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VA N  O N Z E  R E DACT EU RYVES DELEPELEIREBRUSSEL Een motorrijder diede Hitlergroet brengt en antise-mitische bedreigingen naar hethoofd van een Joodse jongemanin Antwerpen slingert, een Jood-se jongen van 14 jaar die wordt af-geranseld in Brussel en een syna-goge in Oostende die gebukt gaatonder pesterijen. Het zijn slechtsenkele van de vele antisemitischeincidenten de voorbije maanden,die op de website www.antisemi-tisme.be staan.
Die website, een initiatief van deJoodse gemeenschap zelf, legt alsinds 2001 een lijst aan van vijan-dige daden tegenover Joden inBelgië waarvoor klacht is inge-diend bij de politie. Dat cijfermateriaal (zie grafiek)toont over de jaren heen een op-merkelijke stijging van het aantalantisemitische incidenten. In2001 waren dat er nog 30, in 2004al 46 en vorig jaar 66.Het jaar 2002 kende merkwaar-dig veel incidenten, maar is netdaardoor niet echt representa-tief, omdat de bezetting door Is-raël van de Palestijnse gebiedentoen ook de gemoederen in Belgiëhoog deed oplopen.Het Forum der Joodse Organisa-ties erkent dat de stijging van hetaantal klachten over antisemitis-me zeker te maken heeft met debetere sensibilisering van deJoodse gemeenschap om klachtin te dienen. ‘Maar dat doet nietsaf aan het feit dat er ook meer in-cidenten zijn’, zegt secretaris-ge-neraal Diane Keyser.‘We willen niet te veel dramatise-ren. Antwerpen is een fantasti-sche stad. We zijn niet bang ommet keppeltje op straat te komen,er zijn ook geen spanningen metde andere gemeenschappen, zo-als de moslims. Maar we blijvenwaakzaam, want de stijging isverontrustend.’

‘Kleine pesterijen zijn bijna dage-lijkse kost’, aldus Keyser. ‘Hetgaat om mensen die de Hitler-groet brengen of het keppeltjevan een Joodse man afstoten opde tram. De Joden dienen daar al-lang geen klacht meer voor in. De

incidenten op de website zijn danook veel erger: het gaat om brand-stichtingen, geweldpleging, bele-digende graffiti of grove schen-dingen op weblogs.’‘Er heerst een zeker wantrouwenen achterdocht bij de Joodse ge-meenschap. Hoe meer antisemiti-

sche incidenten, hoe meer deJoodse gemeenschap zich ook af-sluit’, aldus Keyser.Volgens Michael Freilich, hoofd-redacteur van Joods Actueel,komt het antisemitisme vooraluit twee hoeken. ‘In de eersteplaats is er het verbale en fysieke

geweld, waar vooral de allochto-ne gemeenschap en op de eersteplaats de jongeren zich aan be-zondigen. Ze zijn kwaad om water in het Midden-Oosten gebeurten werken hun agressie uit op deJoodse gemeenschap in België,omdat ze denken dat wij daarmeeiets te maken hebben. Ze wordennegatief beïnvloed door satelliet-zenders zoals Al Jazeera.’Vooral in Brussel komen zulke in-cidenten geregeld voor, meer danin Antwerpen. ‘Dat komt omdatde Joodse en moslimgemeen-schap in Brussel meer door elkaarleven’, aldus Freilich.‘Gelukkig is het aantal incidentenmet fysiek geweld gestabiliseerd,en zelfs gedaald’, zegt Freilich. Hijgelooft daarom niet dat deze jon-geren onverbeterlijke haatgevoe-lens koesteren. ‘Ik denk dat hetveeleer heetgebakerde jongerenzijn die niet echt weten waaroverhet gaat’, zegt Freilich. ‘Daaromheeft het onderwijs in Vlaande-ren een belangrijke taak om hen

te leren waartoe antisemitismekan leiden.’
Veel pessimistischer zijn Freilichen Keyser over de tweede hoekwaaruit het antisemitisme komt:het ideologische antisemitisme,via publicaties in de media en hetinternet, en vooral uit links-cul-turele hoek. Deze incidenten zijnvorig jaar met vijftig procent ge-stegen ten opzichte van 2005.‘We storen ons enorm aan hettaalgebruik van intellectuelen,die vaak een amalgaam makenvan het Israëlische beleid en deJoodse gemeenschap, of niet-gou-vernementele organisaties diehet altijd maar hebben over deJoodse lobby en eenzijdig het be-leid van Israël veroordelen envergelijken met nazipraktijken,zonder het geweld aan de anderekant van de grens te veroordelen.Dit antisemitisme is hardnekkigen veel moeilijker te bestrijden.’

- ONLINE
www.antisemitisme.be

Niet bang, maar waakzaam‘We willen niet dramatiseren. Wij zijn niet bang om met keppeltje op straat te komen, maar er heerst wel een zeker wantrouwen’,

zeggen prominenten van de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Op de internationale dag tegen

antisemitisme waarschuwen zij voor het stijgende aantal anti-Joodse incidenten.

‘Kleine pesterijen zijn dagelijkse kost’, luidt het bij de Joodse gemeenschap. © Katrijn Van GielAantal antisemitische incidenten in België
waarvoor een klacht is ingediend

DS-Infografiek I Bron: www.antisemitisme.be
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BRUSSEL Het project Kli-maatwijken van de Vlaamse BondBeter Leefmilieu gaat de grenzenover. Volgend jaar volgen met desteun van de Europese Commis-sie Frankrijk, Groot-Brittannië,Italië, Spanje, Bulgarije, Ierland,Zweden en Duitsland.De BBL begon er bij ons mee in2003 in dertien gemeenten, met300 gezinnen. Dit jaar zijn dat al110 gemeenten en 3.000 gezinnengeworden.
Het is een concept waarbinnenbuurtbewoners gezamenlijk po-gingen doen energie te besparen.De inspanningen zijn eenvoudig:lichten vaker uitdoen of de ther-mostaat een graadje lager zetten.Toch werpen ze vruchten af. Er

wordt gemiddeld 6 tot 7 procentenergie bespaard. Vorig jaar washet topjaar, toen werd er 9,6 pro-cent gehaald. Dat was goed voor1.000 ton CO2 minder. Een vrijwil-lige energiemeester bewaakt hetproject en geeft tips aan de deel-nemers. De rol van deze stimule-rende figuur noemt Mike Desmetvan de BBL cruciaal. Nog een suc-cesfactor is dat er met de meter-standen van gas en elektriciteitgewerkt wordt en niet met bere-keningen. ‘De vooruitgang is ergtastbaar, ook op de factuur. Jekomt snel aan een financiële be-sparing van 50 tot 80 euro.’ (ty)
- ONLINE

www.bondbeterleefmilieu.be

Klimaatwijken slaan Europees aanHet Vlaamse project krijgt met de steun van de Europese Com-
missie navolging in acht landen.

GENT De Gentse universiteitbehoort tot de beste wetenschap-pelijke werkomgevingen vooracademici in Europa. Dat blijktuit een enquête van The Scientistbij wetenschappers uit de VS, Ca-nada en West-Europa. Op num-mer één staat de Canadese Dal-housie University. Er werd ge-peild naar de onderzoekscultuur,infrastructuur, technische en fi-nanciële middelen, loontevre-denheid, enz.
‘De goede score komt vooral om-dat zoveel wetenschappers vanonze universiteit geparticipeerdhebben aan deze enquête. De on-derzoekers weten onze maniervan werken te appreciëren’, zegtde directeur Onderzoeksaangele-

genheden van de UGent, prof. Le-mahieu. 
Volgens de coördinator Onder-zoeksbeleid aan de KU Leuven,Paul De Boeck, zijn de resultatenniet betrouwbaar. ‘Ze zijn geba-seerd op een te klein aantal ant-woorden. Toch gun ik de Gentseuniversiteit deze plaats’, zegt hij. Opmerkelijk is ook dat België opnummer één staat in de rang-schikking voor beste omgevingvoor wetenschappelijk onder-zoek. Het is de eerste keer in degeschiedenis van de ranking datBelgië op nummer één staat. Vo-rig jaar stond België nog op devijfde plaats. In de lijst wordt onsland gevolgd door de VS en Cana-da. (svt)

België beste land voor onderzoekVolgens een ranking van ‘The Scientist’ verdient de UGent een
zesde plaats op de niet-VS-lijst voor werkomgeving.

BRUSSEL Vandaag is het deinternationale dag tegen fascis-me en antisemitisme, de dagwaarop de Joden Kristallnachtherdenken. In de nacht van 9 op10 november 1938 hielden de na-zi’s een georganiseerde aanvaltegen Joden in Duitsland. Erwerden 267 synagogen in brandgestoken en 7.500 handelspan-den en woningen vernield. 91 Jo-den vonden die nacht, bekendals Kristallnacht wegens het ve-le glaswerk dat werd vernield,de dood. Het was de eerste grotegewelddaad tegen de Jodensinds de nazi’s in 1933 de machthadden gegrepen. Het beteken-de het begin van een hele reeksrazzia’s, waarbij Joden door deGestapo en de SS werden opge-pakt en in concentratiekampenwerden opgesloten. (yd)

Internationale Dagtegen Antisemitisme

CIJFER

15
Vijftien zware criminele kinde-ren verblijven in de Vlaamse ge-sloten instellingen van de jeugd-bescherming. Het gaat om tienjongens en vijf meisjes tussen de12 en de 14 jaar. Ze werden er op-gesloten omdat ze een ernstigeaanslag op iemands leven of ge-zondheid hadden gepleegd. Het cijfer is verrassend hoog enwellicht wordt het nog hoger alsook de data over soortgelijke cri-minele kinderen uit de Franstali-ge gesloten instellingen bekendzijn.

Jongeren onder de 16 jaar die der-gelijke feiten plegen, kunnen nietnaar de volwassenenrechter wor-den gestuurd. (svt)

©S.A. IPM2009.Toute représentation ou reproduction,mêmepartielle, de la présente publication, sous quelque formeque ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.
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Guerre de Gaza | Les répercussions en Belgique

DesjeunesdeJabaliyaàceuxdeViroinval :“Onabesoindevous”
 w Depuis 2005, des contacts sont
noués avec cette localité deGaza.
Les derniersmessages sont alarmants.

C e samedi-là, j’étais en train de pas-
ser un examen à l’université, quand
tout à coup les bombardements ont

commencé. Nous étions effrayés. Je n’en-
tendais plus rien, mis à part des cris. Cer-
tains tombaient dans les pommes. […]
Maintenant qu’ils ont détruit mon univer-
sité, je ne sais pas ce que je vais devenir, si je
reste en vie.” Ce message de Lina Shamia,
jeune femme du camp de réfugiés de Jaba-
liya, dans le nord de la bande de Gaza,
c’était malgré tout une demi-bonne nou-
velle pour la Plate-forme jeunesse de Vi-
roinval, qui attendait un signe de vie de la
part de ses amis Gazaouis, sous le feu des

raids israéliens depuis deux semaines.

Desproblèmesdeconnexion
Une vingtaine de jeunes étaient venus

de Gaza, en 2005, pour visiter Viroinval et
Namur. Dans le cadre de cet échange, deux
cyberespaces avaient été installés à Vi-
roinval et à Gaza pour créer et maintenir
le contact.

“A-t-on pu les joindre ? Ont-ils répondu ?
Leur avez-vous témoigné notre soutien ?”,
s’inquiétait Isabelle, une jeune fille de Vi-
roinval qui avait participé à l’échange, en
débarquant au cyberespace il y a deux
jours. Depuis de nombreux mois mainte-
nant, le cyberespace de Jabaliya n’est plus
opérationnel, en raison du blocus d’Israël
et des coupures d’électricité. “Actuelle-
ment, nous n’avons plus l’électricité que
3 heures par jour”, a expliqué Lina aux
Belges. Comme plusieurs jeunes Viroinva-

lais réclamaient des nouvelles, le bourg-
mestre Bruno Buchet (PS) a rétabli le con-
tact par téléphone mercredi, avant de re-
trouver plusieurs partenaires sur
Internet. Un rendez-vous était fixé jeudi.
Mais les aléas de la guerre ont empêché les
Gazaouis de l’honorer. “Ne nous oubliez
pas !, a néanmoins écrit Wassim Abu Qa-
mar. Nous vivons dans le noir, la faim, la
soif. Lamort est partout.Nousn’avonsplus
demédicaments…Onabesoindevous !”

“Commedesanimaux”
“J’ai expliqué au nom de Viroinval que

nous sommes plus que jamais solidaires de
la cause du peuple palestinien, affirme le
bourgmestre. Je leur ai demandé de don-
ner un petit signe de vie pour nous rassurer
un peu.” Les réponses prennent la forme
de SOS. “C’est de pire en pire. Les bombar-
dements ont lieu juste à côté de ma maison,

commente Abdallah Ziara. Pour mes amis,
c’est la même chose, voire pire. Franche-
ment, ça fait mal au cœur de voir qu’un
peuple se fait éliminer pendant que tout le
monde tourne le dos. Comme si nous étions
des animaux.” Lina livrait un message si-
milaire : “Parfois je me demande : ne som-
mes-nous pas humains ? Ne sommes-nous
pas des gens comme vous ? Ne méritons-
nouspasdevivre en sécurité ?”

“A Viroinval, cela touche beaucoup de
gens et nous continuerons à militer”, as-
sure Didier Laurent, directeur de la Plate-
forme jeunesse. “Dès que j’ai l’accord du
collège, un drapeau palestinien flottera de-
vant la maison communale”, annonce le
maïeur, qui contacte tous ses partenaires
politiques pour leur faire voter une motion
de méfiance à l’encontre de Dexia, accusée
de financer la colonisation israélienne.

BenjaminMoriamé

Pousséedel’antisémitisme
 w Les délits se sontmultipliés
depuis le début de la guerre :
une quinzaine d’actes visibles.
 w Joël Rubinfeld, président du
CCOJB, stigmatise les slogans
antisémites dans les
manifestations.
 w Et estime que les politiques
ont une part de responsabilité.

A chaque irruption d’un
conflit israélo-palesti-
nien répond, en Europe,
une augmentation des

actes d’antisémitisme. La guerre
de Gaza ne fait malheureuse-
ment pas exception. Depuis le
27 décembre et le début de l’opé-
ration “Plomb durci”, le site “an-
tisemitisme.be”, mis en place par
le Bureau exécutif de Sur-
veillance communautaire, éma-
nation du Consistoire israélite, a
recensé pas moins de 15 réac-
tions d’antisémitisme en Belgi-
que. Les délits les plus visibles
sont connus. En suivant un axe
Anvers-Bruxelles-Charleroi, ils
ont visé principalement des sy-
nagogues. Celle de la capitale du
Pays noir a été prise pour cible à
trois reprises (jet de pierres, de
cocktail molotov, fenêtres bri-
sées, tags le 29/12, le 5/01 et dans
la nuit du 6 au 7/01). A Bruxelles,
la synagogue de Schaerbeek (jet
d’un cocktail molotov dans la
nuit du 6 au 7/01) et celle de Fo-
rest (début d’incendie devant
l’entrée, le 5/01) l’ont été aussi
alors qu’un jet de pavé a été ob-
servé contre l’école juive “Maï-
monide” à Anderlecht (le 4/01). A
Borgerhout, près d’Anvers, c’est
une tentative d’incendie contre
l’habitation d’une famille juive,
dans la nuit du 3 au 4 janvier, qui
a frappé les esprits.

Depuis le 1er janvier, 10 actes
d’antisémitisme ont déjà été en-
registrés par “antisemi-
tisme.be”; il y en avait eu 7 pour
tout le mois de janvier 2008 et 66
pour l’ensemble de l’année. La
recrudescence est patente. Mais,
pour Lily Grosman, la vice-prési-
dente du Centre de coordination

des organisations juives de Bel-
gique (CCOJB), ces chiffres ne
traduisent pas encore l’ampleur
du phénomène parce qu’ils ne re-
censent pas les manifestations
plus insidieuses d’antisémi-
tisme, notamment les messages
de haine anonymes adressés par
téléphone à des personnes jui-
ves.

Finie laclandestinité
Joël Rubinfeld, le président du

CCOJB, s’inquiète, en outre,
plus particulièrement des slo-
gans antisémites qui sont profé-
rés lors des manifestations
“quasi quotidiennes” de mili-
tants pro-palestiniens. Tout en
demandant à voir ses effets con-
crets, il se félicite de la réaction
rapide du nouveau ministre
belge de l’Intérieur, Guido de
Padt, visant à renforcer la pro-
tection des bâtiments juifs. Mais
il s’étonne tout de même qu’“au
nez et à la barbe des policiers, des
manifestants puissent lancer des

slogans antisémites sans être in-
quiétés”. Il en conclut que “l’anti-
sémitisme est sorti de la clandes-
tinité”.

Joël Rubinfeld juge que la
classe politique, à travers les dé-
clarations de certains de ses diri-
geants, porte une lourde respon-
sabilité dans le climat qui, à son
estime, encourage ces comporte-
ments. Et le président du
CCOJB n’épargne personne. De
Louis Michel (MR) qui “malgré la
connaissance qu’il a du dossier,
multiplie les sorties intempesti-
ves et renvoie dos à dos un groupe
terroriste, le Hamas, et un gou-
vernement démocratique, Israël”
à Elio Di Rupo (PS) qui, motivé
par une “approche électoraliste”,
ose recommander que “les diri-
geants israéliens soient poursui-
vis par la justice internationale”
en passant par Joëlle Milquet
qui “ferait bien de proposer que
l’avion qui rapatriera des blessés
palestiniens de la Bande de Gaza
– qui peut s’opposer à une mesure

comme celle-là ? – fasse un stop
au Congo”. Mais Joël Rubinfeld
réserve une mention particulière
à Isabelle Durant (Ecolo) pour ne
pas s’être désolidarisée de l’ini-
tiative de son député, Fouad La-
hssaini, qui avait invité, en dé-
cembre, des responsables du
Hezbollah au Parlement belge,
et pour avoir été la seule respon-
sable politique à participer à la
manifestation pro-palestinienne
du 31 décembre, à Bruxelles.

Or, dimanche, d’autres per-
sonnalités (les socialistes Elio Di
Rupo, Philippe Moureaux… et
des responsables du cdH sont an-
noncés) se joindront à un autre
rassemblement, dans les rues de
la capitale, le PS et le cdH, en
plus d’Ecolo, ayant appuyé un
nouvel appel à manifester lancé
par des ONG (lire ci-contre). Et
Joël Rubinfeld de s’interroger :
“Si des slogans antisémites sont
lancés, quitteront-elles le cor-
tège ?”.

