Verslag over het antisemitisme – Jaar 2008

Methodologie

www.antisemitisme.be telt, sinds het jaar 2001, de som van de antisemitische
daden die gepleegd worden op heel het Belgische grondgebied.
Deze website, beheerd door een groep vrijwilligers, wordt gesteund door het Centraal
Israelitisch Consistorie van België (CICB), in nauwe medewerking met het
Coordinatie Komité Van de Joodse Gemeenten Van Antwerpen (CKJGA) en het
Bureau Exécutif de Surveillance Communautaire (BESC).
De daden worden opgenomen via « hotlines » van het CKJGA en het BESC (cf. laatste
bladzijde), alsook via antisemitismebe@hotmail.com en via dagelijkse contacten met
het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKRB), 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.
De getelde handelingen betreffen niet alleen de antisemitische handelingen, maar
eveneens de handelingen die onder het negationisme vallen.
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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...).
Een classificatie wordt eveneens verwezenlijkt naargelang de handelingen tegen
natuurlijke personen worden begaan, tegen gemeenschappelijke gebouwen en
instellingen of op een openbare plaats.
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 2008
Algemene neigingen
Tussen 1 januari en 31 december 2008 werden er 73 incidenten gerapporteerd over
heel België. Het gaat hier om het grootste aantal wandaden sinds
www.antisemitisme.be in 2001 begon met het publiek maken van antisemitische
incidenten.
Met uitzondering van de piek van 62 vastgestelde gebeurtenissen in 2002, die volgde
op de Israëlische operatie in april van dat jaar en op het verhaal Jenine, stellen wij
een constante vooruitgang vast van het aantal antisemitische handelingen op Belgisch
grondgebied.
Jaar
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Totaal

