze zeiden onder andere tegen de joodse 
jongeren ‘Vous devrez retourner à Auschwitz’ en er ontstond een duwerij. Er vielen geen gewonden en er werd 
geen klacht ingediend bij de politie. 
 
6/3/2005 
Vreesaanjagingen jegens joodse orthodoxe jongeren te Antwerpen 
Rond 14u. begaf een jonge joodse orthodox van 15 jaar  zich van de synagoog naar zijn woning. Enkele meters 
vóór hem wandelden twee joodse jongeren van zijn leeftijd in dezelfde richting. In de tegengestelde richting 
wandelden twee jongeren, één leek van Arabische afkomst en de andere van Slavische afkomst. Op het moment 
dat ze elkaar kruisten, duwden de twee laatsten de twee joodse jongeren. Enkele meters verderop duwden ze 
evneneens de joodse jongere. Deze laatste stopte en vroeg hen of er een probleem was, waarop ze dan 
antwoordden “ niets ga maar door”. Op het moment dat de jongere zich weer omdraaide duwden ze hem weer. 
De politie werd verwittigd, is vervolgens ter plekke gekomen en heeft de jongere van 15 jaar over de feiten 
bevraagd. Aangezien er niet gescheld werd en geen kloppen werden uitgedeeld, werd er geen PV opgesteld. Het 
antisemitisch karakter van de provocatie is niet vastgesteld maar het was echter gemakkelijk aan de jongeren te 
herkennen dat ze deel uitmaakten van de Antwerpse orthodoxe gemeenschap.    
 
25/2/2005 
Geweldpleging tegen een joodse jongere in een school in het Waalse Brabant 
Een joodse 15-jarige jongere, die op een internaat verblijft in het Waalse Brabant, is geprovoceerd, 
uitgescholden en geslagen geweest door een andere jongere van zijn school. Alles begon toen de geweldpleger 
niet ophield met het gooien van voorwerpen naar het slachtoffer en dit alles te midden van een atelier waar de 
leerkracht en 13 andere leerlingen aanwezig waren. Op een zeker moment was het slachtoffer dit beu en stapte 
naar zijn leerkracht toe om dit te rapporteren. De geweldpleger volgde hem op afstand. Toen de joodse jongere 
tegenover de leerkracht ging zitten, schold de geweldpleger hem uit voor ‘sale youpin’, waarop het slachtoffer 
antwoordde liever joods te zijn dan een mislukkeling. Hierop sloeg de geweldpleger met zijn vuist tegen een van 
de slapen van het slachtoffer. Het slachtoffer was geschokt, werd onder de hoede van de leerkracht genomen en 
verkreeg een doktersbezoek.Hij heeft klacht ingediend bij de politie (n°PV : BR.43.LL.028269/2005). 
 
19/2/2005 
Twee hakenkruisen zijn teruggevonden op een muur die zich tussen de Picardstraat en de Vandenboogaerde 
straat in Molenbeek-Sint-Jan (‘nabij de Tour et Taxi’) bevindt. Aan de autoriteiten is gevraagd de voorgevel te 
reinigen. 
 
8/2/2005 
Graffiti op Reyerstunnel in Brussel 
Aan de ingang van de Reyerstunnel richting Brussel, stond in het groot geschreven: "ARBEIT MACHT FREI". 
De plaatselijke autoriteiten werden verzocht om deze te laten verwijderen. 
 
2/2/2005 
Een meisje van 11 is in Antwerpen op straat aangesproken geweest door 3 individuen, namelijk twee meisje en 
een jongen van tussen de 16 en de 20 jaar. De jongen heeft haar tegen de muur geduwd, in bedwang gehouden en 
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uitgescholden namelijk ‘stomme jood vuile jood’. Toen ze trachtte weg te lopen heeft één haar laten doen 
struikelen. Toen is ze weggelopen en thuis geraakt. Ze is niet gewond geraakt. Ze heeft klacht ingediend bij de 
politie. 
 
17/1/2005 
Een antisemitisch lied ‘Neuk de Joden’ genoemd kan op het Internet worden gedownload 
Twee leerlingen uit Lyon die op Internet op zoek waren naar muziek, vielen verrast op het lied ‘Nique les Juifs’. 
Na ernaar te hebben geluisterd, konden ze zonder enige moeite zeggen dat het niet om de gezochte groep Pass 
Pass ging. De rap begon met de volgende zin : "Je dédicace cette putain de zique à ces fils de putes de juifs". 
Gevolgd gedurende 3 minuten en 20 seconden door een serie rijmen waarin wordt gezegd  "les juifs sont des 
kystes qu'il faut enlever, faut brûler", "chiens qui servent à rien", "faudrait tous tenir en laisse". Of nog "Hitler, 
ce taré déterminé/ A compris qu'il fallait tous les gazer/ Comme des putains de cafards les écraser/ Jusqu'au 
dernier les exterminer." Wat het refrijn betreft gaat het om een kinderstem die het vogende scandeerdt : "A tous 
les juifs, niquez vos mères/ Brûler une synagogue, j'aimerais bien l'faire". Na enkele dagen te hebben getwijfeld, 
heeft de CRIF de officier van justitie van de Rhône verwittigd. Het lied stond op twee van de 
hoofddownloadsites. Wat wil zeggen dat er miljoenen potentiële luisteraars waren. De officier van justitie heeft 
het dossier doorgegeven aan de procureur van Lyon. Dit feit speelt zich af in Frankrijk maar daar het op het 
Internet stond, heeft dit gevolgen over de hele wereld en meer bepaald in de franstalige landen. 
 
13/1/2005 
Antwerpse dokter bedreigd en uitgescholden 
Een joodse raaddokter van Antwerpen kwam op controlebezoek bij een Antwerpse werknemer van Marokkaanse 
afkomst. Volgens de dokter verkeerde de patiënt in gezonde toestand en kon hij dus terug gaan werken. De 
dokter schreef dit in zijn formulier, dat vervolgens ondertekend werd door de patiënt. Hierna vroeg de dokter 
sinds wanneer hij terug op zijn werk was, waarop de patiënt antwoordde ‘sinds gisteren’. Toen de dokter dit op 
zijn formulier wou noteren, werd de patiënt kwaad, bedreigde hem en schold hem voor ‘vuile jood’. De dokter 
verliet de woning zonder hierop te reageren maar heeft wel een klacht ingediend bij de politie (n°VO : 
AN.56.LB.004757/2005). 
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