GéraldPapy

 M Desmanifestants pro-palestiniens brûlent un drapeau israélien, le 31 décembre àBruxelles.
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Manif et appels
aucalme
Vendredi, dans un courriel annon-
çant lamanifestation nationale qui
aura lieu dimanche à partir de 14h
sous l’intitulé “Stop auxmassa-
cres àGaza ! Le silence tue !” dans
les rues de Bruxelles, les organisa-
teurs – une cinquantaine d’ONG
– indiquaient encore rechercher
des “volontaires pour l’encadrement
de lamanifestation”.Mieux vaut
être prudent.
Par crainte de dérapages, comme
ceux qui avaient émaillé, selon des
membres de la communauté juive
(lire ci-contre) une première
grande démonstration de ce type
le 31 décembre à Bruxelles ou,
plus encore, des défilésmoins
contrôlés àAnvers, les appels au
calme se sontmultipliés, vendredi.
Présidée notamment parCharles
Picqué, leministre-Président de
la Région de Bruxelles-Capitale,
la plate-forme “Bruxelles-Espé-
rance” rassemblant des représen-
tants de différentes communautés
religieuses, dont des catholiques,
desmusulmans et des juifs, a ainsi
demandé à tous les Bruxellois que
l’expression de leurs opinions “se
fasse dans le calme, la dignité et le
respect de l’autre”. PhilippeMou-
reaux, le bourgmestre deMolen-
beek, s’est voulu plus précis : “Tout
débordement violent et tout slogan
haineux et raciste est par principe
inacceptable et desservira la cause
palestinienne”, a-t-il mis en garde
dans un autre appel au calme.
Et pour que nul ne l’ignore, le
Centre pour l’égalité des chan-
ces et la lutte contre le racisme a
indiqué vendredi, dans un com-
muniqué, qu’il avait décidé de
porter plainte contre chaque cas
de violence et d’agression con-
tre les biens et les personnes du
type de ceux enregistrés depuis
quelques jours à Charleroi, à
Anvers et à Bruxelles et “inspirés
par un mobile abject (haine, mépris
ou hostilité en raison de la religion,
de l’ascendance, de l’origine…)”.
En l’occurrence : l’antisémi-
tisme. (G.P.)

©S.A. IPM2008.Toute repré
sentation ou repro

duction,mêmepartielle, de la pr
ésente publication

, sous quelque form
eque ce soit, est in

terdite sans autor
isation préalable e

t écrite de l'éditeu
r ou de ses ayants

droit.

JEUDI 11 SEPTEMBRE 2008

FAITS P15

Hôtel Familial très convivial existant depuis déjà 107 ans, au

cœur de la petite Suisse Luxembourgeoise, dans la verdure en

lisière de la forêt.

Tarifs très compétitifs avec promotions en midweek à

230€ sur paiement comptant (4 nuits, demipension avec

un menu de 5 services le soir, buffet petit déjeuner très

étendu et varié)

 Cocktail de bienvenue à l’arrivée  Carte de promenade

offerte  Excursion gratuite les mercredis et d’autres aubaines

vous attendent...

Pour plus de renseignements sur l’hôtel, nos tarifs, services et

réservations en ligne, consultez notre site web : 

www.hoteldelasta
tion.lu

BON CADEAU  La Dernière Heure/Les Sports

Sur présentation
de ce bon lors de votre enre

gistrement

à l’Hôtel, un cadeau vous sera remis au départ.

Hôtel de La Station
10, Route d’Echternach  6250 Scheidgen (Echternach)

Tél. 00352/79 08 91  Fax : 00352/79 91 64

www.hoteldelastation.lu  email: info@hoteldelastation.lu

Prop. : Marc et Ruby HOSS
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POL I C E t

Le comité P aurai
t

trompé le Parlem
ent

Le comité P, l’organe de contrôle

des services de police, a caché des

informations essentielles au Parle

ment lorsqu’il a affi
rméque ledirec

teur adjoint Hans De Groote ne

s’était pas “le moins du monde”

rendu coupable de fausse déclara

tion de vol. En réalité, M. De Groote

a fait des aveux d
étaillés, écrit mer

credi De Morgen. Le comité P avait

étémis sur la sellette il
y a quelques

mois lorsqu’il était
apparu que son

directeur généra
l adjoint, Hans D

e

Groote, avait fait
une fausse décla

ration pour le vol de son GSM. Se

lon la direction du comité P, enten

due le 6 mai en commission

parlementaire de suivi, c
ette affaire

était “une tempête dans un verre

d’eau”. Les députés ont
pu consulter

le dossier et consta
ter que le par

quet de Termonde l’avait classé

sans suite le 11ao
ût2004.

ACC IDENT t

Un ouvrier tué du
rant

le montage d’une
grue

Un quadragénaire
originaire de

Zeebrugge a été mortellement

blessé mercredi après midi lors du

montage d’une grue sur un chan

tier à Coxyde. ”L’h
omme se trouvait,

en compagnie d’un de ses collègues,

sur le camion lorsqu’une partie du

bras horizontal, qui avait été hissé, a

basculé. Son collègue a été frappé à

la hanche par la structuremétallique

et souffre d’une fracture du bassin.

L’ouvrier originaire de Zeebrugge a

reçu le coup à la tête. De nombreuses

tentatives ont été faites pour le réani

mer. Il a été transporté à l’hôpital où

il est décédéunpeuplus tard”, témoi

gne le directeur commercial de

l’entreprise Verhelst Machines

d’Oudenburg qui était en charge

dumontagede lagrue
.

VOLS À LA T I R E t

Chiffres en baisse

à l’aéroport de Br
uxelles

Le nombre de vols à la ti
re au Brus

sels Airport a bai
ssé de plus de 9 %

au premier semestre 2008 par rap

port à la même période de l’année

précédente, a indiqué le ministre

de l’Intérieur Patrick Dewael. Au

premier semestre 2007, 438 vols à

la tire ont été enregistrés, cont
re

397 au premier semestre 2008. Pa

trick Dewael souligne que cette

baisse est “assez remarquable vu

que le nombre de passagers est en

hausse”. Le ministre rappelle que la

police fédérale de l’aéroport tient

journellement des patrouilles pré

ventives etmènedes actions ré
acti

ves orientées ve
rs les voleurs (à

la

tire) potentiels. C
equi adéjàperm

is

huit arrestations
durant le premier

semestredecette ann
ée.

Agressé car il est ju
if

IIIII Dan, 17 ans,
était assis sur un ban

c.

Il téléphonait à samaman

en hébreu lorsque

son agresseur est arri
vé

UCCLE t Dan, 17 ans, a été vic

time d’une agression
…car il est juif !

On croyait ces motifs d’un autre

temps… mais hélas le constat est

bien là. Les coups lui
ont été portés

uniquement pour cette raison. “Le

sale juif”, hurlé en même temps, ne

laisse en effet aucun doute sur la

motivationde l’agr
esseur.

Tout s’est passé
très vite. C’était

lundi, devant un
établissement de la

place SaintJob, à
Uccle. Dan était as

sis sur unbanc ju
ste devant la faça

de

d’un café fréquen
té 24heures sur 2

4.

Le jeune homme tenait son GSM

en main, il parlait à sa maman. Et

c’est précisément cette conversa

tion, enfin disons la langue utilisée,

qui a énervéund
es clients du café

.

Stéphane, 32 ans, est sorti en

trombe et s’est rué vers le jeune

homme. “Sale juif, fils de p…, sale ta

che”, atil hurlé tout en lui donnant

des coups de poi
ng dans le visage et

sur le torse.
Dan a tenté de réagir, il a poussé

son agresseur. Les deux hommes

sont tombés à terre. À cet instant, un

témoin de la scène a avisé la police.

Stéphane, l’aute
ur, s’est quant à

lui

rendu à l’hôpital… Une patrouille

s’est rendue à la clinique SainteÉli

sabeth pour le cueillir. Interrogé
, il a

expliqué que c’était lui la victime et

que c’estDanqui
l’avait agressé.

Mais pas de chance
pour lui, le té

moin, qui ne connaissait pas l
a vic

time, donne la même version :

l’agresseur a bien agi par antisémi

tisme.
La victime et l’auteur ont é

té en

tendus par la police. Stéphane
n’a

pas été mis à la disposition du par

quet, une décision pas très bien

comprise de la part des interve

nants… EmmanuellePraet

Procès de la chaud
ière deDespi

IIIII Ouverture du premier

procès politicofinanc
ier

à Charleroi ce lundi

CHARLEROI t Trois ans après

l’éclatement du scandale de La C
aro

lorégienne, c’est
l’affaire de la chau

dière de Carcassonne qui ouvrira le

bal judiciaire ce lu
ndi 15 septembre.

L’exéchevin Claude Despiege

leer, son fils Vincent et Jean
Pol In

cecca, haut fonc
tionnaire de la ville

de Charleroi, alors responsable des

économies d’énergie, devront ré

pondre de faux e
t détournement. En

l’espèce, d’avoir
falsifié le bon de

commande d’une chaudière de

6.000 euros qui a atterr
i dans la mai

son de vacances de Despiegeleer à

Carcassonne.

Cette première audience servira

probablement à fixer un calendrier

et non à aborder le fond de l’affaire.

Claude Despiegeleer comparaîtra

également le 18 septembre en

chambre du conseil dans le dossier

de La Carolo. Il semble toutefois

qu’une remise soit annoncée
.

Enfin, deux autres dossiers,
dont

le renvoi devant l
e tribunal a déjà é

té

ordonné, seront b
ientôt fixés au rôl

e.

Le premier concerne des abus de

gestion au sein de la société d’habi

tations sociales de Binche et envi

rons. En septembre 2005, le direc

teurgérant de la
Binchoise, Philipp

e

Gaillard, ainsi que l’exéchevin et

président de la société, Albert V
an

Bastelaere, avaie
nt été placés sous

mandat d’arrêt po
ur abus de biens

sociaux et corrup
tion.

L’autre affaire implique Robert

Wagner, le busines
sman, ami de Van

Cau, qui devra répondre d’un dé

tournement de subsides de la Ré

gion wallonne via son ancienne so

ciété CharleroiDécou
pe. Une prime

de 855.000 euros lui avait ét
é accor

dée à condition que l’entreprise

maintienne ses activités dura
nt plus

de 4 ans, ce qui ne fut pas le cas. Un

recouvrement de créances aurait d
û

être effectué par Bernard Wang,

alors directeur d
e la division indus

trie du ministère wallon de l’Écono

mie et qui sera lui a
ussi sur le banc.

F.D.

Aubin n’ira
pas aux
assises

IIIII Meurtre d’un

boulanger : la cour d’
appel

de Mons casse la déci
sion

de dessaisissement

d’un des jeunes agres
seurs

JAMIOULX t Le 5 novembre

2007, Pascal He
nnuy, le boulanger

de Jamioulx, était abat
tu lors d’un

cambriolage qui avait mal tourné.

Quatre jeunes armés s’étaient intro


duits dans sa bou
langerie Le Fourn

il.

Ils avaient abattu le chien, ce qui

avait réveillé Pascal Hennuy
et sa

femme. Le boulanger a, sem
bletil,

tenté de résister, ce qui a entraîné

une riposte immédiate, à savoir une

balle dans la régi
ondu cœur.

La police fédérale de Charleroi a

coincé cinq jeunes, dont deu
x ma

jeurs : Dorian Cherpion, 23 ans, et

Abdelah Mostefa, 18 ans. Trois mi

neurs ont été con
fiés aux juges de

la

jeunesse qui ont décidé de se des

saisir auprofit de
la cour d’assises.

Hier, la cour d’appel de
Mons a

annulé le dessaisissement

d’Aubin B., 17 ans, défendu par Me

Amrani, qui échappe
ra donc au jury

populaire. Il réin
tègre ainsi l’IPPJ, un

institut où il est susceptible d’être

enfermé jusqu’à ses 23 ans. La cour

s’est, sembletil, basée sur les chan

ces de réintégration du jeune

homme dans la société plutôt que

sur la gravité intr
insèquedes faits

.
F.D.

La cage pour déten
us dangereux

IIIII 20 cellules spéciales

sont désormais disponibles

dans nos prisons.

10 à Lantin et 10 à Br
uges

BRUXELLES t La polémique

autour de la dang
erosité de Farid Ba

mouhammad a agité la vie péniten

tiaire de ces dernières années.

L’homme, difficilement gérable de

par son insoumission et sa violence,

a blessé de nombreux gardiens et a

été transféré de prison en prison

sans qu’aucune infrastructure ne

puisse répondre clairement à cette

problématique du détenu considéré

comme très dangereux
.

L’administration pénitentiaire y

apporte aujourd’hui une réponse

avec 20 cellules réparties à parts

égales entre les p
risons de Bruges

et

de Lantin. Il s’agit de cellules de

haute sécurité à l’américaine. Ces

cellules sont sans
lemoindre confort

et ne disposent p
as demobilier pou

vant être cassé o
u utilisé pour jeter

à

la têtedesgardie
ns.

Les détenus qui sont enfermés

dans ces cellules
ont droit à une p

ro

menade par jour d
ans une cour inté



rieure en béton surmontée d’une

épaisse grille, un peu comme des

fauvesdansune
cage.

Ces cellules ne sont pas faites

pour accueillir d
es détenus comme

Marc Dutroux ou Gilbert Bodart,

non. Par détenu
dangereux, on en

tend des gens qu
i présentent un r

is

que sécuritaire pour les gardien
s et

la prison. Outre Farid le fou, des gens

comme Nordin Benallal, le roi de la

cavale, ou Peraj Konto, le ce
rveau de

l’évasionmassive de la priso
n de Ter

monde, y auraient,
selon nos confrè

res de laGazet Van Antwerpenqui ré

vèlent l’information, tout à fait leur

place. M.Ka.

Plusieurs déten
us sont difficilem

ent gérables da
ns la conception actuelle de nos

prisons. (SHUTTER
STOCK)
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Si l’on se réfère au seulclassement, Jette-RWDM n’aque peu d’intérêt. Mais underby reste un derby. Et cettefois, il aura une particularité,puisque les deux clubs ontchangé de coach au mêmemoment. Interview croiséeavec Patrick Vanstappen etFabian Jolly.

Qu’attendez-vous du derby?P.V.: “Rien de spécial, hormisune confirmation de notre nulà Braine... avec la victoire enplus! On doit gagner, un pointc’est tout.Avant de parler dederby bruxellois, je dirais quec’est plutôt le derby des malclassés. J’attends de mesjoueurs qu’ils soient capablesde gagner un matchimportant. Si ce n’est pas lecas, ce ne sera pas bon signemais ce ne sera pas fini pourautant.”
F.J.: “Trois points ainsi qu’uneprestation positive à tous lesniveaux. Je veux voir que mesjoueurs en veulent. La

transition est en marche etcertains vont avoir leurchance: qu’ils la saisissent! ”Vous venez d’arriver dansvotre club. Comment est legroupe que vous dirigez?P.V.: “ Il manque de confiancemais c’est logique vu lesrésultats. D’esprit de corpsaussi, mais ça s’améliore.J’avais entendu parler demésententes mais il n’en estrien. Il y a de la vie dans ceteffectif et je n’ai pas à meplaindre de la mentalité. ”F.J.: “ J’ai découvert un groupevidé de tout, mentalement etphysiquement. Et aucuncollectif. Il est en progressionmais je suis arrivé dans unbateau qui coulait et je doiscolmater les brèches. ”Y a-t-il quelque chose qui vousinquiète particulièrement?P.V.: “Non, pas plus que ça.Sauf que je pars toujours duprincipe qu’un groupe se doitd’être fort dans troisdomaines: technique, mentalet physique. Or mes joueurs nesont en ordre que sur lepremier. Nous avons un grosretard et on s’attèle à le

combler. ”
F.J.: “Oui, que les équipes dubas de tableau semblentrevigorées mentalement. ”Vous êtes-vous fixé un objectifchiffré pour le deuxième tour?P.V.: “Non, aucun. Parce que ça

ne dépendra pas seulement denous, mais aussi de ce qui sepassera en promotion. Il estdonc trop tôt pour se fixer desobjectifs. ”
F.J.: “Non. Ma mission estseulement de sauver le club à

n’importe quel prix. Je ne suispas Dieu même si je coachedepuis 17 ans et j’aurai besoinde tout mon groupe pourréussir l’opération-maintien. ”Fabian Jolly, avez-vous lesentiment que le RWDMdérange?
“Non, il ne dérange pas, maisil a un président atypique, quiest un fanatique. Le RWDM,c’est la couleur de son sang etparfois, à force de vouloir toutfaire trop vite, on bâclecertaines choses. Je ne croispas que nous manquions desérieux. Quant à lire cequ’Alain Balis déclare, je parsdu principe que chacun doitregarder dans son assiette. ”Un mot sur votre homologue?P.V.: “ Je ne le connais qu’àtravers la presse et soncoaching lors de matchsauxquels j’ai assistés. ”F.J.: “ Je pense que Patrick auraencore plus difficile quemoi,même s’il a davantage depossibilités, que ce soit auniveau du groupe ou desinfrastructures. C’est un supermec, pour lequel j’ai beaucoupde respect. ” «

Hier matin, Patrick Vanstappen et Fabian Jolly ont eu l’occasion d’évoquer le derby. l DEVAUX

JOURNALISTE

David Dupont

“C’est le derby des Bruxellois mal classés”

bMaccabi-Kampelaar,une rencontre anodinede P.3F, a dégénéré en fin dematch. Ce qui devait êtreune reprise tranquille en cemois de janvier s’est avéréêtre le théâtre d’une scènesinistre et pitoyable, auterme de laquelle tous lesnoms d’oiseaux ont étépassés en revue, avant qu’onen vienne aux mains. Retoursur les faits.