Aantal
incidenten
30
62
28
46
60
66
69
73
434

Deze groei is te wijten aan verschillende factoren :
- De dagelijkse samenwerking tussen www.antisemitisme.be en het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding ;
- Een grotere oplettendheid van internetgebruikers t.o.v. antisemitische en
negationistische uitlatingen op fora ;
- Het importeren van het Palestijns-Israëlisch conflict in België.
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Het binnenhalen van het Palestijns-Israëlisch conflict
Het einde van 2008 en het begin van 2009 waren het decor van een zeer groot aantal
antisemitische incidenten in België.
Als reactie op de duizenden Qassam- en Gradraketten die vanuit Gaza op het zuiden
van Israël worden afgevuurd, heeft het Israëlische leger besloten de operatie
«Gegoten Lood» («Cast Lead operation») op te starten. De tegenreactie hierop was
er een die zich over de hele wereld verspreidde.
De antizionistische en antisemitische slogans
waren talrijk. Het hakenkruis werd regelmatig
met de Davidster geassocieerd terwijl Israël en
de Joden vaak met de nazi’s vergeleken
werden.
Hamasen
Hezbollahvlaggen
wapperden in de menigte, Israëlische vlaggen
werden dan weer verbrand. Slogans als
«Hamas, Djihad, Hezbollah» werden ook in de
Brusselse, Antwerpse en Luikse straten
gescandeerd, zelfs tot in Charleroi.
We zijn de laatste tijd getuige geweest van een
toenemende «nazificatie» van het PalestijnsIsraëlisch conflict. De instelling die extreemrechts
in de gaten houdt, www.resistances.be, heeft
binnen ditzelfde kader meerdere malen gevraagd
aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen om
klacht neer te leggen voor verschillende incidenten
die waargenomen werden tijdens de nationale
manifestatie op 11 januari 2009. Incidenten van
dezelfde soort waren reeds tijdens de manifestatie
van 31 januari 2008 opgetekend. Het Forum der
Joodse Organisaties heeft toen dan ook klacht ingediend tegen de organisator van
deze manifestatie, de Arabisch-Europese Liga (AEL). Deze organisatie, waarvan de
verantwoordelijken reeds door het Belgische gerecht werden veroordeeld, verspreidt
via zijn website antizionistische en antisemitische berichten.
Van 27 tot 31 december van afgelopen jaar alleen al werden er 6 incidenten gemeld.
Tijdens januari van dit jaar telden we er maar liefst 40, ondanks het unilaterale
staakt-het-vuren dat Israël op 19 januari afkondigde.
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De getroffen steden
De meest getroffen steden zijn Brussel (16) en Antwerpen (13), gevolgd door
Mechelen (2) en daarna door Brugge, Gent, Oostende, Hasselt, Luik, Charleroi en
Waterloo (1). Andere antisemitische 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 35 gevallen.
De soorten incidenten
Het aantal gewelddadige gedragingen tegenover leden van de joodse
gemeenschap zijn toegenomen tegenover 2006 (4) en 2007 (1) en bereikten vorig jaar
6 gevallen. Ze vielen hoofdzakelijk voor in Antwerpen (5) en Brussel (1).
Het aantal bedreigingen en vandalenstreken of
voorvallen van blasfemie blijft constant tegenover
2007. Er werden daarentegen 3 vandalistische daden
verricht in december, een tegen de synagoge van
Charleroi, een tegen de publieke Channukahkandelaar van Antwerpen en de laatste tegen de
vitrines van enkele Brusselse handelszaken.
De ideologisch getinte incidenten (zoals scheldwoorden en publicaties in de pers
of op het internet) bleven afgelopen jaar op hetzelfde niveau als in 2007, zij het dat er
in 2008 toch een meer was (51) dan in 2007 (50). Binnen
die vijftig incidenten vonden we maar liefst twintig
antisemitische uitlatingen op internet fora, hoewel we
hier moeten toevoegen dat dat hoge aantal deels
veroorzaakt wordt door het feit dat veel internetgebruikers
zich verbergen achter een pseudoniem en dus zonder veel
problemen voluit tekeer kunnen gaan. Het is m.a.w.
onmogelijk om over precieze cijfers te beschikken wanneer het
gaat om antisemitische berichten die via het internet verspreid
worden. Het meest getroffen zijn de websites van de
dagbladen, waarvan de moderatoren vaak traag reageren. Het
Centrum voor Gelijke Kansen werkt samen met sites van
kranten om hun administrators te informeren over de situatie
en om hen te leren hoe desgevallend te reageren. De Federale
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Computer Crime Unit tenslotte, een departement van de federale politie, die gelast is
met het opsporen en bestraffen van online criminaliteit, werd op regelmatige basis in
dat kader gecontacteerd.
De doelwitten
De misdaden die begaan werden tegen privébezittingen en fysieke personen
stegen afgelopen jaar met 30% t.o.v. 2007 (van 21 naar 27).
De gemeenschapsgebouwen en -instanties waren dit jaar minder het
slachtoffer van antisemitisme met een daling van 50%, namelijk 5 gevallen in 2008
tegen 10 in 2007. We stellen echter wel een piek vast aan het einde van december die
zich verder bevestigde in januari van dit jaar.
Tot slot van dit stuk nog de cijfers voor de openbare plaatsen. Het aantal
incidenten op openbare plaatsen steeg afgelopen jaar van 38 in 2007 tot 41. Het gaat
hier over zowel het aanbrengen van graffiti op gebouwen als om persartikels en
uitlatingen op het internet.
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. De politie richtte tevens een «diversiteitscel» op waar anoniem klacht kan
ingediend worden, hetgeen de contacten tussen de orthodoxe gemeenschap en de
locale autoriteiten sterk vergemakkelijkt heeft. Het blijft echter een feit dat het
precies deze gemeenschap is die, aangezien ze gemakkelijk herkenbaar is aan de
traditionele klederdracht, het meest het doel is van antisemieten.
Voor veel mensen lijkt het melden van incidenten en het eventueel neerleggen van
een klacht bij de politie zelfs nutteloos, wat verklaard kan worden door het onthaal
dat zij dikwijls krijgen in sommige commissariaten en door het kleine aantal gevallen
die door justitie vervolgd worden.
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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 dege kan ingeschat worden:
-

Het internet is een medium dat gemakkelijk uitnodigt tot ontsporingen
doordat er gebruik gemaakt wordt van anonimiteit, wat vooral het geval is op
discussiefora, en door de straffeloosheid die daarop volgt;
Veel slachtoffers van antisemitisme laten niet van zich horen, ondanks de
juridische en institutionele middelen waarover ze kunnen beschikken;
Het Midden-Oostenconflict beïnvloedt duidelijk het maatschappelijke leven in
België doordat sommige groeperingen, meestal van Arabischislamitische
origine, Israëliërs en joden op gelijke voet stellen en de joodse gemeenschap
van medeplichtigheid met Israel beschuldigen en dusdanig het PalestijnsIsraëlisch conflict in België invoeren. Bovendien wordt dit conflict gebruikt als
uitvlucht om daden van vandalisme of fysieke of verbale gewelddaden te
begaan.