Alors que la campagne contrele racisme lancée par l’UnionBelge “Ne faites pas les singes ”,et pour laquelle des joueurs telque Mbo Mpenza se sont unis,bat son plein, on assiste à unniveau moindre, à des matchsquise finissentenpugilat.C’estrarement sur la pelouse mêmeque cela se déroule, mais dansla zone neutre. 99 % du tempsen raison de la stupidité depseudo-supporters, qui ont la

langue bien trop pendue.Dimanche dernier, puisquec’est cet incident que nous al-lons évoquer, Maccabi-Kampe-laar a mal fini. Albert Fajga,l’un des hommes forts de ceclub bruxellois à forte conso-nance juive, revient sur ces évé-nements qui l’ont blessé auplus profond de la chair.“Peu après l’heure de jeu, lejoueur-entraîneur de Kampe-laar a été exclu et enquittant leterrain, il nous a insultés ennéerlandais. Par politesse, jepréfère ne pas répéter ce qu’il adit mais cela visait bien enten-du nos origines. Cela a évidem-ment chauffé avec certainespersonnes qui étaient en zoneneutremais tout a fini par ren-trer dans l’ordre. C’est surtoutenfindematch, àtroisminutesde la fin, que les choses ont em-piré. Deux joueurs, un de cha-que équipe, ont été exclus etsont rentrés aux vestiaires sans

histoire. À ce moment-là, lejoueur-entraîneur de l’autreéquipe est ressorti du vestiaireet s’en est pris à notre joueur,qui estmarocain. Celui-ci ne l’apas supporté et la situations’est enflammée. ”

KAUFFMAN: “SCANDALISÉ ”L’entraîneur deKampelaar, un cer-tain Zoran Ourdinov, est le princi-pal responsabledecette triste affai-re.
Albert Fajga ajoute: “Ça fait long-temps que çanenous était plusarrivé. Jetrouveencoreplussur-prenant que ce soit quelqu’und’ex-Yougoslavie qui nous in-sulte mais soit... Je peux toutadmettre sur un terrain, maispas de telles insultes. Je ne pen-se pas que nous aurions la vieplus facile si nous jouions dansune série bruxelloise. Ça nechangerien.L’arbitreétaitnéer-landophoneet ilabienfaitça. Ila rentré un rapport dont nous

attendons les suites. ”Pour être complet, sachez quele Maccabi a déposé plainte de-vant le pénal et que le centrepour l’égalité des chances, re-présenté par M. San Angelo,s’est porté partie civile. Uneplainte sera aussi déposée de-vant la fédération.Lemotde la fin revient àMauri-ce Kauffman, le président duclub de Neder-over-Hembeek.“ Jesuisscandaliséqu’unentraî-neur, qui devrait être quel-qu’un de responsable, se com-porte de la sorte alors que dansnos supporters, certains ont euleursparentsdéportésdansdescamps de concentration. Jem’insurge ici contre toute for-me de racisme, et ça vaut pourtoutes les communautés et tou-tes les ethnies. Ça dépasse l’en-tendement, d’autant que sur leterrain, il ne s’est rien passé en-tre joueurs. ” «
DAVID DUPONT

FACE À FACE:

1.Le racisme est-il siprésent surles terrains?
Je ne vais pas dire qu’il y a desformes de racisme à chaquematch mais selon moi, à un matchsur trois. Cela va dans les deuxsens: des autochtones auxétrangers et vice versa.2. Y-a-t-il déjà eu des excès?Un jour, un de nos joueurs s’étaitblessé et saignait beaucoup.L’équipe locale n’a pas voulu

appeler l’ambulance et nous avonsdû nous débrouiller nous-mêmes!Je me souviens aussi d’un matchde jeunes de 10-12 ans où lesjoueurs adverses ne voulaient pasnous serrer la main. Et certainsqui nous saluaient se les frottaientdirectement. Si déjà à cet âge-làcela commence, où va-t-on?3. Que faudrait-il prendre com-me mesures selon vous?La fédération doit réagir etsanctionner les clubs. Il fautdonner un signal fort sinon jecrains que cela ne se dégradeencore davantage. (J.C. )

JOLLY: “LE RWDM,C’EST LA COULEURDU SANG DE MON
PRÉSIDENT”

3 questions à

bLaviolence,sousquelquefor-me qu’elle soit, est intoléra-ble. Souvent, les mots font plusmal que les maux. On ne pourrajamais empêcher deux “allumés ”de se taper sur la tronche dans latribune;mais c’estplusgrave lors-qu’un joueur pète les plombs endehorsdel’airedejeu.Parcequesil’on peut comprendre le désarroi

de la direction du Maccabi, et desautres clubs concernés, qui doi-vent supporter des propos racis-tesouantisémites, et les réactionsd’orgueil voire l’énervement quis’en suivent, on ne peut pas tolé-rer que les conséquences de cesdires soient de se faire justice soi-même et de dépasser les limites. «
DAV.D.

AbdelAbiedCORRESPONDANTQUALIFIÉ DURC SCHAERBEEK

PourApo Sen, lemédiand’Is-tanbulEvere,c’estsurtoutauniveau de l’arbitrage que lebât blesse.
“Généralement, on ne don-nepas l’occasionauxjoueursde tenir des propos racistescarnous les rappellonsà l’or-dre immédiatement.Parfois,certains supporters nouscrient des injuresmais onnepeut pas vraiment y fairequelque chose. Je crois que

c’est plutôt auniveau de l’ar-bitrage qu’il faut essayerd’agir davantage. Quandnous avons un arbitre fla-mand, cela arrive souventqu’il siffle contre nous. C’estdur car c’est comme si nousjouions à douze contre onze.Ce sont pourtant eux qui de-vraient montrer l’exemplecar ils sont un peu la policesur le terrain. ” «

J.C.

Istanbul Evere

“L’arbitre est un policier sur le terrain”

PROVINCIALE 1

JETTE-RWDM

Symbole de la symbiose au Maccabi: Glouftsis et Mbala. l DEVAUX

À PROPOS DE

Patrick Vanstappen-Fabian Jolly DEUX ENTRAÎNEURSQUI ONT ÉTÉ NOMINÉSDEPUIS QUELQUES SEMAINES

FOOTBALL PROVINCIAL

RégionFootball

L’opinion

Alors que l’Union belge a lancé une campagne contre le racisme, le Maccabi a été confronté à une volée d’insultes antisémites

18 POINTS PERDUS POUR SAINT-JOSSE?Il semble que davantage que trois points, c’est... 18 points que
pourrait perdre le club pour avoir aligné un joueur non-affilié.

Les mots peuvent faireplus mal que les maux

On se calme dans les stades!
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La sentence est tombée

hier soir, à la cour

d’assises, pour M’hamed El

Kebbachi. L’Anderlechtois a

été condamné à 15 ans de

réclusion, après avoir été

reconnu coupable du meurtre

de son épouse Malika. Les

jurés ont refusé de lui accorder

l’excuse de la provocation

plaidée par la défense.

Le crime s’est déroulé da
ns l’ap-

partement du couple, au 16 rue

de la Justice, à A
nderlecht. M’ha-

med El Kebbachi (56
) et Malika

Sebbarh (52) s’étaient m
ariés en

1976, avaient di
vorcé 20 ans plu

s

tard,et s’étaient
remariés. Puis ils

avaient vécu séparément jusqu’à

ce que, expulsé
de son logement,

l’époux ne revie
nne chez sa fem

-

me enmars 2006. Un an après, le

23 avril 2007, E
l Kebbachi tue s

a

femme de 16 coups de
couteau.

Hiermatin, ses avocats
ontplaidé

l’excusedelapro
vocation,ens’ap

-

puyant sur le fait que l’accusé

avait été menacé d’un couteau

par la victime. Pour M
e Didier De

Quévy, son client a donné cette

explicationdèss
onpremierinter-

rogatoire. “ Il n’y
a rien de men-

songerdans cette
premièredécla-

ration et il est ensuite resté

constant ”, a martelé l’avocat.

Le plaideur a aussi évoqué le

contextedesfait
set lapersonnal

i-

té de son client. “C’est un
solitai-

re, qui a sombré dans la dépres-

sion et dans l’alcool ”, a-t-il di
t.

“Mais il a essayé de
s’en sortir au

momentdesfaits,envo
ulantquit-

ter cette maison. Il n’y était pas

séquestré,maisilyavaituneli
ber-

té d’action limitée. Il n’aurait ja
-

mais dû y revenir, car c’ét
ait une

réconciliation de circonstance,

mue par l’appât du
gain. ”

Le jury n’a pas a
valisé cette thès

e

de la provocation, qu
i aurait ra-

mené la peine maximale à 5 ans.

L’avocat généra
l en a requis 20,

sans accordé à l’accusé la moin-

dre circonstance atténuante. La

défense en a plaidé toute u
ne sé-

rie et M
e Addelhadi Amrani a de-

mandédenepasdé
passer labarre

des 10 ans. Lors
de leur délibéra

-

tion, lacouret le
juryontcoupé la

poire en deux. « A.B.

En Belgique, il existe

18.000 épargnants gagnants.

Envie d’en faire partie?

Chez Afer Europ
e, votre épargne fructifie en toute sécurité.

Afer Europe n’est
ni une banque, n

i une compagnie d’assuran
ce, c’est la première famille d’épargnants

en Europe. Une asso
ciation

libre et indépendante
qui, depuis plus

de 30 ans, fait fructifie
r en bon père de famille les 40 milliards d’euros d

’épargne de ses

700.000 adhérents, dont
18.000 en Belgique.

En cette période de crise et d’incertitude
, la sécurité et le rendement garanti du

Fonds Afer Euro
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inestimable aux yeux de nos épargnants.
Une valeur que nous voudrions
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us.
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argnants gagnant
s d’Afer Europe?

Un épargnant gag
nant sur un rende

ment régulièrement élevé,

la sécurité de son
placement, les coûts, la

flexibilité, le libre
accès à son capital, la fiscalit

é, la transparenc
e, l’éthique et le

conseil.
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ez-nous par e-mail via le site www.lesepargnants

gagnants.be, p
ar téléphone au

n° gratuit 0800
13 143 ou par courrier à l’aide du coupon-répons

e.

Les rendements d
u passé ne consti

tuent pas une ga
rantie pour le fut

ur. Le contratAfe
r Europe est un p

roduit d’assuranc
e vie de Br 21 et B

r 23, assuré parA
viva (5

ème assureurmondia
l) et SEV.

Fiche info financ
ière disponible s

ur www.leseparg
nantsgagnants.b

e ou sur simple demande au 02.627.
47.00.

Afer Europe: 6 Av Lloyd George - 1000 Bruxelles - Tél .:
02.627.47.00 - Fax : 02.627.47

.17 - e-mail : info@afer-europe.com

74 Rue Saint Lazare - 75009 Paris

Taux 2008 :

4,36% nets
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3,67% + bonus Les épargnants
gagnants

Coupon réponse sans e
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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 onze « hotline » (cf. laatste bladzijde), alsook via 
info@antisemitisme.be en via dagelijkse contacten met het Centrum voor Gelijkheid 
van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKRB), de openbare instantie die belast is 
met de bestrijding van het racisme en de discriminatie in België. 
 
Zo gauw wij melding krijgen van een antisemitische gebeurtenis, wordt deze 
geanalyseerd en zeer nauwgezet gecontroleerd voor we overgaan tot de publicatie op 
onze website www.antisemitisme.be, waar we overigens ook de PV-nummers die ons 
worden meegedeeld vermelden. 
 
Deze incidenten worden vervolgens verzonden naar het CGKRB, dat, naast het 
slachtoffer, eveneens klacht tegen de afgekeurde handeling kan indienen. 
 
Het CGKRB en www.antisemitisme.be werken op dagelijkse basis samen. Op die 
manier kunnen de antisemitische handelingen in beide richtingen meegedeeld 
worden zodat het CGKRB en www.antisemitisme.be over zo volledig en recent 
mogelijke informatie beschikken. 
 
De incidenten worden eveneens verzonden naar het CICB, het FJO (Forum der 
Joodse Organisaties - Antwerpen), het CCOJB (Comité de Coordination des 
Organisations Juives de Belgique) en de Joodse Sociale Dienst om een juridische en 
psychologische opvolging te waarborgen. 
 
Er is trouwens een « waakzaamheidscel » opgezet die regelmatig de evolutie van de 
dossiers i.v.m. antisemitisme bijhoudt en bijwerkt. In deze cel, die door het CGKRB 
bestuurd wordt, zitten leden van het CGKRB, van de CCIB, van het FJO, van het 
CCOJB, van de website www.antisemitisme.be en van de ministeries van 
Binnenlandse Zaken, Justitie en Gelijkheid van Kansen. 
 

http://www.antisemitisme.be/
http://www.antisemitisme.be/


De getelde handelingen betreffen niet alleen de antisemitische handelingen, maar 
eveneens de handelingen die onder het negationisme vallen. 
 
De soorten vastgestelde handelingen worden per categorie ingedeeld, naargelang zij 
onder aanslag, agressie, dreiging, diefstal, profanatie vallen (of vandalisme), of dat zij 
onder de ideologie vallen (die de beledigingen en de anti-semitische woorden 
omvatten die in de pers, in pamfletten, op internet worden gehouden...). Sinds 2009 
onderscheiden wij trouwens nog een extra categorie, die van de antisemitische 
uitlatingen, omdat het aantal daarvan te groot werd om ze nog langer binnen het 
«ideologische» te plaatsen. 
 
Een classificatie wordt eveneens verwezenlijkt naargelang de handelingen tegen 
natuurlijke personen worden begaan, tegen gemeenschappelijke gebouwen en 
instellingen of op een openbare plaats (waar ook internet deel van uitmaakt). 
 
Zij worden eveneens per stad geclassificeerd. Wanneer handelingen zoals de 
onderwerpen verspreid in kranten of op Internet, worden geteld, als deze de grenzen 
van een enkele stad overschrijden, worden zij in een rubriek met de titel « België » 
geplaatst. 
 
Aan het einde van het geanalyseerde jaar wordt een laatste kruising van de informatie 
van www.antisemitisme.be en va het CGKRB uitgevoerd voor de publicatie van het 
verslag. 
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Analyse van de antisemitische incidenten in 2011 
 

1. Algemene vaststellingen 
 
Van 1 januari t.e.m. 31 december 2011 werden er in België 65 antisemitische 
meldingen geteld. Bij vergelijking met 2010, stelt men een toename vast van 25%.  
 
Het begin van 2009 was het decor van een zeer groot aantal antisemitische 
incidenten in België. Tijdens januari 2009 alleen al telden we maar liefst 41 
incidenten. Deze periode komt overeen met de evenementen in Gaza en de operatie 
« Gegoten Lood». 
 
Deze neiging tot import bevestigt zich bij elke belangrijke gebeurtenis in Israel en in 
de Palestijnse gebieden. Zo bijvoorbeeld, in 2002, telde men voor de maanden april 
en mei 34 antisemitische incidenten. De reacties naar aanleiding van de « Jénine » 
incidenten verklaarden toen dit bijzonder hoge cijfer. 
 
De terugkeer naar een gemiddelde voor de jaren 2010 en 2011 brengt daarentegen 
geen verhoging  van het gevoel van onzekerheid met zich mee. Talrijke getuigenissen 
van leden van de joodse gemeenschap beamen een zwaar klimaat waarbij de Jood 
dikwijls met de Israëliër wordt geassocieerd, en antisionisme met antisemitisme flirt, 
en men best zijn jood-zijn niet te duidelijk naar voor brengt. 
 
Men noteert ook - en dat werd door de vertegenwoordigers van de joodse 
Gemeenschap binnen de Cel waakzaamheid tegen antisemitisme van het Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen opgemerkt – dat de publieke overheid niet in staat is 
antisemitisme met doeltreffendheid te bestrijden, hetzij bij het preventiebeleid of de 
beteugeling. Dit betekent niet dat er niets gedaan word, maar eerder dat het bij een 
grotere politieke wil waarschijnlijk mogelijk zou zijn meer doeltreffend te handelen 
dan heden ten dage. Men kan zich dus afvragen waarom, aangezien het fundamenteel 
belang van de opvoeding, de opvoedingsprogramma’s voor verdraagzaamheid door 
de joodse instellingen zelf werden ontworpen? 

 
 



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

 
 
 
 

Jaar Aantal incidenten 

2000 36 

2001 30 

2002 62 

2003 28 

2004 46 

2005 60 

2006 66 

2007 69 

2008 73 

2009 109 

2010 52 

2011 65 

Totaal 696 

 
 
Behalve de bijzonderheid van de jaren 2002 en 2009 waarvan de uitleg te vinden is in 
de import van het Israel-Palestijnse conflict (Jenin en Cast Lead) blijft het jaar 2011 
in het algemeen gemiddelde van de laatste 6 jaar. 
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Niettegenstaande de grotere samenwerking tussen www.antisemitisme.be en het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen, en niettegenstaande de wettelijke middelen ter 
beschikking van de slachtoffers (wetten van 1981 en 1995) zijn er nog te veel die geen 
klacht indienen, omdat zij kennissen hebben die het wel gedaan hadden in het 
verleden, en ofwel werd er door de politieagent geweigerd een antisemitische 
bedoeling te vermelden, ofwel werd er door het Parket geen gevolg gegeven. 
 
Tenslotte, wemelt het internet met antisemitische uitlatingen waarvan het aantal kan 
variëren naar gelang de internauten min of meer actief zijn achter hun computer. 
 
 

3. De getroffen steden 
 
De meest getroffen steden zijn Brussel (19) et Antwerpen (14), gevolgd door 
Lokeren et Gent (1). Andere antisemitische of negationistische incidenten bestrijken 
op bredere basis het hele Belgische grondgebied (en daarbuiten) en worden door de 
media (gedrukte pers, televisie, internet enz.) bericht. Het gaat hier om 30 gevallen. 
 
In vergelijking met het jaar 2010, is de toename van meldingen in 2011 op evenredige 
wijze gebeurd in de drie hoofdcategories (« Brussel » – « Antwerpen » - « België »). 
 
 

4. De soorten incidenten 
 
Er werden evenveel gewelddaden gesignaleerd in 2011 dan in 2010 (7). Deze 
agressies werden gepleegd in Antwerpen (5) en in Brussel (2). Zoals in 2010 
vastgesteld, hebben zich bij de meest frequente daders van gewelddaden, zijnde 
personen van arabisch-musulmaanse oorsprong, nu ook personen van Oost-Europa 
toegevoegd. Het moet ook opgemerkt worden dat de geïnventariseerde gewelddaden 
in Antwerpen gepleegd, enkel de joodsorthodoxe gemeenschap geraakt hebben, 
gemakkelijk as zodanig te herkennen. In Brussel betreffen de twee incidenten een 
persoon die op straat Hebreeuws sprak, en een jong meisje in haar schoolomgeving. 
 
Het aantal bedreigingen en daden van 
vandalisme en ontheiliging, is ook min of meer 
gelijk aan 2010. Wij tellen in 2011, 5 bedreigingen 
(tegen 3 in 2010) en 3 daden van vandalisme en 
ontheiliging (tegen 5 in 2010). De bedreigingen 
waren meer bepaald gericht op een school en een 
synagoog in Antwerpen alsook een joodse vereniging 
in Brussel. Twee natuurlijke personen ontvingen ook 
antisemitische bedreigingen, de ene in Brussel, de 
andere in Antwerpen. Betreffende de doelwitten van 
vandalendaden, die zijn hoofdzakelijk openbare 
werken (twee bruggen in Lokeren en Antwerpen), de 
laatste vandalendaad betrof de brievenbus van een 
leider van de Brusselse gemeenschap. 
 
 

http://www.antisemitisme.be/


De ideologische meldingen echter zijn in duidelijke toename. Terwijl wij er 12 
telden in 2010, is dit aantal praktisch verdubbeld in 2011 om 23 te bereiken. Het gaat 
van een belediging aan een natuurlijke persoon, tot e-mails naar joodse instellingen. 
Ook noteren we een weigering joden te bedienen in een bar in Antwerpen, 
antisemitische uitlatingen in het blad van een studentenkring van de ULB, pesterijen 
tegen een leerling in een Brusselse school en een nazigroet op een podium in Gent. 
 

 
Betreffende de antisemitische of negationistische uitlatingen op het internet daar 
tellen wij er 27 voor het jaar 2011 (25 in 2010). 
Dat aantal moet wel gerelativiseerd worden. Internetgebruikers schuilen namelijk 
achter de anonimiteit die het internet biedt en kunnen zich dus met minder schroom 
volledig laten gaan. Het is bovendien 
uiteraard onmogelijk om absolute cijfers 
te hebben wat het aantal antisemitische 
uitlatingen op internet betreft. Het zou 
wel mogelijk zijn om al onze tijd te steken 
in het afschuimen van Belgische fora, 
maar het is niet onze bedoeling om alle 
statistieken exponentieel te doen stijgen.  
Krantenfora zijn het vaakst slachtoffer 
van dit soort commentaren en de 
moderatoren langzaam. Het sociaal 
netwerk Facebook telt eveneens 
meerdere antisemitische uitlatingen. 
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 
werkt met dat soort sites samen om de 
administratoren te informeren over de 
situatie en om ervoor te zorgen dat zulke 
commentaren vermeden worden daar 
waar mogelijk. Op de Federale Computer 
Crime Unit, een departement van de 
federale politie die de 
internetcriminaliteit in de gaten houdt, 
wordt in dat kader vaak beroep gedaan. 
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5. De doelwitten 
  
20 daden werden in 2011 gepleegd op privé eigendommen en natuurlijke 
personen. Hetzij één minder dan in 2010. 
 
Gebouwen en gemeenschappelijke instellingen werden in 2011 driemaal meer 
het doelwit (9) dan in 2010 (3). Het waren uitsluitend gemeenschappelijke 
instellingen in Brussel (5) en Antwerpen (4). 
 
Tenslotte, blijft de openbare ruimte het voornaamste doelwit van de 
geïnventariseerde meldingen. We tellen er 36 in 2011 (tegen 35 in 2010, 55 in 2009, 
en 41 in 2008). Het gaat hier over zowel het aanbrengen van graffiti op gebouwen als 
om persartikels en uitlatingen op het internet. 
 
 

6. De relevantie van de cijfers 
 
We hebben het hier over incidenten die ons gemeld werden of die tot een klacht 
wegens racisme leidden. De cijfers die we in deze analyse gebruikt hebben reflecteren 
een algemene tendens; het gaat hier niet om een exact beeld van het antisemitisme in 
België.  
 
Om over te gaan tot een juiste inschatting van dit fenomeen moet ook rekening 
gehouden worden met incidenten die direct gericht waren tegen de orthodoxe 
gemeenschap in Antwerpen, waarvan de slachtoffers nog slechts zelden reageren, en 
dat ondanks de sensibilisering van de Antwerpse joodse organisaties en van de 
politie. Het blijft echter een feit dat het precies deze gemeenschap is die, aangezien ze 
gemakkelijk herkenbaar is aan de traditionele klederdracht, het vaakst het doel is van 
antisemieten.  
 
Zoals uitgelegd in het kader van de evolutie (punt 2), voor veel mensen lijkt het 
melden van incidenten en het eventueel neerleggen van een klacht bij de politie zelfs 
nutteloos, wat verklaard kan worden door het onthaal dat zij dikwijls krijgen in 
sommige commissariaten en door het kleine aantal gevallen dat door justitie vervolgd 
worden.  
 
Ten slotte melden we nog dat de incidenten die zich op het internet voordoen vanaf 
nu in een aparte categorie geplaatst worden. Het gaat uiteraard om veel meer dan wat 
wij op onze site kunnen melden, wij geven enkel maar de tendens van dit soort 
incidenten weer. 
 
 

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

duidelijk aan dat het importeren van het Palestijns-Israëlisch conflict wel 



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

- In die zin, worden vele verbale uitbarstingen gebanaliseerd, meer bepaald in 
de geschreven en televisuele medias, verbale uitbarstingen vanwege zowel de 
gewone mens als van aanzienlijke personaliteiten van de Belgische 
maatschappij. Een van de meest zorgwekkende verbale uitbarstingen was de 
toespraak van een opleidster van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 
tijdens een opleiding in de diversiteit gericht tot de politie ; 

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

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

 
Het verschijnsel antisemitisme laat zich niet alleen in cijfers vatten door de 
opsomming van het aantal gemelde incidenten, maar wordt ook verklaard door de 
algemene locale sfeer. Of de cijfers nu dalen of stijgen, waar het zeker ook om gaat, is 
het gevoel van onveiligheid en onbehaaglijkheid dat de barometer van het 
antisemitisme is. Zolang de leden van de joodse gemeenschap angst hebben om hun 
joods-zijn publiekelijk te manifesteren, en zolang ze zich niet zoals elke andere 
Belgische onderdaan veilig over straat kunnen bewegen met een duidelijk teken van 
hun religie (zoals de kippa of de Davidster), zal het antisemitisme bestreden moeten 
worden. 
 
Ten slotte, naast fysiek antisemitisme, is de grootste zorg het ideologisch 
antisemitisme. Men constateert een constante golf propaganda tegen het 
bestaansrecht en de erkenning van Israel als joodse staat. Deze propaganda wordt 
geleid door linkse en pro-palestijnse organisaties en wordt door hen verspreid binnen 
de publieke opinie (door middel van betogingen, pamfletten, geschreven pers, radio, 
televisie, internet, …). 
 
Al deze antisemitische elementen samengenomen, brengen sommige Belgische 
joodse families, die een degradatie van de situatie aanvoelen, ertoe, hun toekomst 
ergens anders dan in België te bekijken. In een rechtstaat zoals België mogen zulke 
toestanden niet gebeuren. Wetten werden gestemd om tegen racisme, antisemitisme 
en negationisme te strijden, en het is de Staat die moet ingrijpen, zowel door 
opvoeding en preventie als door repressie, om de fundamentele rechten van alle 
burgers te vrijwaren. 
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Antisemitische incidenten voor het jaar 2011 
 

 
30/12  
Aanranding op een orthodoxe jood in Antwerpen 
Vrijdag avond rond 19u. keerden twee orthodoxe joden, schoonvader en schoonzoon, 
na het verlaten van de synagoge, naar huis toe. Onderweg, op de hoek van de lange 
Kievitstraat en de Provinciestraat, kwamen zij twee jonge mannen van arabisch-
musulmaanse oorsprong tegen. Een van hen heeft een bommeke aangestoken en in 
het voorbijgaan op de shtreimel (traditionele hoed van de orthodoxe joden) van de 
schoonvader neergelegd. Deze laatste verschoot en zijn shtreimel werd beschadigd. 
De volgende dag, na het beëindigen van de sabbat, heeft het slachtoffer kontact 
opgenomen met de politie om klacht neer te leggen. 
 
30/12 
Antisemitische bedreiging in een synagoge te Antwerpen 
Vrijdag voormiddag betrad een man van Kaukasuse oorsprong, Russisch en Engels 
sprekende, een kleine synagoge van de Antwerpse chassidische gemeenschap. 
Beseffende dat de man niet op zijn gemak bleek (hij hield zijn gebedsboek onderste 
boven) werd hij na enkele onbeantwoorde vragen, verzocht het gebouw te verlaten. 
Toen raakte de man opgewonden en verklaarde dat hij joden zou doden met een Uzi 
en een mes. Daarna is hij vertrokken, op een tram gestapt naar een onbekende 
bestemming. De politie werd verwittigd. 
 
27/12 
Antisemitische uitlatingen op het forum van de krant La Libre 
In het kader van een artikel op de website van het franstalig dagblad « La Libre 
Belgique » gepost, met als titel « Le Soir beschuldigd van “delegitimatie van Israel” » 
werden verschillende antisemitische commentaren gepost waaronder het volgende : 
Stop1973 - Belgë - 27.12.11 om 21h03 « Coördinatie Comiteit der Joodse 
Verenigingen van België (CCJVB). Joden der duizend paspoorten die zich overal 
thuis voelen maar de rassenvermenging weigeren, goed voor de anderen maar 
nooit door hun aangewend. Racisten in spe die menen de anderen de les te kunnen 
leren. Het zou de tijd zijn om een echt Coördinatie Comiteit der BELGISCHE 
Organisaties van België te stichten om hen terug op hun plaats te zetten deze 
leugenaars en hoerenlopers die enkel goed zijn om onenigheid te scheppen waar ze 
zich ook bevinden » (« Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique 
(CCOJB). Juifs aux milles passeports qui se croient chez eux où qu'ils soient mais qui 
refusent le métissage, bon pour les autres mais jamais appliqué par eux. Des 



racistes en puissance qui pensent devoir donner des leçons aux autres. Il serait 
temps de faire un vrai Comité de Coordination des Organisations BELGES de 
Belgique et de les remettre à leur place ces menteurs et fornicateurs juste bons à 
semer la zizanie où qu'ils soient »). Na verscheidene klachten werd dit commentaar 
uiteindelijk door de moderator van de website verwijderd. 
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/709383/le-soir-accusa-de-dalagitimer-
l-etat-d-israal.html 
 
15/12 
Antisemitische mail ontvangen in het kader van een commerciële relatie 
In het kader van een commerciële relatie tussen twee vennootschappen, heeft de ene 
aan de andere de volgende elektronische brief gestuurd: « Zijn jullie helemaal 
incompetent of is dit nogmaals een poging tot informaticabedrog? Daarenboven, 
telkens wanneer men klacht neerlegt tegen een bedrijf van het superkapitalistisch 
joods globalistisch systeem, verliest men zijn proces. Maar jullie joden wees gerust : 
men zal u tot de laatste uitslachten. Men zal uw ogen uitkerven, men zal uw hoofden 
op palen steken met uw ballen onderaan gehangen. De nieuwe aristocratie, daar 
gaan wij ons serieus mee bezighouden. Betreffende de rechters, het eerste dat wij 
zullen doen wanneer wij tot de macht komen, is een schijnproces georganiseerd 
door een van hen, die voor dit doel verkozen zal worden. Niettegenstaande wat 
jullie zo graag in jullie Talmud zeggen, zijn niet alle Ariërs ossen. Indien jullie echt 
het uitverkoren volk zijn, hoe verklaren jullie dan jullie verbazingwekkende 
lelijkheid? Jullie God is de god der lelijken en der misvormden. » De vennootschap 
die deze mail heeft verkregen heeft een klacht bij het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen neergelegd. 
 
14/12 
Antisemitisme op Facebook 
Het Vlaamse Antifascistische Front (AFF) heeft opgemerkt dat een zekere Hartwig 
Brouckaert op zijn Facebook bladzijde en op de foto van zijn profiel, een verbinding 
had aangebracht naar Youtube en het Horst Wessel lied, volkslied van de SA en de 
NSDAP. Naar aanleiding van de publicatie van die verbinding, en aangezien 
H.Brouckaert van een invaliditeitsuitkering geniet, ontstond er een discussie tussen 
de Facebook vrienden : « In de tijd van zijn idool Hitler meteen geliquideerd zou 
geweest zijn, de gaskamer in vloog wegens nutteloosheid voor de maatschappij ». 
Antwoord van een andere : « Alez we zijn ondertussen een eeuw verder dus tzou iets 
anderst geweest zijn dan toen, tijden veranderen, joden blijve het zelfde vuile 
inpalmende ras ». Het dossier werd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 
neergelegd. 
Bron : http://aff.skynetblogs.be/tag/brouckaert. 
 
8/12 
Antisemitische uitingen van een opleidster van het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen 
Op 8 december vond een opleiding plaats in het beheer van de diversiteit, ter attentie 
van de federale politie, in de Geruset kazerne te Etterbeek. Deze opleiding werd door 
het Centrum voor gelijkheid van Kansen geleid. In het kader van een losse discussie 
over stereotypen en meer bepaald over de redenen waarom bepaalde 
gemeenschappen zich beter integreren dan anderen, en waarom de eisen tegenover 
de orthodoxe joden in Antwerpen minder waren dan die tegenover de Marokkaanse 
en Turkse gemeenschappen, antwoordde de verantwoordelijke van de opleiding : 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/709383/le-soir-accusa-de-dalagitimer-l-etat-d-israal.html
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/709383/le-soir-accusa-de-dalagitimer-l-etat-d-israal.html
http://i42.tinypic.com/e89660.jpg
http://i42.tinypic.com/e89660.jpg
http://aff.skynetblogs.be/tag/brouckaert
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« Omdat zij geld en macht bezitten maar ook omdat zij ons culpabiliseren voor de 
Holocaust » (« Parce qu’ils ont de l’argent et du pouvoir mais aussi parce qu'ils nous 
culpabilisent pour l'Holocauste »). Na een tweede vraag, « Waarom blijven de Joden 
onder elkaar? », antwoordde zij : « De reden, onder andere, zijnde, wat zij 
meegemaakt hebben, de Shoah, al heeft België niets te maken met de 
uitroeingskampen » (« A cause, entre autres, de ce qu’ils ont vécu, la Shoah, même si 
la Belgique n’a rien à voir avec les camps d’extermination. »). N.a.v. dit antwoord, 
heeft een aanwezige collega de zaak terug recht getrokken. Deze uitspraken werden 
door een politiecommissaris, die aan de opleiding deelnam, aangeklaagd. Het 
Centrum reageerde door te erkennen dat de uitspraken « zeker een fout betekenden 
in hoofde van het Centrum, en geen plaats hadden in de opleidingen dat het in zijn 
dagelijkse activiteiten organiseert » en verduidelijkte daarbij: « dat het de zaak hier 
niet bij zou laten, en dat het moest vermijden dat deze fout zich in de toekomst zou 
herhalen ». De adjunct-directeur van het Centrum, de Heer Edouard Delruelle, 
verklaarde daarna dat « een toezicht ook verzekerd zou zijn om het striktste respect 
van het werkreglement en de ethiek te waarborgen door het geheel van de 
medewerkers van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en de strijd tegen 
racisme ». 
 
7/12 
Antisemitisch commentaar op Facebook vanwege een lid van Natie 
Een internaut wiens schuilnaam op Facebook Glenn de Weerstander is, lid van de 
extreem rechtse groep Natie, heeft uitspraken gedaan die aansporen tot haat, 
discriminatie en geweld ten opzichte van Zwarten, Moslims en Joden. Meer bepaald 
betreffende de joodse gemeenschap, verklaarde hij in het commentaar over een 
artikel getiteld : « Encore un témoin de l’holocauste pris en flagrant délit de 
mensonge » (« Nog een getuige van de Holocaust op heterdaad van leugen 
betrapt) : « Vous aller déguter un jour, parasites du monde entier, on attend dans 
l’ombres…mes nous sommes là :o). » (« Op een dag gaan jullie, parasieten van de 
hele wereld, ervan smullen, wij wachten in de schaduw…maar wij zijn er »). 
Ondertussen, heeft de internaut zijn profiel op Facebook veranderd. Het dossier werd 
aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen meegedeeld. 
 
7/12 
Antisemitische woorden op de website van La Libre Belgique 
In het kader van een artikel op het internet site van het dagblad « La Libre Belgique » 
gepost, en getiteld « Les candidats républicains tancent Obama sur Israël » 
(« Republikeinse kandidaten verwijten Obama’s politiek betreffende Israël »), 
schreef een internetgebruiker het volgende commentaar : « leurs pu.tes les tiennent 
pae les cou.illes et leurs you.tres par la presse, démocrates comme républicains 
d'ailleurs, l'Amérique n'est plus qu'un état fan.toche du si.on.isme, triste fin...! ». 
(« Hun hoeren houden ze vast bij hun ballen et hun «joden» bij de pers, zowel 
democraten als republikeinen trouwens, Amerika is niets meer dan een 
marionettenstaat van het zionisme, triestig einde…! »). Het schrijven werd door de 
moderators weggehaald. 
 
 
 
 



24/11 
Antisemitische commentaren op een Belgische voetbalforum 
Op de website, www.voetbalkrant.com, een belangrijke Belgische sportwebsite, met 
400.000 paginaviews per dag, staan bijzonder antisemitische hatelijkheden te lezen. 
Deze commentaren werden gepost door geregistreerde bezoekers die zich van 
schuilnamen bedienen. Als men een eerste keer over kankerjoden begint probeert een 
andere bezoeker de zaak  in te tomen en schrijft:  « Ik weet dat je het niet tegen echte 
joden bedoeld(maar tegen Ajaxfans) maar zulke woorden horen niet thuis op een 
voetbalforum » luidt het een eerste keer: « Toch wel hoor , ik haat alles wat joods is 
of ermee dweept dus natuurlijk zeer zeker ook die ‘echte’ joden met hun leugens over 
een zogenaamde holocaust enz maar ja dat heeft wrs niet veel meer te maken met 
voetbal. Maar ik ben anti joden for life! Smerige stinkende lookvreters en bende 
pedofielen zijn het , daarom lijken ze allemaal zo op elkaar die torarukkers! » Dit 
soort uitspraken wordt ook herhaald bij volgende postings. Het Forum der Joodse 
Organisaties (FJO) is op de hoogte van deze feiten en liet weten een klacht over te 
maken aan het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Op 12 januari 
2012, een eenvoudige klacht werd bij Parket Mechelen ingediend. 
 
23/11 
Antisemitische en negationniste woorden van de gewezen voorzitter van 
de jongeren N-VA 
Bas Luyten gewezen voorzitter van de jongeren van de N-VA en medewerker van ex-
senator Kim Geybels, (vandaag uigesloten van de N-VA), heeft antisemitische 
woorden geuit in het kader van een discussie over een artikel door een gebruiker van 
Facebook op zijn muur geschreven ((Luckas Vander Taelen, senator (Groen)). Zo 
heeft Bas Luyten verklaard: « Hitler zijn werk beter had afgemaakt ». Hij heeft 
verder verklaard : « 6 miljoen Palestijnen ondergaan dagelijks niets anders dan. Zo 
weten ze misschien eens hoe het voelt. » 
 
21/11 
Projectielworpen en beledigingen naar joodse scholieren in Antwerpen 
Rond 15u30 werd in de Brialmontlei, door een getuige een groepje van 5 jonge 
allochtonen (4 jongens van 10-12 jaar en een meisje van ongeveer 16 jaar) die een klas 
van een twintigtal joodsorthodoxe scholieren bestookte met verschillende objecten 
waaronder stenen, en met agressieve beledigingen. De getuige benaderde de 5 
jongeren en vroeg waarom zij zich zo gedroegen. Zij antwoordden dat dat was omdat 
de joodse jongeren hen fotografeerden. Maar deze foto’s werden pas genomen na de 
bekogeling. De getuige verwittigde het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. Het 
dossier wordt onderzocht. 
 