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, 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.
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Antisemitische incidenten voor het jaar 2007

1. 31/12
Anti-joodse slogans tijdens een demonstratie in Antwerpen
Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft een klacht ingediend bij het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen tegen de Arabisch-Europese Liga België
(AEL) wegens het in het openbaar uiten van anti-joodse slogans tijdens de
demonstratie op 31 december in Antwerpen. De demonstratie van de AEL,
formeel gericht tegen de Israëlische acties tegen Hamas-terroristen in Gaza,
bleek in de praktijk een scheldpartij vol Jodenhaat. In door de AEL verspreide
pamfletten werden citaten van de profeet Mohammed aangehaald waarin werd
opgeroepen tegen joden te vechten. Ook werd in het pamflet opgeroepen
Christenen te mijden, omdat die volgens de uitleg van de Islam vrienden van
de joden zouden zijn. Tijdens de demonstratie werd door de deelnemers bij
herhaling « Joden buiten » en « Ossama » gescandeerd. Het FJO wijst er op
dat het recht op demonstratie (ook tegen Israël!) door haar niet ter discussie
wordt gesteld. De klacht richt zich uitsluitend tegen het in het openbaar uiten
van anti-joodse slogans en niet tegen de demonstratie.
2. 31/12
Antisemitische uitlatingen op de internetsite van een Vlaams
dagblad
Er staan tientallen antisemitische uitlatingen op de internetsite van de
Vlaamse krant « Het Laatste Nieuws », meestal reacties op diverse artikels
over de actualiteit in het Middenoosten. Dit is een voorbeeld dat achtergelaten
werd door Ralph Raplh uit Vilvoorde: « wat gaat hij er doen, een paar
miljoenen dollar gaan afgeven om israel te sponseren? Sarkozy is zelf van
joodse afkomst. Durf er voor wedden dat joden er iets voor tussen zitten dat
hij de verkiezingen heeft gewonnen, Dit maakt allemaal deel uit van een plan
om heel de wereld in te palmen, joden proberen in elke land aan het hoofd te
komen. Europa pas maar op of binnen een paar jaar word dit ook isrealisch
grondgebied ». Dit uittreksel is aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
bezorgd.
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/582873/2008/12/3
1/Sarkozy-mogelijk-naar-Israel.dhtml
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3. 29/12
Molotov cocktail op de synagoge van Charleroi gegooid
Maandagavond, 12 december 2008, werd er een Molotov cocktail gesmeten op
de synagoge van Charleroi. De deur werd beschadigd. Een raam van de
synagoge werd eveneens beschadigd door een persoon die er een steen tegen
wierp. Een of meerdere onbekenden hebben een steen in een krant gerold, er
een brand versnellend product aan toe gevoegd en toen dit projectiel tegen een
raam in de gevel gesmeten. Het projectiel is binnen in de synagoge beland
waar het een begin van brand heeft verwekt. De vandalen hebben ook een
ontvlambaar product op de drempel van de hoofdingang van de synagoge
gegoten. De synagoge heeft geen vuur gevat maar de vlammen hebben de gevel
wel volledig zwart gemaakt. Een eerste klacht werd ingediend bij de politie.
Zowel de plaatselijke politie als het Laboratorium van de Federale Politie en
het Ministerie van Binnenlandse Zaken werden op de hoogte gebracht.
4. 28/12
Antisemitische karikatuur op de site Indymedia.be
Via de link www.indymedia.be/en/node/31088 hebben we een tekening van
een Jood met kippa en het gezicht van Hitler ontdekt die sinaasappelen van
Jaffa in een mand doet. Het onderschrift luidt: « Breng de mandarijnen naar
gaza! ». De foto werd overgedragen aan het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen.
5. 27/12
Antisemitisme in een artikel uitgegeven op de site van AEL
Er werd opgemerkt op de internetsite van de AEL een artikel genaamd
«Nazisrael's SS-Luftwaffe bombardeert ongehinderd Gaza». Dit artikel
noemt Israel «Nazisrael» en het Israelische leger «SS-Luftwaffe». Toen hij
Tzipi Livni citeerd, spreekt hij van «zionistische kandidaat-fuhrer Tzipi
Livni». En de Israelische Premier, Ehud Olmert, noemt hij «fuhrer Olmert».
Het hele artikel werd naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
overgebracht.
http://www.arabeuropean.org/belgium/index.php?option=com_content&task
=view&id=176&Itemid=1
6. 27/12
Antisemitische graffiti op winkels in Brussel
Tijdens de nacht van zaterdag op zondag werd op de uitstalramen van 3
winkels (een optieker, een stoffenwinkel en een pakjeswinkel) en een
dokterspraktijk antisemitische graffiti geklad. Er stond een Davidsster, een
hakenkruis en verder de woorden «Kill you». Geen enkel van deze
etablissementen is eigendom van Joden. (PV n° BR.50.L3.071675/2008)
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7. 26/12
Vandalisme op Chanoeka-kandelaar in Antwerpen
Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag werd de Chanoeka-kandelaar
(hanoekia) op de Meir (in het stadscentrum) in Antwerpen omver geworpen.
Hij werd bijna totaal vernield. Een klacht werd neergelegd bij de Antwerpse
politie. Het Forum der Joodse organisaties heeft een klacht ingediend bij het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
8. 21/12
Antisemitische provocerende uitspraken op de VRT
Na de forel van Hitler in « Plat préféré » (Canvas 28.10.08), « het onschuldige
gasfornuis » van « Man bijt hond » (één, 01.11.08) en de reclame voor « Weg
met de Soete » met een Hitlerchippendale als gids voor Berlijn (Canvas,
27.11.08), heeft de VRT-radio beslist om op 21 december 2008 zijn luisteraars
op een satirische terugblik op het jaar te trakteren bij monde van 15
comedians. Philippe Geubels, één van deze stand up comedians, liet in zijn
sketch « Arbeit macht frei » weten « dat hij vindt dat ze [de Joden] een beetje
overdrijven ». Hij betreurde het dat « de hoofdredacteur van Joods Actueel
ervoor gezorgd heeft dat de forel van Hitler niet uitgezonden werd ». Ph.
Geubels stelde zich ook de vraag: « Wat gaan ze doen als er hier in Antwerpen
een groot gaslek is? De stad aanklagen voor provocatie? », en voegde hier
nog aan toe: « Ik vind dat wat er gebeurd is heel erg is, maar ik denk ook dat
dat vandaag niet meer zou gebeuren. De Joden zijn ook veel slimmer
geworden… Ze hebben zich over de hele wereld verspreid nu. Krijg die nog
maar eens allemaal bij elkaar ! ». En als afsluiter kwam dan, onder luid gejoel
en applaus van het publiek: « De meesten zitten trouwens in Amerika, dus met
de trein kunnen we ze ook niet meer naar Duitsland krijgen ». Er werden
stappen door CCOJB en FJO ondernomen in de richting van de VRT-directie
en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
9. 30/11
Antisemitische beledigingen tijdens een voetbalmatch
Tijdens een voetbalmatch tussen de ploegen Maccabi Antwerpen en Olympic
Antwerpen, heeft één van de spelers van Olympic, A.P., beledigingen geuit
tegenover een 17 jaar oude speler van Maccabi. Gevolg van het incident was dat
de kapitein van Maccabi aan de rechter vroeg de match te stoppen. Een
aanvraag werd bij de afgevaardigde van Olympic ingediend om de speler van
Olympic te vervangen. Tegenover het weigeren van de rechter en de
afgevaardigde, is Maccabi zich uit het spel gestapt. De kapitein van Maccabi
Antwerpen heeft een klacht neergelegd bij de politie. (PV
n°AN.56.LB.147620/2008).
3
antisemitismebe@hotmail.com
Tel : (nl) 03 218 91 00 / 0478 88 11 88 – (fr) 02 534 31 84 / 0498 91 29 19
Fax : 02 534 31 80