18/11 
13 jarig meisje aangerand in Brussel 
Na het volgen van een sportles in het Sportcentrum van Neder-Over-Hembeek in 
Brussel, verliet een 13jarig meisje van joodse oorsprong samen met haar vriendin het 
centrum, richting huiswaarts. Op dat ogenblik ontstond er een woordenwisseling met 
vijf andere meisjes (van Marokkaanse oorsprong ) van de sportles. Het joodse meisje 
zei dat ze het beu was dat men haar geen respect toonde door allerlei beledigingen 
tegen haar en haar familie. Als antwoord kreeg zij « ta gueule » (« houd uwe mond ») 
toegesnauwd. Waarna een van de meisjes aan de leidster van de groep zei : « ce n'est 
qu'une sale juive » (« het is maar een vuile Jodin »). De leidster is dan naar het 
joodse meisje gestapt en heeft haar tweemaal een mep in haar gezicht gegeven. 
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Wanneer het slachtoffer wou vertrekken en problemen vermijden, heeft de leidster 
nogmaals herhaald : « ferme ta gueule sale juive et retourne dans ton pays » (« houd 
uw bakkes vuile Jodin en keer terug naar uw land ») en dan hebben zij haar met hun 
vijven aangevallen, bij haar vastgepakt en haar hoofd tegen een knie geslagen. Zij 
kreeg klappen van alle kanten. Zij probeerde zich te verdedigen maar kon niet 
bewegen. In staat van schok, lichamelijk en psychologisch, is zij bij de politie van 
Brussel klacht gaan indienen. De aanranders werden geïdentificeerd en zullen 
ondervraagd worden. (PV n° BR.43.LL.140298/2011) 
  
18/11 
Antisemitische karikatuur op een praalwagen tijdens de Sint-Verhaegen 
optocht 
Tijdens de jaarlijkse Sint-Verhaegen optocht die op 18 november plaatsvond tussen 
De Zavel en De Beurs in Brussel, paraderen de studenten in faculteitsgroeperingen 
naast hun respectievelijke praalwagens die voor de gelegenheid versierd zijn. Op de 
wagen van de rechtenfaculteitskring waren karikaturen aangebracht van het 
Christendom, de Islam en het Jodendom. Betreffende het Jodendom overschrijdt de 
karikatuur de limieten van het aanvaardbare door het duidelijke antisemitische 
karakter. Men vindt er de klassieke antisemitische clichés met de voorstelling van de 
religieuze Jood met lange neus en puntige nagels. Op het paneel aangebracht op de 
wagen leest men :  « Pourquoi toujours nous ? », « Importation du conflit, blah blah 
blah », « Antisémite, blah blah blah », « Le Cercle de Droit vous informe : suite aux 
récentes accusations dont l'ULB est la cible, il est devenu interdit et (dangereux!) de 
rire, de s'exprimer ou de penser (....!) à propos de la communauté juive. Nous avons 
donc décidé de censurer ce panneau afin d'éviter tout "malentendu" (et/ou 
représailles...) article page 3. ».  (« waarom altijd wij? », « import van het conflict, 
blah blah blah », « antisemiet blah blah blah », « de Rechten-kring brengt ter 
kennis : n.a.v. de recente beschuldigingen waarvan de ULB het doelwit is, is het nu 
verboden geworden (gevaarlijk) te lachen, zich uit te drukken of te denken over de 
joodse gemeenschap. Wij hebben dus besloten dit paneel te censureren om alzo alle 
“misverstanden“ (en/of wraaknemingen…) te vermijden. Artikel blz 3 »). Bovendien 
vindt men op het « islamitische » paneel naast de karikatuur van een 
fundamentalistische islamiet, een Arabische tekst met daarbij in Latijnse lettering het 
acroniem « UEJB » (« VJSB » (Vereniging van Joodse Studenten van Belgie). De 
Arabische zinnen hernemen klassieke terroristische slogans uit hun communicaties. 
Naast de vermelding « UEJB » staat er in Arabisch schrift « Allah Akhbar » (« Allah 
(God) is groot »). 
 
17/11 
Antisemitische texten op de website van de DH 
N.a.v. een artikel op de website van « La Dernière Heure » gepost, met als titel « Le 
Madoff belge : 10 ans de cavale ! » (« De belgische Madoff: 10 jaar op de vlucht ! »), 
werden verschillende antisemitische commentaren ontdekt en sommigen werden 
door de moderator verwijderd. Masimetriquo – Spanje : « Madoff et Meimoun, 
qu’ont-ils en commun à part d’être des escrocs ? Ah oui, le peu-ple élu ! Ca va, je la 
ferme, bonne journée à tous lol » (« Madoff en Meimoun, wat hebben zij in gemeen 
behalve dat zij oplichters zijn? Ah ja, het uitverkoren volk! OK ik hou mijn mond, en 
een goedendag aan iedereen. ») ; Mec Plus Ultra – Etterbeek : « Oh, comme c'est 
bizarre: tout comme Madoff, cet autre escroc de haut vol est aussi de la 



"Communauté"... Sûrement un hasard, bien entendu. » (« Oh, hoe vreemd : net zoals 
Madoff, is die andere hoogvliegende oplichter ook van de “gemeenschap”…..zeker een 
toeval, natuurlijk »). Het dossier werd naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 
doorgegeven.  
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/375614/le-madoff-belge-10-ans-de-
cavale.html 
  
14/11 
Antisemitische commentaren op de site van de DH 
In het kader van verschillende artikels uitgegeven over Dominique Strauss-Kahn op 
de internet website van « La Dernière Heure », waarvan een genaamd « DSK aurait 
admis être "malade"» (« DSK zou toegeven hebben dat hij ziek is »), een ander « Et 
si DSK et Anne Sinclair divorcaient ? » (« En als DSK en Anne Sinclair zouden 
scheiden? »), werden verschillende antisemitische commentaren uitgebracht en 
vervolgens door de moderator gewist. « Kawallace » : « Dur dur d étre j.u.i.f et 
pervers sexuelle... » (« Moeilijk, moeilijk j.o.o.d te zijn en sexueele pervert … ») ; 
« Fricfrac » : « Ils sont j..fs. Pour ces gens-là seul l'argent compte. Il suffit de lire le 
Talmud. »  (« Het zijn j..dn; Voor deze mensen telt enkel het geld; Het volstaat de 
Talmoed te lezen ») ; « kimi-323 » : « ...la journaliste et écrivain aurait déjà 
demandé à son époux de la rembourser de tous les frais engendrés par l’affaire de la 
suite 2806... La solidarité juives que existe bel et bien, mais Anne Sinclair confirme 
que cette charité a ses limites... Dieu soit loué (à son juste prix, bien évidemment !). »  
(« … de journaliste en schrijfster zou reeds aan haar echtgenoot de terugbetaling 
gevraagd hebben van al de kosten van de zaak van de suite 2806… De joodse 
solidariteit bestaat echt, maar Anne Sinclair bevestigd dat liefdadigheid zijn 
limieten heeft… God zij geprezen ( aan de juiste prijs natuurlijk!). ») 
http://www.dhnet.be/infos/monde/article/375188/dsk-aurait-admis-etre-
malade.html  
http://www.dhnet.be/infos/monde/comment/375260/?page=2 
 
7/11 
Facebook pagina genaamd Shoa Hebdo 
Naar aanleiding de zaak van de uitgave van « Charlie Hebdo » herdoopt « Charia 
Hebdo », gaan de reacties alle richtingen uit op het internet. Men kan namelijk op 
Facbook een blad ontdekken « Shoa Hebdo » waar men verschillende referenties 
terugvindt naar uitspattingen van Dieudonné. De fotos op deze pagina overgenomen 
spreken voor zichzelf en nemen vele antisemitische clichés over. Het dossier werd 
naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen doorgegeven. 
http://www.facebook.com/pages/Shoah-Hebdo-Officiel/177410615679174 
 
2/11 
Bedreigingen tegen joodse scholen vanwege de Secretaris-generaal van 
de Vlaamse socialistische vakbond voor opvoeding 
De Secretaris-generaal van de socialistische vakbond ACOD-Opvoeding, Hugo 
Deckers, heeft naar de krant Joods Actueel een e-mail gestuurd: « Het Palestijnse 
volk heeft zich even geroerd. Een kleine minderheid vond dit niet kunnen. Gelukkig 
worden ze lid van UNESCO. Goed zo dacht ik, maar plots wordt er beslist om de 
nederzettingen uit te breiden. Als dit de reactie is zal ik graag als vakbondsleider 
van ACOD de situatie van Joodse scholen in Antwerpen ook eens in de actualiteit 
brengen. Ik vrees dat jullie nog gaan schrikken. » De hoofdredacteur van Joods 

http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/375614/le-madoff-belge-10-ans-de-cavale.html
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/375614/le-madoff-belge-10-ans-de-cavale.html
http://www.dhnet.be/infos/monde/article/375188/dsk-aurait-admis-etre-malade.html
http://www.dhnet.be/infos/monde/article/375188/dsk-aurait-admis-etre-malade.html
http://www.dhnet.be/infos/monde/comment/375260/?page=2
http://www.facebook.com/pages/Shoah-Hebdo-Officiel/177410615679174


Verslag over het antisemitisme in België – Jaar 2011 
 
 

 

23 
info@antisemitisme.be 
Tel : 0483 40 93 43 
Fax : 02 534 31 80 

Actueel heeft gereageerd. En het Forum der Joodse Organisaties heeft een klacht 
neergelegd bij het parket en zich zelf ook burgerlijke partij gesteld. 
http://joodsactueel.be/2011/11/02/acod-bedreigt-joodse-scholen-omwille-van-
situatie-in-het-midden-oosten/ 
http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/1342712/2011/11/02/ACO
D-topman-dreigt-boekje-open-te-doen-over-joodse-scholen-in-Antwerpen.dhtml 
 
18/10 
Een federale volksvertegenwoordiger hernoemd de PP de PJB (Joodse 
partij van Belgie) en nazifieert Israel 
De federale volksvertegenwoordiger, Laurent Louis (MLD ex PP), heeft op zijn twitter 
blad verschillende tweets gepost volgend op een persbericht van de PP (Populaire 
Partij) die de vrijlating van Gilad Shalit begroet. Tussen zijn tweets kon men onder 
andere lezen : (Aangaande de PP) « Pourquoi pas PJB pour parti juif de 
Belgique??? »  (« Waarom niet PJB voor Belgische Joodse Partij??? ») ; « Israël est 
un pays terroriste qui impose sa loi comme le faisaient les nazis en 40 » « Israel is 
een terroristisch land die haar wetten oplegt zoals de nazis in 40 ») ; « Oui je 
l'affirme haut et fort: Israël est un Etat qui pratique une politique nazie » (« Ja ik 
verklaar luid en hard : Israel is een staat die een nazi politiek voert ») ; « Nous 
avons le droit et même le devoir de dénoncer ces agissements qui s'apparentent au 
nazisme »  (« Wij hebben het recht en zelfs de plicht om zulke praktijken die tot het 
nazisme behoren, aan te klagen »). Naar aanleiding van deze uitspattingen, werd op 
21 oktober 2011 een klacht neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 
door Joël Rubinsfeld, ex-voorzitter van de PP en ex-voorzitter van de CCOJB, tegen 
Laurent Louis voor zijn verklaringen die de PP van « Joodse Belgische Partij » 
kwalificeert en de staat Israel nazifieert. Het CGK heeft ook zelf op 9 november, een 
klacht neergelegd bij het parket van Nijvel voor het aansporen tot raciale haat en 
discriminatie. 
http://www.rubinfeld.be/blog/244-plainte-contre-le-depute-federal-laurent-louis 
 
11/10 
Agressie op Joden in de straten van Antwerpen 
S’morgens rond 9u15 terwijl hij op de Mercatorstraat in Antwerpen wandelde, sloeg 
een man van arabisch-moslims oorsprong op de joden die hij tegen kwam. De politie 
werd vlug op de hoogte gebracht en heeft de man op de Oostenstraat gearresteerd. Bij 
zijn arrestatie heeft de politie vastgesteld dat de agressor mentale problemen had. 
 
7/10 
Een leerling, slachtoffer van antisemitisme, van de Europese School 
weggehaald 
Camille, een meisje van 15, werd van de Europese School in Ukkel weggehaald als 
gevolg van antisemitische beledigingen en pesterijen die sinds 2009 duurden. Twee 
jaar lang noemden twee jongens van haar leeftijd haar « La Juive » (« De Jodin »), 
« Sale juive » (« Vuile jodin ») en verweten haar de Israëlische politiek tegenover de 
Palestijnen. De beledigingen werden zowel binnen als buiten de school geuit en 
Camille durfde, uit vrees voor wraakneming niet, haar leraars op de hoogte te 
brengen van deze feiten. Op een dag toen zij zich op straat bevond met een andere 
leerling, riepen de twee jongens deze laatste toe : « Ne reste pas avec elle, c’est une 
juive. » (« Blijf niet met haar, het is een Jodin »). Uiteindelijk op 23 september, toen 
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de Palestijnse Autoriteit haar toetreding bij de VN aanvroeg, schreeuwden zij terwijl 
zij een keffieh rond haar hoofd draaiden: « Palestine, Palestine ! Tu es palestinienne 
maintenant. » (« Palestina, Palestina! Nu ben je een Palestinese »). Op die dag heeft 
Camille eindelijk de feiten bij haar moeder aangeklaagd. Deze laatste heeft dan de 
directie van de school gecontacteerd. De twee jongeren werden « op strenge wijze tot 
de orde geroepen » en hun ouders opgeroepen. Hun lot werd nog niet vastgelegd door 
de directie van de Europese School. Intussen, is het het slachtoffer die van school 
moest veranderen. Bron: Le Vif L'Express, 2 december 2011. 
 
6/10 
Antisemitisch commentaar op de website van het dagblad « Het 
Nieuwsblad » 
In het kader van een artikel op de website van het dagblad « Het Nieuwsblad » met 
als titel « 30 procent van Nobelprijzen gaat naar Joden », heeft iemand met het 
pseudoniem « een Belastingbetaler » het volgende geschreven : « Da's zoals de 
topfuncties bij de EU, de Raad, de Commissie, Unesco, UN enz. Die worden ook 
grotendeels ingenomen door joden. En geloof me, dit heeft écht niets met 
intelligentie (en bijhorende examens) te maken, gewoon met ons kent ons -een groot 
deel van die posten wordt gecreerd op vraag van hen zelf. Als intelligente en 
capabele niet-jood wordt je systematisch geweerd. » 
http://www.nieuwsblad.be/forum/index.aspx?pagename=detail&forumid=3023124 
 
3/10  
Bedrijgingen op een jonge man in Antwerpen 
Terwijl hij in zijn wagen op de Plantin-Moretuslei reed, richting Singel, kwam een 
jonge man van 30 jaar aan een rood licht naast een auto te staan met aan boord twee 
jongeren van arabisch-musulmaanse oorsprong. Wanneer de twee jongeren de jonge 
man zagen, die duidelijk als jood herkenbaar was, hebben zij met hun handen 
dreigende gebaren gemaakt. De jonge man heeft dan met een teken voor « peace » te 
kennen gegeven dat hij niet wou vechten. Maar de jongeren hielden niet op. Toen het 
licht op groen veranderde werd hij gevolgd, en bij een tweede halte is de passagier uit 
de wagen gestapt en in de richting van zijn auto gelopen. Terwijl hij aan het bellen 
was met de politie, is de jonge man gestopt met lopen en hebben zij hun wagen 
geparkeerd. Klacht werd neergelegd bij de politie (PV n°45.LB.142326/11). 
 
16/9 
Antisemitische graffiti onder een brug in Antwerpen 
Een getuige heeft een antisemitische graffiti onder een brug ontdekt, die de 
Oostenstraat met de Mercatorstraat verbindt, niet ver van een synagoog. In die 
graffiti kon men lezen: « Fuck Joden ». De stad Antwerpen werd ingelicht om deze 
graffiti ten snelste te verwijderen. 
 
14/9        
Antisemitische en negationnistische boodschap ontvangen op de blog van 
Viviane Teitelbaum 
In het kader van een artikel, getiteld: « Mijnheer de Vice-Rector, zij hebben de haat, 
maar u bent schuldig » (« Monsieur le vice-recteur, ils ont la haine, mais vous, vous 
êtes coupable ») door Viviane Teitelbaum,Brusselse volksvertegenwoordigster, op 
haar blog geplaatst n.a.v. het debat over vrijheid van meningsuiting dat plaats vond in 
het ULB op 20/9/2010, heeft een internaut die « Glamoun » tekent het volgende 
commentaar gepost :  « Dieudonné M'bala dit beaucoup de vérité notamment quand 
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il parle des Sioniste il sont dangereux et au sujet d’Israël il y a  bien des raisons de 
les détester et je finirais par une question, qu'est ce que le protocole des sages de 
Sion? » (« Dieudonné M’bala zegt veel waarheid namelijk wanneer hij spreekt over 
Zionisten zij zijn gevaarlijk en over Israel er zijn veel redenen om hen te haten en ik 
zal eindigen met een vraag, wat is het protocol der wijzen van Sion»). (nvdr: dit is 
de onverbeterde tekst zoals opgesteld door de schrijver). 
 
5/9 
Antisemitisch en negationistisch commentaar op de website van De 
Wereld Morgen 
In het kader van een artikel uitgebracht op de website « De Wereld Morgen » en 
getiteld « Enkele voetnoten bij het bezoek van Yves Leterme aan Israël », heeft een 
internetgebruiker de  volgende commentaren geschreven : « Joden nog zwaarder uit 
de bocht : Wat de Joden doen met het Pelestijnse volk is nog 1000 keer erger dan de 
holocoust! Ze blijven land stelen en mensen die zich iet eens kunnen verweren 
uitmoorden met vuile wapens! Dat ze dat eens bestraffen en israel een totaal 
wapen- en handelsembargo opleggen! ». De moderator van de website werd 
verwittigd maar, tot op de dag van de publicatie van dit artikel, werd het commentaar 
nog niet verwijderd. 
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/05/enkele-voetnoten-bij-het-
bezoek-van-yves-leterme-aan-isra-l 
 
27/8 
Antisemitisch incident vanmorgen aan de Synagoog in de Paviljoen straat 
Een buurman van de synagoog van de Paviljoenstraat in Schaarbeek, van Belgische 
afkomst (type Skinhead) wandelde met zijn hond, een pitbull. Op 50 meter van de 
synagoog, sprong zijn hond in de richting van een koppel zonder hen te raken. De 
buurman heeft dan aan dat koppel verklaard dat zijn hond en hijzelf Joden haten. 
Terwijl hij voorbij de synagoog kwam bekeek hij de wachters en spuwde op de stoep. 
Er werd geen klacht ingediend. 
 
25/8 
Antisemitische en negationistische uitlatingen in de trein Brussel-
Antwerpen 
Op donderdag 25 augustus hoorde de heer P.S. in de trein van Brussel naar 
Antwerpen antisemitische en vernederende uitlatingen over Auschwitz door een door 
hem ongekende persoon. Toen de heer P.S. hierop reageerde, riep de man in kwestie : 
« Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas ». De heer P.S. heeft klacht neergelegd bij 
de politie. (PV n°AN.56.CA.102752/2011) 
 
22/8 
Antisemitische commentaren op het forum van de website van Le Soir 
In het kader van een artikel uitgebracht op de internet site van de krant « Le Soir »  
getiteld : « DSK sauvé par les mensonges de Diallo » (« DSK gered door de leugens 
van Diallo», heeft een internetgebruiker, « Napobona », een commentaar gepost die 
de Joodse gemeenschap stigmatiseert door  verborgen termen zoals  « Diaspora » te 
gebruiken : « Ça sert les réseaux... cela m'avait déjà énervé pour ce qui concerne la 
non commémoration de LF Celine suite à une intervention de la diaspora auprès du 
ministre de la Culture français. Aujourd'hui je me dit que décidément cela sert d'être 
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bien né. Selon que vous serez riches ou pauvres...ou sectaire, ou francmac...vive la 
démocratie quand même, savez-vous. » (« Het helpt de netwerken… het heeft mij al 
kwaad gemaakt in het geval van de niet-herdenking van LF Celine als gevolg van de 
interventie van de diaspora bij de  Franse Minister van Cultuur…Vandaag zeg ik 
dat het helpt goed geboren te zijn. Volgens men rijk of arm is… of seculier, of vrij 
metselaar… leve toch de democratie. »). Verslaggeving werd doorgestuurd naar het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen. 
http://www.lesoir.be/forum/reactions/index.php?posts=0&article_id=857967  
 
15/8 
Antisemitische beledigingen tegen een meisje in Brussel 
Een jong meisje van 14 jaar kreeg, van een vriend van haar ex-vriendje (eveneens 
14j.) beledigingen toegeslingerd alsook sms’jes van antisemitische aard. Behalve 
diverse beledigingen, kan men volgende antisemitische zin aanhalen: « Va à 
Auschwitz te faire baiser par des Juifs » (« Ga naar Auschwitz om door joden 
geneukt te worden »). De aanwijzing werd door de vader van het slachtoffer 
doorgeseind naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. 
 
8/8 
Antisemitische  uitspraken en aansporingen tot vernietiging van de 
Joden geuit op de website van Skynet 
In het kader van een artikel uitgegeven op de informatie site van Skynet, getiteld 
« Israel wil desnoods Iran met cyberwar te lijf gaan », werd het volgende 
commentaar gepost : « Zeg nu nog dat Adolf geen gelijk had met de vernietiging van 
dat ras van onrustzaaiers en agressievelingen. hopelijk worden ze ooit definitief 
uitgeschakeld. dan pas zal de olieprijs dalen. en met dergelijk idee, heeft Iran het 
recht om preventief een fameuze bom op tel avif te gooien, alé een van hun raketjes 
die ze hebben uitgetest. en vergeet het joods-amerikaans blok niet mee in de klappen 
te laten delen. » Na verschillende contacten door een internetgebruiker, namelijk met 
het CGK en ook met de moderators van de website en met de directie van Belgacom, 
werden de commentaren verwijderd op 12/8. 
http://www.skynet.be/nieuws-sport/nieuws/buitenland/artikel/795021/israel-wil-
desnoods-iran-met-cyberwar-lijf-gaan 
 
4/8 
Commentaar van een lezer van de website van La Libre 
In het kader van een artikel op de website van het Franstalige dagblad « La Libre 
Belgique » gepost, met als titel « 900 logements seront construits à Jérusalem-Est »,  
(« 900 woningen zullen in Jerusalem-Oost gebouwd worden »), heeft een zekere 
« Lampion » het volgende geschreven : « A force de tirer sur la corde, elle va se 
briser. Les juifs foncent envers et contre tout, ils n'ont aucun sentiment vis-à-vis de 
la légalité, ils ne voient que leurs avantages et ignorent les autres. Pourquoi 
s'étonnent-ils que personne ne peut les sentir. Ils sont toujours à se plaindre, à 
remémorer le triste passé afin que l'on continue à pleurer avec eux, pauvre petit 
peuple. Le monde finira par leur tomber dessus, les sous ne peuvent tout effacer. » 
(« Als men nog lang op de koord trekt zal zij breken. De joden gaan maar door tegen 
alles aan, hebben geen gevoel voor legaliteit, zien enkel hun voordeel en negeren de 
anderen. Waarom zijn zij verbaasd dat niemand ze kan uitstaan. Zij blijven maar 
klagen, en herinneren aan het triestige verleden zodat men met hun zou blijven 
wenen, armzalig volkje. De wereld zal ze wel ooit onder handen nemen, geld kan 

http://www.lesoir.be/forum/reactions/index.php?posts=0&article_id=857967
http://www.skynet.be/nieuws-sport/nieuws/buitenland/artikel/795021/israel-wil-desnoods-iran-met-cyberwar-lijf-gaan
http://www.skynet.be/nieuws-sport/nieuws/buitenland/artikel/795021/israel-wil-desnoods-iran-met-cyberwar-lijf-gaan


Verslag over het antisemitisme in België – Jaar 2011 
 
 

 

27 
info@antisemitisme.be 
Tel : 0483 40 93 43 
Fax : 02 534 31 80 

niet alles uitwissen »). Dit geval werd door een internaut doorgeseind naar het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen. 
http://www.lalibre.be/actu/international/comment/677232/?page=3 
 
27/7 
Antisemitische commentaren op Facebook 
In reactie op een artikel uitgegeven  op de website van een vlaams dagblad « Het 
Belang van Limburg » heeft een gebruiker van het sociaal netwerk Facebook « Bala 
de Lumey » alsook een  andere gebruiker « Dirk Voorspoels » met de volgende 
woordengereageerd : Bala de Lumey : « Joden denken echt dat zij gelijk hebben. Ze 
denken echt dat zij mogen moorden ene branden omdat er 70 jaar geleden een gek 
was die hun niet moest. Moeten we nu toelaten dat de joden blijven moorden en 
plunderen in naam van de rechtvaardigheid? neen hoor, ze zijn heel fout bezig. Wat 
breivik deed in Oslo, doen de joden elke dag al 50 jaar lang. » ; Dirk Voorspoels : 
« Na 70 jaar laten de europese politici zich nog altijd chanteren door de joden met 
de holocaust en europa betaald nagenoeg heel de gaza en veel in palestina en 
libanon uit aangekweekt schuldgevoel, de gucht heeft 100% gelijk maar dat mag 
je natuurlijk niet zeggen tegen een groep die het voor het zeggen heeft in amerika en 
voor de rest 60% van de werelfinancien en wereldeconomie in handen heeft (google 
"rothschild") ». De commentaren werden naar de Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen doorgegeven. 
 
24/7 
Antisemitische reacties na de aanslag in Oslo op de website van 7 op 7 
In het kader van  een artikel op de informatie website www.7sur7.be en getiteld «  
Heeft de doder van Oslo heeft alleen gehandeld ?  » (« Le tueur d'Oslo a-t-il agi 
seul? »), werden  twee antisemitische commentaren ontdekt: « De echte Vanechte » 
van Brussel : « Heeft de doder van Oslo alleen gehandeld?  Moet men deze vraag 
niet aan Geert Wilders en zijn sionistische kompanen stellen , zij die zich bezig 
houden met het vormen, van monsters, doders en andere rascisten door 
hersenspoelingen ? » (« Le tueur d'Oslo a-t-il agi seul? Ne faut-il pas poser la 
question à Geert Wilders et ses complices sionistes, qui sont occupés à former avec le 
lavage des cerveaux, des monstres, des tueurs, et des racistes? ») ; « Marie 
Croisant » van Vorst : « Waarom  zou een extreem rechtse  nationalist Noorse 
blanke jongeren  doden? Onsamenhangengd  net  zoals Al Qaida Moslims en 
Christenen vermoordt . Maar nooit Joden!!!Waarom zijn Christenen en  moslims 
altijd het doelwit van extremisten? Al Qaida strijdt overal behalve in bezet 
Palestina!!! Overal ontplofen kerken en Moskeen , burgers wordenvermoordt, 
 maar Joden en Synagogen  worden nooit verontrust. Waarom ? » (« Pourquoi est-
ce qu'un nationaliste d'extrême droite massacrerait de jeunes norvégiens blancs? 
Incohérent tout comme Al-Qaida massacre des musulmans et des chrétiens. Mais 
jamais de juifs ! Pourquoi se sont toujours les Chrétiens et les Musulmans qui sont la 
cible des extrémistes ? Al-Qaida "lutte" partout sauf en..Palestine occupée ! Partout, 
les Églises et les Mosquées explosent, les civils sont massacrés alors que les juifs et 
leur Synagogue ne sont jamais inquiétés. Pourquoi ? »). Wanneer de moderators van 
deze website op de hoogte werden gebracht hebben zij deze twee commentaren 
verwijderd. 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1296411/2011/07/24/Le-
tueur-d-Oslo-a-t-il-agi-seul.dhtml 
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19/7 
Antisemitische beledigingen en bedrijgingen in Brussel 
Wanneer hij zich in een appartement van een vriend in Elsene bevondt, heeft een 
man van 52 jaar er twee andere personen ontmoet. Deze personen hebben een schuld 
ovegenomen die die man tegenover een derde had. Waarschijnlijk onder invloed van 
alkohol die ze gedronken hadden en haschich die ze gerookt hadden, begonnen deze 
twee personen hem en zijn moeder te beledigen van « vuile Jodin » en « vuile jood ». 
Vervolgens hebben zij hem zijn GSM afgepakt en hem met de dood bedrijgt. Het 
slachtoffer is via het raam gevlucht en heeft dan de politie opgeroepen. Bij aankomst 
heeft de politie de GSM teruggevonden en overhandigd aan het slachtoffer die klacht 
heeft neergelegd. (PV n°BR.52.LL.090235/2011) 
 
19/7 
Antisemitisch commentaar op Facebook 
Naar aanleiding van een artikel op de website van het Vlaamse dagblad « De 
Standaard » met als titel « Israël entert activistenschip », schreef een gebruiker van 
het sociaal netwerk Facebook « Bala de Lumley » het volgende : « JODEN dus, maar 
dat mag je niet zeggen. Joden enteren het schip, en ze mogen blij zijn dat het 
uitverkoren volk van Jahweh ze nog niet uitgemoord hebben? Ze willen persé beter 
doen dan de nazi's ». Dit commentaar werd doorgeseind naar het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen. 
 
11/7 
Antisemitische en negationnistische email ontvangen door het UPJB 
De Unie der Progressistische Joden van België (UPJB) ontving in haar mailbox een 
antisemitische en negationnistische luidend email. Men kan er het volgende lezen : 
« (…) On le sait depuis des lustres, abrutir le peuple et le gérer. Votre pseudo 
croyance, provoquée à outrance, pose problème (à tout le monde). Venir critiquer 
des populations arabes (foulard), alors que vous, vous portez des guirlandes de noël 
dans votre coiffure. Sans compter un accoutrement digne du cirque, cela fait rire on 
se croit dans (Rabbi Jacob, au moins, c’était de l’humour). Je ne suis pour aucunes 
religions, mais vous admettrez que seule une seule chose est valable chez vous. La 
musique. Mais si on étudie bien (je suis musicien), c’est une musique arabe (vous 
avez copié), comme le reste. Donc, en fait de compte votre population n’a jamais fait 
que profiter des autres, copier et amasser. Il aurait mieux valu rester dans l’optique 
 des années 1936. Un seul avait  vu clair. Les problèmes seront récurrents, mais un 
successeur pourrait arriver qui sait ? Mes propos sont strictement  réalistes. Et ne 
sont certainement pas racistes. De temps en temps , je vais admirer les expositions 
canines.(A vous de réfléchir) (…) » (« (…) Men weet het sinds lustrums, het volk 
verdoven en beheren. Uw pseudo geloof, excessievelijk getart, geeft (iedereen) 
problemen. De arabische bevolkingen bekritiseren (hoofddoek) terwijl uzelf 
kerstslingers in uw kapsel draagt. Reken daarbij nog een belachelijke 
circusuitrusting en men waant zich in Rabbi Jacob (daar zat tenminste humor in). 
Ik ben voorstander van geen enkele godsdienst, maar u moet wel toegeven dat bij 
jullie een enkel ding geldt. Muziek. Maar als men het goed bestudeert ( ik ben 
musicus) is het Arabische muziek ( gekopieerd) zoals de rest. Dus uiteindelijk heeft 
uw volk nooit anders gedaan dan uit anderen voordeel halen, kopiëren en potten. 
Het ware beter geweest in de optiek der jaren 1936 te blijven. Een enkele was 
helderziende. Problemen zullen blijven terugkeren, maar wie weet komt er een 
opvolger? Mijn praatje is strikt realistisch. En zeker niet racistisch. Van tijd tot tijd 
ga ik hondententoonstellingen bewonderen (aan u om na te denken) (…) »). Het 
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UPJB heeft het Centrum voor Gelijkheid van Kansen op de hoogte gebracht die haar 
de raad gaf bij de politie klacht in te dienen. Het Centrum zelf gaat ook reageren mbt 
dit bericht. 
 
9/7 
Antisemitische beledigingen vanwege een taxichauffeur aan een klant 
In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een taxi van de firma « Taxis bleus » 
opgeroepen voor een rit door iemand vanuit de karaoké bar « 102 » in Elsene dicht 
bij de VUB. Toen hij ter plekke kwam, rond 5u s’morgens, waren zijn klanten reeds 
met een andere taxi vertrokken. Waarna de achtergebleven chauffeur zich het 
telefoonnummer van de klant bezorgde en hem opriep. Toen hij op de voice-mail 
terecht kwam liet hij het volgende (moeilijk hoorbaar) bericht achter: « Enfant de 
chien va, sale juif, rabbin pourri » (« Hondenkind, vuile jood, bedorven rabbijn »). 
Het slachtoffer van deze antisemitische boodschap, die trouwens niet joods is, 
reageerde door haar oproeper terug te bellen. Wanneer zij besefte dat haar oproeper 
de taxi chauffeur van de « Taxis bleus » was, belde zij naar de firma om hen van de 
situatie op de hoogte te brengen. Er werd haar uitgelegd dat zij dit rechtstreeks met 
de chauffeur moest regelen daar hij een zelfstandige was, en de firma enkel dienst 
deed als telefooncentrale. N.A.V. deze verwijzing heeft het slachtoffer de politie van 
Vorst opgeroepen die haar de verschillende mogelijke procedures heeft uitgelegd. 
Daar zij geen zin had aan een verzoeningsprocedure of een proces te beginnen; 
besluit het slachtoffer geen klacht in te dienen maar een schrijven te richten aan de 
telefooncentrale « Taxis bleus », waarin zij hen uitlegt dat zij, door niet te reageren en 
met zulke chauffeurs te werken, zij letterlijk hun imago vernielen. Door de pers 
gecontacteerd, zei de taximan eerst geen boodschap te hebben achtergelaten, in een 
nieuwe versie verklaarde hij: « C'était peut-être sous le coup de la colère, mais il n'y 
avait aucune volonté antisémite. » (« Het was misschien onder invloed van de 
woede, maar er was geen antisemitische bedoeling bij »).  
 
6/7 
Antisemitische uitlatingen van een voetbal trainer 
Jacky Mathijsen, trainer van voetbal club Beerschot (1ste divisie) werd veroordeeld 
door de Sportcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) tot een 
schorsing van 3 wedstrijden, waarvan een met uitstel (tot 30 juni 2012) voor 
beledigingen aan de scheidsrechter tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen 
Maccabi Tel Aviv. Op het einde van de wedstrijd, verloren met 0-3,  heeft de 
Limburgse trainer aan de scheidsrechter gevraagd « of hij ook Joods was ».  De 
trainer sprak van een misverstand, Hij ontkent racist te zijn en ging in beroep tegen 
het besluit van de KBVB. 
 
4/7 
Antisemitische taal en bedreigingen bij het vertrek van joodse jongeren 
naar een zomerkamp 
Bij het vertrek van jongeren van een joodse jeugdbeweging in Brussel, naar een 
zomerkamp, bemerkte de veiligheidsdienst een dame uit de buurt op, die foto’s nam 
van de bus, de bagage, de kinderen alsook van de politiedienst die ter plekke was. 
Iemand van de veiligheidsdienst ging naar haar toe om haar te vragen geen foto’s 
meer te nemen. Waarop zij antwoordde dat zij belastingen betaalde en het niet kon 
verdragen dat de politie gemonopoliseerd werd en haar tijd verloor aan het 



omkaderen van een vertrek van een groep jongeren en het beveiligen van een 
communautair gebouw waar zich de jaarlijkse activiteiten afspelen. Zij eindigde 
zeggende: « Je vois où sont les fonds » (« Ik zie waar het geld naartoe gaat »). De 
politie kwam erbij en dan zei de dame nog : « un jour si je repasse et m’énerve à 
nouveau, je risque de mettre un pin à quelqu’un et j’espère que ce ne sera pas à la 
mauvaise personne » (« Op een dag als ik hier weer voorbij kom en zenuwachtig 
word dan zou ik wel eens een vuistslag aan iemand kunnen geven, en ik hoop dat 
het dan niet aan de verkeerde persoon zal zijn »). Waarop de politie antwoordde dat 
wanneer zij die richting bleef volgen zij met hun te maken zou hebben en dat zij beter 
zou vertrekken. De dame is dan vertokken. 
 
2/7 
Antisemitisch commentaar op de website van La Libre Belgique 
Na een artikel op de website gepost van het Franstalige dagblad « La Libre 
Belgique », met als titel « Vos réactions sur "DSK libéré sur parole mais le dossier 
n'est pas clos" » (« Uw reacties op "DSK on parole vrijgelaten maar het dossier blijft 
open" »), werden ons verschillende racistische en antisemitische commentaren 
gesignaleerd. Een  zekere « lg1000-France » verklaarde: « Je dois preciser :son 
grand pere faisait menage à 3: lui, sa femme et l'amant de sa femme ! et oui, deja en 
1900, c'etait le libertiange à fond ! » (« Voor alle duidelijkheid: zijn grootvader 
leefde in een ménage à 3 : hij, zijn vrouw en de minnaar van zijn vrouw! Ja ja! al in 
1900 was het al volop libertinisme! ») ; « DSK se comporte comme les is 
raelins. » (« DSK gedraagt zich zoals de Israëliërs ») ; « Ce n'est qu'un j uif minable 
qui se croit superieur aux autres. il vient d'une famille de dé généré, le cocubinage 
etait la regle da sa famille » (« Het is maar een schunnige jood die zich superieur 
vindt dan de anderen, hij komt van een ontaarde familie, waar buitenechtelijk 
samenleven de regel was ») (nvdr : dit commentaar werd vlug van de website 
verwijderd). En « Pascha281» schrijft : « Qui peut croire en ce scénario à la Dallas ? 
Le lobbing le + puissant de New York a des ramifications partout, même dans la 
sphère juridique. Les médias veulent une fois de plus nous faire avaler des 
couleuvres. BASTA » (« Wie kan in zo een scenario à la Dallas geloven? De 
machtigste lobby van New-York heeft overal vertakkingen, zelfs in de juridische 
kringen. De media’s willen ons eens te meer ongeloofwaardigheden doen slikken. 
BASTA ») (nvdr: dit commentaar werd eveneens van de website verwijderd). 
http://www.lalibre.be/actu/international/comment/670403/?page=2 
  
16/6 
Antisemitisch artikel in de « Zwinkrant »  
In haar uitgave van juni 2011 (pagina’s 10 en 11) heeft het Vlaamse blad 
« Zwinkrant » een antisemitisch artikel gepubliceerd  dat de titel « Red Squirrel » 
draagt (« Rode Eekhoorn ») en waarin zij over Joden klaagt, en meer bepaald de 
« Smousen » in België. Sommige delen mikken vooral op de Joden die de badstad 
Knokke-Heist bezoeken. Deze krant is toegankelijk op internet en wordt kosteloos 
uitgedeeld in de brievenbussen van de steden rond de zone Zwin (Knokke-Heist, 
Sluis, Cadzand, Aardenburg, Oostburg, Damme en Brugge). Deze is ook toegankelijk 
op sommige openbare plaatsen. De betrokken gedeeltes zijn de volgende : « Kindjes 
gooien wat stenen, er wordt al eens een vooroorlogse bom richting Zion geschoten, 
voor de rest annexeren die grijze eekhoorns met hun keppeltjes steeds meer grond 
ten koste van de Palestijnen. Zijn die Joden immers niet het uitverkoren volk? En 
zegden die Ariërs toevallig niet krek hetzelfde? Smousen en Nazi’s, een pot nat. 
Übermenschen, het zal wat. » ; « Al eens in mei op de Knokse zeedijk proberen te 
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wandelen? Het lijkt wel of de hele diaspora dan daar samentroept. Mannen met 
pijpenkrullen, rare schortjes en zwarte hoeden, vrouwen met pruiken en lange 
kousen, de hele wereld behoort hen toe. Uit de weg gaan? Ho maar, wij zijn het 
uitverkoren volk, mijnheer. En dan zijn ze verwonderd dat we hen niet echt 
mogen. » ; « De kastanjeboom uit de tuin van Anne Frank is omgevallen. Een goed 
voorteken? ». Er kwamen reacties uit alle hoeken, meer bepaald ter attentie van de 
hoofdredacteur van het blad. Deze zaak werd eveneens doorgegeven aan het Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen. Het Forum der Joodse Organisaties overweegt tevens 
om klacht neer te leggen met burgerlijke partijstelling bij het parket in Brugge.  
http://www.dezwinkrant.be/uploads/artikels/ZWINKRANT_JUNI_2011_LRweb-
.pdf 
 
15/6 
Hakenkruis op de brievenbus van een verantwoordelijke van de Joodse 
Gemeenschap gegrift 
Een hakenkruis werd op de brievenbus gegrift van de woning van een 
verantwoordelijke van de Joodse Gemeenschap in Brussel. Het is niet de eerste keer 
dat de brievenbus van deze leider gevandaliseerd wordt. Klacht werd bij de politie 
ingediend.  
 
5/6 
Hate bericht ontvangen door het Antwerpse Forum 
Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft een elektronische mail ontvangen 
van een internet gebruiker die op de actualiteiten in Israel reageerde. Hij verklaart 
 aldus : « Julie kameraadjes in het verre oosten hebben naar verluid weer eens 
lekker moordenaartje kunnen spelen. Vandaag was het zeker feesttaart met 
kaarsjes op. Ik ben een 75 jarige belg en nazihater maar op jullie kots ik evengoed. 
Shalom » (« Il parait que vos petits amis du moyen orient ont encore joué aux 
assassins. Il y avait surement une tarte de fête avec des bougies pour célébrer ca? Je 
suis un belge de 75 ans et je déteste les nazis mais vous aussi me faites 
vomir! Shalom ». Dit bericht werd aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 
doorgegeven. 
 
21/5 
Antisemitische email verzonden door de Senator/Burgemeester van de 
Voeren 
A la suite d’un article publié sur le site internet « www.satiricon.be » au sujet du 
débat sur l’amnistie des anciens collaborateurs, la rédaction du site a été demander 
des réactions à des élus de la NV-A. Na een artikel op de website « www.satiricon.be » 
gepost betreffende het debat over de amnestie voor de voormalige collaborateurs, 
heeft de redactie naar reacties gevraagd bij NV-A verkozenen. Zo kwam het tot een 
(viriele) wisseling van emails met Mr. Huub Broers, NV-A senator en burgemeester 
van de gemeente Voeren. In dit kader verklaarde hij : « (…) Relisez l’histoire d’une 
façon neutre en constatez surtout comment, eux (ndlr : les Flamands), ils se sont 
adoptés en vrais Wallons (Daerden, Onckelinckx, Reynders, …). Pourquoi les 
Wallons en Flandre ne veulent-ils pas faire de même ? Vous êtes d’une race de 
catégorie plus haute ? Avez-vous alors les mêmes idées que Hitler ou les Juifs 
maintenant ? Retombez les pieds sur terre ! » (« (…) herlees de geschiedenis op een 
neutrale wijze en stel vast hoe zij (nvdr: de Vlamingen) zich als echte walen 
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geadapteerd hebben (Daerden, Onckelinckx, Reynders, Waarom willen de Walen in 
Vlaanderen niet hetzelfde doen? U bent van een hogere klasse ras? Hebt u dan 
dezelfde gedachten dan Hitler of de joden nu? Keer terug met uw voeten op 
aarde! »). 
http://www.satiricon.be/?p=3453 
 
16/5 
Oproep tot de vernietiging van Israel door de vereniging van arabisch-
europese studenten 
Op de Facebook-pagina van de vereniging van arabisch-europese studenten roept 
deze in Brussel gevestigde organisatie op, tot het vernietigen van de Staat Israel. De 
beginselverklaring van deze organisatie luidt als volgt: « het arabisme van Palestina 
overwegen en verdedigen, en moeten strijden met het Palestijnse volk om Palestina te 
bevrijden van de rivier tot aan de zee. Bijgevolg blijft de zionistische entiteit “Israel” 
een koloniale bezetter die geen recht tot bestaan heeft op geen enkele fractie van de 
Arabische grond. » (« Considérer et défendre l'arabité de la Palestine et devoir lutter 
avec le peuple palestinien afin de libérer la Palestine de la rivière jusqu'à la mer. Par 
conséquent, l'entité sioniste "Israël'' reste un occupant colonial qui n'a pas le droit 
d'exister sur aucune fraction du sol arabe. En outre, nous considérons la lutte armée 
et les opérations martyres comme la stratégie unique afin de libérer la Palestine. ») 
« Streven tot de bevrijding van alle grondgebieden, economieën, en Arabische 
maatschappijen, wat inhoud het vechten tegen alle mechanismen van kolonialisme, 
imperialisme en zionisme. » (« Aspirer à la libération de toutes les territoires, les 
économies et les sociétés arabes ce qui implique lutter contre tous les mécanismes de 
colonialisme, d'impérialisme et du sionisme. ») « Vechten tegen alle intriges die tot 
doel hebben het normaliseren van de relaties met de zionistische vijand en alle 
andere bronnen van imperialisme. » («  Lutter contre toutes les intrigues qui visent à 
normaliser les rapports avec l'ennemi sioniste et toutes les autres sources 
d'impérialisme. »). Het doelwit : het bestaan zelf van de Staat Israel als joodse Staat. 
Geoormerkt: de Zionisten, en meer bepaald de Joden. Deze aankondiging werd aan 
het Centrum voor Gelijkheid van Kansen doorgegeven die hier een aanmoediging tot 
geweld en moord ziet. 
http://www.facebook.com/group.php?gid=176242864988 
 
15/5 
Antisemitische en negationnistische boodschap ontvangen op de blog van 
Viviane Teitelbaum 
In het kader van een artikel, getiteld: « Mijnheer de Vice-Rector, zij hebben de haat, 
maar u bent schuldig » (« Monsieur le vice-recteur, ils ont la haine, mais vous, vous 
êtes coupable ») door Viviane Teitelbaum, Brusselse volksvertegenwoordigster, op 
haar blog geplaatst n.a.v. het debat over vrijheid van meningsuiting dat plaats vond in 
het ULB op 20/9/2010, heeft een internaut die « Merrakech » tekent het volgende 
commentaar gepost: « Helemaal akkoord met u mevr. Viviane over het grote 
verschil tussen sabra en chattila bewezen en erkend door Israël zelf…en de mythe 
van de Shoah waarvan geen enkel historicus het bestaan heeft kunnen bewijzen 
…een mythe die nog steeds kolossale bedragen opbrengt opgelegd aan het Duitse 
volk, zoals alle mythes, religieus ; enz. verstandig verzinsel en altijd ten profijte van 
de zionistische lobby’s. BASTA als de joodse bevolking zich niet sinds het begin zou 
aangesloten hebben aan de mythe van het door god gekozen volk , georkestreerd 
door een kern die dorst naar macht, geld, en niet-joods bloed, dan zouden wij hier 
niet zijn redetwistend in de wind en deze lobby’s laten beslissen over ons recht op 
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leven of dood en ons recht tot vrij en creatief denken of klaar-om-te-denken aan 
duivelse zionistische dogma’s…lees kapittel 60 en 61 van Isaïe in de Talmoed » 
(« Bien d'accord avec vous mme viviane sur la grande différence entre sabra et 
chatila prouvée et reconus par israèle elle m^me... et le mythe de la shoah qu'aucun 
vrais historien n'a pu prouver son existance ...Un mythe qui continue à rapporter 
des sommes colossale imposée aux peuple Allemand, comme tous les mythes : 
religieux etc...fabrication judicieuse et juteuse et tojours au profit de ces loubbys 
sionistes...BASTA;;; si la population juive n'a pas adherer des le début au mythe du 
peuple élu par dieu orchéstré par une élites asoiffée du pouvoir, d'argent, et du sang 
non juif... On ne serais pas là à débatre ds le vent et laisser ces loubbys décider de 
notre droit de vivre ou mourir et notre droit de pensée libre et créatif ou du prét à 
penser à des dogmes diaboliquement sionistes...lisez chapitre 60 ET 61 d'Isaîe ds le 
talmud... »). (nvdr: dit is de onverbeterde tekst zoals opgesteld door de schrijver). 
 
14/5 
Een Vlaamse zanger geeft op de scene in Gent de Hitlergroet 
Tijdens een feest georganiseerd door Gentse studenten, heeft de Vlaamse zanger, 
Paul Severs, de Hitlergroet gebracht tijdens het zingen van « Ik ben verliefd op jou », 
lied dat hij in verschillende talen uitvoert. Wanneer hij in het Duits begon te zingen, 
riep een toeschouwer « Hitler », de zanger heeft dan spontaan de Hitlergroet 
gegeven. Paul Segers heeft daarna zijn excuses aangeboden aan de personen die 
zouden gechoqueerd geweest zijn. Hij bevestigde zeggende dat dit een onschuldige 
grap was en nooit bedoeld om wie dan ook te kwetsen. Het Centrum voor Gelijkheid 
van Kansen  zal eventueel een klacht tegen de zanger indienen. 
http://joodsactueel.be/2011/05/18/paul-severs-terwijl-ik-heil-hitler-riep-besefte-ik-
dat-het-mis-zat/  
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/661468/la-journee.html 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1526/Canal-
Showbiz/article/detail/1265686/2011/05/17/Un-chanteur-flamand-fait-le-salut-
nazi-sur-scene-video.dhtml 
http://www.youtube.com/watch?v=OQm10Xjwaco&feature=player_embedded 
 
11/5 
Antisemitisch pamflet op de campus van de ULB uitgedeeld 
Tijdens de lezing van Stephane Hessel in het Janson auditorium van het ULB in 
Brussel heeft iemand aan de ingang van de aula in volle vrijheid antisemitische 
pamfletten uitgedeeld. Dit pamflet droeg als titel: aan de ene kant « Israel kanker 
van de “grote darm”» (« Israël cancer du colon »), aan de andere kant een aantal 
antisemitische teksten waarvan: « Jij Jodin, Jij Jood, van Hier en van Overal » 
(« Toi Juive, Toi Juif, d'Ici et de Partout... »), « Joods volk, volk van kalveren » 
(« Peuple juif, peuple de veaux. »), « Jij hebt het Nationaal- socialisme gekend hier 
komt het Nationaal-Jodendom » (« Tu as connu le national-socialisme, voici venu le 
national-judaïsme. »), « Jouw beslissers, jouw elite zoals in de dertiger jaren, 
misleiden je en brengen je in gevaar » («  Tes décideurs, tes élites, comme pendant 
les années trente, te trompent et te mettent en danger. »). Dit pamflet wordt 
ondertekend wordt : « Maurice de Toledo ». 
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6/5 
Antisemitische pesterijen in een Brussels kapsalon 
Op vrijdag 6 mei n.a.v. een conflict tussen de bazin van een kapsalon gelegen in het 
Brussels centrum, en een bediende, waarvan de joodsklinkende naam geen plaats 
voor twijfel nalaat, kreeg deze laatste ongepaste opmerkingen toegediend betreffende 
haar religie vanwege de zuster van de bazin, die ook Verantwoordelijke Human 
Ressources is. De Verantwoordelijke Human Ressources zei aldus tegen haar 
bediende : « Ja hier hebben wij geen Klaagmuur. Dus als je dat wil, kan ik je deze 
muur hier lenen, die kan dan dienst doen als Klaagmuur. Zodoende kan je, telkens je 
zin hebt om te huilen, doen alsof je dààr was,  wil je die muur ???? » (« Tu sais, ici 
nous n'avons pas de mur des lamentations. Alors si tu veux, je peux te prêter ce mur 
là pour qu'il fasse office du mur des lamentations comme ça, quand tu auras envie 
de pleurer, tu feras comme si tu étais là bas, tu le veux ce mur???? »). Volgens 
verscheidene getuigenissen beperkt het gedrag van de directie zich niet tot 
antisemitisch getinte uitlatingen. De verantwoordelijken van het salon weigeren ook 
vrouwen met een hoofddoek en mensen van buitenlandse oorsprong. Verscheidene 
klanten hebben zich al beklaagd. Naar aanleiding van dit incident heeft het 
slachtoffer het kapsalon verlaten, daar zij oordeelde in zulk een milieu niet meer te 
kunnen werken. 
 
4/5 
Dreigende boodschap aangebracht op het huis van de VJSB 
Bij zijn aankomst voor het huis van de Vereniging der Joodse Studenten van België 
ontdekte de persoon van dienst dat de ingang (deuren, opritten, muren) bedekt 
waren met affiches van de mysterieuze « Order van de “lijkenbroeders” » (« Ordre 
des frères macchabées ») op het affiche een doodshoofd, en de tekst die verwijst naar 
vrijheid van meningsuiting eindigt met de zin: « Als de universitaire gemeenschap 
niet reageert, dan zullen de macchas  wel reageren » (« Si la communauté 
universitaire ne réagit pas, les macchas, eux, réagiront »). Er waren ook affiches op 
de universiteitsgebouwen maar in mindere mate. Na de vaststelling van het gebeuren 
bij het VJSB blijkt het, dat de joodse vereniging het bijzondere doelwit was van deze 
« Order ». Deze daad heeft  waarschijnlijk een verband met het debat over de vrijheid 
van meningsuiting en de zaak Dieudonné, alsook het artikel verschenen in het blad 
Caducée , waarbij telkens de VJSB bijzonder actief was. 
 
1/5  
Antisemitisch commentaar op Facebook 
Een gebruiker van Facebook, M.Piccinin heeft er een foto van Saif Al-Arab, laatste 
zoon van Kaddafi geplaatst. Deze post toont aan dat zijn vrouw en zijn drie kinderen 
omgekomen waren in een raid van de NAVO die gemikt had op het huis van Kaddafi 
in Tripoli. Onder de commentaren die op deze plaatsing reageerden kan men het 
volgende lezen: Pierre Van den Dooren: « Ik weet wel dat oorlog nevenschade met 
zich meebrengt, Degrelle herhaalde het meermaals aan mijn vader in 1942 » ( « Je 
sais bien que la guerre fait des dommages collatéraux, Degrelle passait son temps à 
le répéter à mon papa en 42 »), « Degrelle zei ook dat de nazi’s respectabel waren 
zelfs bij de uitroeiing van mensen want in tegenstelling to de negers en de joden, 
deden zij het met openheid en deden niet alsof zij het niet met opzet hadden gedaan 
wanneer er een bom midden in de bevolking ontplofte. » (« Degrelle disait aussi que 
les nazis étaient respectable même s'ils exterminaient les gens, parce que 
contrairement aux nègres et aux juifs, ils le faisaient avec franchise et ne faisaient 
pas semblant de ne pas l'avoir fait exprès quand une bombe sautait à la gueule des 
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civils »). Pascal Al Fursan: « Goed gedaan voor seif a l yahud  wie doodt door het 
zwaard zal sterven door het zwaard, aan de volgende moet heel deze bende onreinen 
uitgeroeid worden, daarbij moet men het hoofd afzetten zoals de Gorgoon ALLAHU 
AKBAR » (« Bien fait pour seif a l yahud qui tue par l'eppee doit perir par l'epee au 
suivant il faut exterminer tout cette bande d'impur,en plus il faut couper la tete 
comme la gorgone ALLAHU AKBAR »). Deze aankondiging werd aan het Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen doorgegeven die bevestigd heeft dat deze bewoordingen 
onder de wetten van 1981 tegen het racisme en van 1995 tegen het negationisme, 
vallen. 
 
13/4 
Aanranding van een Israëliër op straat omdat hij hebreeuws sprak 
Terwijl hij op de Louizalaan wandelde en hebreeuws sprak op zijn gsm werd een 
Israëliër van 34, in België wonende, aangerand door een onbekende. Zo kreeg hij een 
zware klap, zodat hij op de grond terecht kwam, met een bebloed oog en dat zijn bril 
en gsm op enkele meters van hem lagen. Het slachtoffer heeft zijn aanrander niet 
kunnen identificeren, hij was vlug gevlucht. Het slachtoffer wenste niet klacht in te 
dienen. 
 
4/4 
Antisemitisch commentaar naar aanleiding van een artikel over de 
antisemitische uitlatingen van de Cercle Solvay 
Dans le cadre d’un article intitulé « Antisémitisme : dérapage à l'ULB » et publié sur 
le site internet du quotidien francophone « La Dernière Heure », on peut y lire toute 
une série de commentaires et allusions antisémites. In een artikel met als titel 
« Antisémitisme : dérapage à l'ULB » (« Antisemitisme : ontsporing bij de ULB ») 
op de website van het Franstalig dagblad « La Dernière Heure » gepubliceerd, kan 
men een serie commentaren en toespelingen lezen. Waaronder :  phero : « c'est de 
l'humour qui sent le gaz » (« Dit is humor dat naar gas riekt »), even later verbeterd 
door « c’est de l’humour qui sent le g a z » (« Dit is humor dat naar g a s riekt ») ; 
rectificator : « J'aurais bien voulu moi être juif et pouvoir porter plainte avec mon 
assoc chaque fois qu'une mouche pète une page du Talmud…et qu'on en parle dans 
la presse » (« Ik was graag zelf jood geweest om samen met mijn vereniging klacht 
te kunnen neerleggen telkens een vlieg een bladzijde van de Talmoed beschadigt… 
en het dan in de pers zou verschijnen ») ; einreich (nvdr :deze pseudoniem schrijft 
boeken) : « pauvre peuple persécuté..... » (« armzalig gekweld volk……. »). Deze 
aanwijzing werd doorgezonden naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. 
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/comment/348963/?page=1 
 
31/3 
Antisemitisch artikel in de krant van de Cercle Solvay van de ULB 
In de uitgave van de maand maart van de « Caducée », de krant van de Solvay 
Studentenkring van de Université Libre de Bruxelles, leest men een artikel met als 
titel: « Quelle religion choisir ? » (« Welke godsdienst kiezen ? »), een artikel dat de 
joden moet aansporen lid te worden van deze studentenkring. En zo leest men met 
grote verbazing het volgende : «  Judaïsme : Votre jeunesse a été bercée par les 
aventures de Minus et Cortex et voulez rejoindre un mouvement international dont 
le dessein secret est de dominer le monde? Vous vous êtes inscrits à Solvay car la 
simple évocation de l'Or fait battre votre cœur au rythme des pièces sonnantes et 

http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/comment/348963/?page=1


trébuchantes que vous cachez dans la sacoche portée autour du cou? Vous trouvez 
votre penne has-been et voulez opter pour un couvre-chef beaucoup plus compact 
j'ai nommé la Kippah? Ne cherchez plus, direction les fours polonais la synagogue 
du quartier où le rabbin vous expliquera les démarches nécessaires! Tout comme 
pour les musulmans d'ailleurs, attendez-vous à ce qu'il cherche à soustraire une 
partie de votre bijou familial. ». (« Jodendom: uw jeugd werd gewiegd door de 
avonturen van Minus en Cortex en u wilt toetreden tot een internationale beweging 
waarvan het geheime doel de overheersing van de wereld is. U heeft zich bij Solvay 
laten inschrijven want de simpele gedachte van Goud doet uw hart vlugger slaan en 
u denkt aan de goudstukken die u in een geldtas verbergt die u rond uw hals 
draagt? U vindt uw studentenpet has-been en verkiest een compacter hoofddeksel, 
met name de Kippah? Zoek niet verder in de richting van de Poolse ovens, de 
buurtsynagoge of de rabbijn zullen u de nodige richtlijnen geven. Net zoals in de 
islam trouwens kan u van hen verwachten dat zij u een gedeelte van uw 
familiejuweel zullen afnemen. ») Na de nazi doop van de Solvay studentenkring in 
november 2010 waarbij standaarden met hakenkruisen ontplooid werden om de 
«nieuwen», waaronder ook de joodse, studenten te dopen, wordt het Jodendom 
vandaag op een bijzonder antisemitische manier voorgesteld. De Vereniging van 
Joodse Studenten van Belgie heeft onmiddellijk op deze uitgave gereageerd. Zij heeft 
o.a. aan de directe verantwoordelijken (hoofdredacteur en schrijver van het artikel) 
gevraagd hen een verontschuldigingsmail te sturen en deze in hun volgende uitgave 
te laten verschijnen. Op 1 April schreven de hoofdredacteur van Caducée en de 
voorzitter van de Cercle Solvay een verontschuldigingsbrief aan de VJSB. Daarin 
verklaren zij: « Par la présente, le Cercle Solvay souhaite s'excuser auprès des 
lecteurs qui ont pu être choqués et blessés par l'article "Quelle religion choisir". Nous 
comprenons que la partie sur les "fours polonais" a pu particulièrement heurter la 
sensibilité de certains. En aucun cas l'article n'avait pour but de blesser ou de 
manquer de respect à qui que ce soit. C'est pourquoi la rédaction du Caducée et le 
Cercle Solvay s'excusent sincèrement auprès des personnes qui se sont senties 
offensées par l'article. » (« Bij deze, wil de Cercle Solvay zich bij de lezers 
verontschuldigen, die bij het lezen van het artikel « Welke godsdienst kiezen » 
geschokt en beledigd werden. Wij begrijpen dat het gedeelte betreffende de « Poolse 
ovens » de gevoeligheid van sommigen in het bijzonder getroffen heeft. In geen 
geval had dit artikel tot doel beledigend of respectloos te zijn tegenover wie dan ook. 
Daarom willen de redactie van Caducée en de Cercle Solvay zich hierbij oprecht 
verontschuldigen bij diegenen die zich door het artikel beledigd voelden. ») Naar 
aanleiding van deze « verontschuldigingen » heeft de VJSB besloten voor een 
publieke bekendmaking van het incident met bijvoeging van het antwoord van Cercle 
Solvay. De VJSB zal ook een onderhoud aanvragen met de Decaan van de Solvay 
Faculteit om hem te informeren over de onaanvaardbare drift van sommige 
studenten. 
 
30/3 
Antisemitisch commentaar in de referentie naar de synagoge van de 
Regentschapstraat op Google Map  
Wanneer men op Google Map, op de icoon van de grote synagoge van de 
Regenschapstraat klikte, ontdekte men het volgende antisemitisch commentaar : 
« Hoofdsynagoge Brussel : Hier worden alle beslissingen genomen op politiek, 
economisch en financieel vlak voor België. Vooraleer een beslissing genomen wordt 
in de Wetstraat, wordt hier in de Regentschapsstraat toestemming gevraagd aan de 
Wijzen van Zion. » Dit commentaar werd op 15 april 2010 geplaatst en was nog altijd 
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aanwezig tot vrijdag 1 april 2011. Op deze datum werd het commentaar na klachten 
en vorderingen van burgers en joodse verenigingen weggehaald. 
http://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode&q=Rue+de+la+R%
C3%A9gence+32+1000+City+of+Brussels+&aq&sll=50.838685%2C4.355135&sspn=
0.007182%2C0.01929&num=10&ie=UTF8&hq&hnear=Rue+de+la+R%C3%A9gence
+32%2C+1000+Bruxelles&ll=50.83882%2C4.35536&spn=0.000898%2C0.002411&
z=19     
 
3/3  
Antisemitisch commentaren op een artikel over de paus en het Joodse 
volk. 
Na de publicatie van een artikel op de site van de krant « De Standaard » getiteld : 
« Paus pleit joodse volk vrij voor dood van Jezus », werden we via Facebook 
geïnformeerd over de volgende commentaren : Bala de Lumey : « Allé, de joden zijn 
nu vrijgesproken van de moord op Jezus, maar hoe gaat de paus dat aanpakken om 
hun vrij te pleiten voor de massamoord op de Palestijnen en de vele moorden op 
mensen uit vrijwel alle naties in de wereld. Het is zowat het meest moorddadige 
volk in de wereld (…) » 
 
1/3 
Een barman weigert 3 orthodoxe Joden te serveren in Antwerpen 
Drie orthodoxe Joden, twee mannen en één vrouw, wilden na een wandeling in de 
buurt van de Groenplaats in Antwerpen een café binnenstappen. Bij het betreden van 
het café riep de barman hen onmiddellijk « Geen joden » toe. De drie vroegen aan de 
barman of hij dit wilde herhalen, maar toen zei hij dat ze gesloten waren en dit, 
terwijl het café nog volzat. De slachtoffers hebben geen klacht ingediend bij de politie. 
 
23/2 
Blog met antisemitische commentaren 
Een blog genaamd « De Toekomst is de Islam » (« L'Avenir c'est l'islam ») is 
gehuisvest bij Skynet en is drager van antisemitische commentaren via de video’s die 
zij posten. Deze commentaren verschijnen pas na activatie van de video’s die dan de 
link leggen naar de website van « www.liveleak.com » die dan deze commentaren laat 
verschijnen. Vanaf de website op Skynet kan men al aan de hand van de titels een 
systematisch amalgaam vaststellen tussen « Joden » en « Israëliërs » een neiging om 
enkel de Joden te brandmerken en een « joodse » tint te geven aan de aangekaarte 
acties: « Joods kolonist valt aan zonder reden » (« Colon juif agresse sans raison 
valable »), « Joodse politie erger dan lafaards » (« Police juive pire que des 
lâches »), « Joodse barbaar valt Palestijnse kinderen aan, bij de schooluitgang » 
(« Barbare juif attaque des enfants palestinien a la sortie d'une école »). Deze 
verschillende artikels zijn bereikbaar via de hiernavolgende links: 
http://rachidou2.skynetblogs.be/archive/2011/01/12/barbare-juif-attacque-des-
enfants-palestinien-a-la-sortie-d.html 
http://www.liveleak.com/view?i=975_1294833832 
 
23/2 
Antisemitisch getinte artikels in dagblad « De Tijd » 
In het kader van de publicatie, in het dagblad « De Tijd » van 23 februari 2011, van 2 
artikelen getiteld « Gerecht sluit kluizen van diamantaires » en « Kluizen verzegeld 

http://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode&q=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32+1000+City+of+Brussels+&aq&sll=50.838685%2C4.355135&sspn=0.007182%2C0.01929&num=10&ie=UTF8&hq&hnear=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32%2C+1000+Bruxelles&ll=50.83882%2C4.35536&spn=0.000898%2C0.002411&z=19
http://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode&q=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32+1000+City+of+Brussels+&aq&sll=50.838685%2C4.355135&sspn=0.007182%2C0.01929&num=10&ie=UTF8&hq&hnear=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32%2C+1000+Bruxelles&ll=50.83882%2C4.35536&spn=0.000898%2C0.002411&z=19
http://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode&q=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32+1000+City+of+Brussels+&aq&sll=50.838685%2C4.355135&sspn=0.007182%2C0.01929&num=10&ie=UTF8&hq&hnear=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32%2C+1000+Bruxelles&ll=50.83882%2C4.35536&spn=0.000898%2C0.002411&z=19
http://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode&q=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32+1000+City+of+Brussels+&aq&sll=50.838685%2C4.355135&sspn=0.007182%2C0.01929&num=10&ie=UTF8&hq&hnear=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32%2C+1000+Bruxelles&ll=50.83882%2C4.35536&spn=0.000898%2C0.002411&z=19
http://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode&q=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32+1000+City+of+Brussels+&aq&sll=50.838685%2C4.355135&sspn=0.007182%2C0.01929&num=10&ie=UTF8&hq&hnear=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32%2C+1000+Bruxelles&ll=50.83882%2C4.35536&spn=0.000898%2C0.002411&z=19
http://rachidou2.skynetblogs.be/archive/2011/01/12/barbare-juif-attacque-des-enfants-palestinien-a-la-sortie-d.html
http://rachidou2.skynetblogs.be/archive/2011/01/12/barbare-juif-attacque-des-enfants-palestinien-a-la-sortie-d.html
http://www.liveleak.com/view?i=975_1294833832


in diamantwijk » refereerde de journalist twee maal expliciet naar de religieuze 
identiteit van de betrokken persoon, dit terwijl enkel de voornaam en de eerste letter 
van de achternaam voorkwamen. Zo leest men : - « Robert B. een bekende Joodse 
vastgoedmakelaar en diamanthandelaar » en « Bij de Joodse zakenman ». Ten 
gevolge van deze publicatie heeft het Forum der Joodse Organisaties klacht ingediend 
tegen het dagblad. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd ook gesolliciteerd. 
 
22/2 
Antisemitische gewelddaad tegen een Jood in Antwerpen 
Rond 19u werd in de Lange Leemstraat in Antwerpen een Joodse man die op zijn fiets 
rondreed, op het gezicht geslagen door een onbekende van Oost-Europese afkomst. 
Toen het slachtoffer aan de aanvaller vroeg waarom hij dit had gedaan, kreeg hij als 
antwoord : « Omdat jij een Jood bent ». Het slachtoffer heeft klacht ingediend bij de 
politie. 
 
16/2 
Racistische en antisemitische e-mail gestuurd naar de redactie van Joods 
Actueel 
Een racistische en antisemitische e-mail is door de redactie van Joods Actueel 
ontvangen. In de e-mail kon men lezen: « Semieten (joden en makkakken) zijn de 
eeuwige parasieten. Hitler had zijnwerk moeten afmaken. Makkakken, joden en 
turken zijn nog lager dan een stront. Uitroeien dat gespuis! » De hoofdredacteur van 
Joods Actueel, Michael Freilich heeft klacht ingediend bij de Antwerpse politie. Het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen is eveneens gevraagd om klacht in te dienen en 
burgerlijke partij te zijn. (PV n°AN.56.LB.024366/2011) 
 
15/2 
Blog en antisemitisch en negationistisch blad op Facebook  
Enkele personen zijn bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen gaan klagen over 
de genaamde Armin Cengic, blogger en actief op Facebook, voor antisemitische en 
negationistische geschriften (op zijn blog, op Facebook, en via ketting e-mails) : 
« Enfin, ils, les juifs, sont responsables de mauvais santé physique chez les hommes 
actuellement car, d’un côté, sont eux les détenteurs des grand entreprises 
pharmaceutiques qui empoisonnent, - pour l’aride gagne et sans aucun souci -, avec 
des milliers de produits chimiques (emballé comme ‘’médicaments’’, vaccins, ou …), 
tous les peuples de monde ; et, d’un autre côté, sont eux, les juifs, qui sont dirigeant 
de grands entreprises d’industrie alimentaire qui produisent l’alimentation pour les 
masses, l’alimentation très riche en additives cancérogènes (colorants, conservant, 
aromes…), et, de plus, les produits pleins de herbicides, pesticides et autres poisons 
qui consommateurs avalent ensemble avec la nourriture, risquant l’ulcère, cancer, 
ou lock-out de system cardiovasculaire… Même si la liste de leurs méfaits et très 
long (comme la ‘’Schindler List’’ ; ), ici, maintenaient, je vais m’arrêter un peu… Car, 
aujourd’hui, - et vu que nous nous sommes arrêté juste au moment ou nous avons 
touché l’empoisonnement des gens par l’industrie alimentaire -, j’ai l’intention de 
décrire et de dévoiler un juif, dirigeant de ‘’DANONE’’, et un authentique 
représentant de sa race d’empoisonneurs et sangsues… ». (« Eigenlijk, zijn zij, de 
joden verantwoordelijk voor de slechte gezondheid van de mensen nu, want, langs 
een kant zijn zij eigenaars van de grote farmaceutische ondernemingen die alle 
volken van de wereld vergiftigen, -zuiver voor de winst en zonder enige zorg- met 
duizenden chemische producten( verpakt als “geneesmiddelen”, inentingen, of…) en 
langs de andere kant, zijn zij het, de joden, die beheerders zijn van de grote 
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voedingsondernemingen die voeding voor de massa’s voortbrengen, voeding rijk 
aan kankerverwekkende additieven (kleurstoffen, conserveringsmiddelen, aroma’s) 
en, daarbij, producten vol herbiciden, pesticiden en andere vergiffen die de 
gebruikers samen met het voedsel slikken, en gevaar lopen op kanker, maagzweer, 
of lock-out van het cardiovasculair systeem…. Hoewel de lijst van hun misdaden 
heel lang is (zoals “Shindler’s List”) ga ik hier even stoppen… Want vandaag, -en 
aangezien wij juist gestopt zijn op het ogenblik dat wij het hadden over de 
vergiftiging van de mensen door de voedingsindustrie- heb ik het voornemen een 
jood te onthullen en te beschrijven, beheerder van “Danone”, en een authentieke 
vertegenwoordiger van zijn ras van giftmengers en bloedzuigers… »). Het Centrum 
heeft klacht ingediend bij het Parket. 
http://arminc.blogger.ba/ 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001236096800 
 
21/1 
Agressie tegen een Jood in Antwerpen 
Rond 22uur, liep een joodse man, komende van de Belz Synagoog, over de 
Pelikaanstraat richting Van Leriusstraat. Op de hoek van de Lange Kievitstr. zag hij 
twee mannen op de stoep. Zij waren rond de vijftig en van Poolse oorsprong. Een van 
hen begon de joden te vervloeken. Opeens overhandigde hij zijn bier aan zijn vriend 
en liep in de richting van de joodse man om hem te slaan.  Het slachtoffer heeft zich 
kunnen verweren en de slag ontduiken. Daarop heeft de tweede man zijn vriend 
teruggehouden en zijn beiden vertrokken. Er werd geen klacht neergelegd bij de 
Politie. 
 
12/1 
Antisemistische commentaren op www.dewereldmorgen.be 
In het kader van een artikel getiteld: »Palestina aan het eind van een dood 
proces «, gepubliceerd op de site www.dewereldmorgen.be, vindt men de volgende 
commentaren : « dat de sterke financiële arm der oppermachtige internationale 
Joodse lobby van hun quasi media monopolie in de USA (ook het Hollywood-circus) 
en in talrijke andere landen van het Europese en Australisch continent en deels in 
Zuid-Amerika, zowel massas pro-Zinoistische als filosemietische propaganda kan 
spuien waardoor de publieke opinie erg pro-Israel is, immer weer doffe ellende van 
meer dan 65 jaar geleden oprakelend , ten pas en vooral ten onpas ? » De 
beheerders van de site werden verwittigd maar enkele dagen later bevond dit 
commentaar zich nog steeds op de site. Het bericht werd overgedragen aan het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen om deze post te laten verwijderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/01/11/palestina-aan-het-eind-van-
een-dood-proces 
 
3/1 
Antisemitische grafitti in Lokeren 
De krant « Joods Actueel » meldt dat een antisemitische grafitti werd geplaatst aan 
de ingang van een brug in Lokeren. Men vindt er de volgende tekst : « JODEN DOOD 
HITLER ». 
Bron : http://joodsactueel.be/2011/01/03/ook-zonder-herkenbare-joden-
antisemitisme-in-ons-land/  
 

http://arminc.blogger.ba/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001236096800
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Klachten die bij de politie ingediend worden, bieden de gelegenheid om een 
inventaris van antisemitische daden op te maken. 
Omdat elke antisemitische daad de waarden van onze democratie bedreigt, 
moet hij beoordeeld en veroordeeld worden.

Als u getuige of slachtoffer bent geweest van antisemitische daden kunt u:

 Onze HOTLINE bellen : 0483 40 93 43
   Een automatisch antwoordapparaat is daar te uwer beschikking 24u/24. Spreek uw         
   naam, voornaam, telefoonnummer en boodschap in, a.u.b.
 Een E-mAIL zenden naar :  info@antisemitisme.be 
 Envoyer FAX zenden naar :  02 534 31 80

Als u getuige of slachtoffer bent geweest van zware feiten:

 Verwittig de POLITIE via het nummer 101
 Verwittig www.antisemitisme.be via het nummer 0483 40 93 43
 Laat een PROCES-VERBAAL opstellen en vraag naar een kopie
 FAX het ook naar ons – 02 534 31 80 – of mAIL ons op zijn minst de naam en rang van  

   de politieambtenaar die u verhoord heeft, door

Ons werk heeft tot doel de veiligheid van onze Gemeenschap te waarborgen, dit in 
samenwerking met de bevoegde instanties en uw informatie is daarbij van enorme waarde.
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Ons bereiken :
Tel. : 0483 40 93 43                                
Fax : 02 534 31 80                        
info@antisemitisme.be

www.antisemitisme.bewww.antisemitisme.be

NIET MEER ZWIJGEN,
IS AL EEN VORM VAN ACTIE

EN HELPT ONS IN ONZE STRIJD

www.antisemitisme.be info@antisemitisme.be