Verslag over het antisemitisme – Jaar 2008

10. 25/11
Nazi- en hitleriaanse iconografiën vertoond op reclame over een
televisieprogramma op Canvas
Een reclameboodschap met verwijzingen naar de nazi's en naar Hitler, om het
televisieprogramma op Canvas « Weg met de Soete » aan te kondigen,
heeft het CCOJB ertoe gebracht het Centrum voor Gelijkheid van Kansen aan
te sporen tot het ondernemen van acties. Het Centrum heeft dan een oordeel
geveld over de legaliteit van deze reclameboodschap. Het verdict luidde dat
zelfs als de voorwaarden van de wet van 23 maart 1995 niet van toepassing
zijn, aangezien het hier gaat over een karikatuur om het nazisme belachelijk te
maken, de affiche enerzijds toch sommige gevoeligheden kan raken door een
doorgedreven vertoning van nazi- en hitlersymbolen, anderzijds dat de affiche
een historisch feit oproept dan niet in het minst clichématig is en tenslotte dat
Duitsland zonder ophouden alles in het werk stelt, onder andere door
onderwijs, om ervoor te zorgen dat deze feiten niet opnieuw plaats zouden
vinden.
11. 19/11
Antisemitische uitlatingen op de internetsite van een Vlaamse
krant.
In het kader van een artikel dat verscheen op de internetsite van de krant
« Het Laatste Nieuws », over twee leden van de nazigroep « Blood & Honour »
die veroordeeld werden tot het betalen van 1100 € als boete voor het
uitbrengen van een nazigroet op een Duits kerkhof in Lommel, heeft een
internetgebruiker, Y.S. uit Brussel, de volgende uitlatingen gedaan: « Amai,
das (sic) hier nogal vrije meningsuiting zeg.. ze zijn daar even de grondwet
vergeten zeker ? Vrije meningsuiting en recht van organisatie... behalve als
het over iets gaat dat tegen de machtige joden gaat.» Het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen werd gecontacteerd en heeft de moderator van de site
daarop op de hoogte gebracht. De uitlatingen werden van de site verwijderd op
20 november.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/493190/2008/11/19/1100-euro-boete-voor-Hitlergroet-in-Lommel.dhtml
12. 14/11
Antisemitische
en
negationistische
uitspraken
van
de
volksvertegenwoordiger van het FN, Patrick Cocriamont
De MRAX, Vereniging tegen Racisme, Antisemitisme en Xenophobie, heeft
antisemitische en negationistische uitspraken gehoord van de federale
volksvertegenwoordiger van het FN, Patrick Cocriamont, een naaste van
Daniel Feret, voormalige voorzitter van de partij. Na de video waar Senator
Delacroix het liedje van Guy Béart « L'Eau vive » verdraaide, is het een audio4
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opname van mei 2007, opgenomen door Thierry Huart-Eeckhoudt, student
aan het ULB en schrijver van het boek « Un an au Front national », in het
bureau van Patrick Cocriamont in het Parlement, die het ware gelaat van het
FN toont. Patrick Cocriamont verklaart : « Moi je suis révisionniste. J'ai été
voir plusieurs fois à Auschwitz, j'ai lu les livres révisionnistes et je crois que
les révisionnistes ont raison (…) Les chambres à gaz dans les camps de
concentration n'ont pas existé (…) Tu vas partout à Anderlecht, dans tous les
nouveaux buildings, tu vois que ça ! Tu vois des noms qui sont juifs. Et tu vas
me dire qu'on en a exterminé 6 millions ? On n'aurait pas su…(…) » Et
d'ajouter un peu plus loin : « On ne peut pas dire la vérité. Dire que les gens
sont inégaux, qu'un Blanc n'égale pas un Noir et que dans les faits les Noirs
sont bièsses, tu ne peux pas le dire. » (« Ik ben een revisionist. Ik ben
verschillende keren naar Auschwitz geweest, ik heb revisionistische boeken
gelezen en ik denk dat de revisionisten gelijk hebben. De gaskamers in de
concentratiekampen hebben niet bestaan. Je kunt overal naartoe gaan, naar
Anderlecht bijvoorbeeld, in alle nieuwe gebouwen zie je exact hetzelfde! Je
vindt er namen die joods klinken. En je gaat me toch niet zeggen dat er 6
miljoen mensen werden vermoord? Dat zou onmogelijk zijn. (…) Men mag de
waarheid niet verkondigen. Zeggen dat mensen niet gelijk zijn, dat een
blanke niet gelijk is aan een zwarte en dat zwarten feitelijk gek zijn, mag niet
gezegd worden. ») De MRAX heeft het geval bij de procureur des Konings van
Brussel voorgelegd als aanklacht tegen negationisme en aanzetten tot
rassenhaat. Vervolgens werd er een voorstel ingediend om de dotatie van het
FN in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de Senaat te ontnemen.
13. 12/11
Op de markt brengen van een cassette van de groep « Elfenbloed »
Een van de moderators van het internetforum van « Blood & Honour
Vlaanderen » heeft een cassette van zijn groep « Elfenbloed » op de markt
gebracht. De teksten van deze groep werden op drie verschillende sites
teruggevonden. De woorden zijn duidelijk racistisch en antisemitisch : ze
spreken over de zuiverheid van het Vlaamse bloed en verwijzen naar de Duitse
macht, naar Zyklon, naar de « aan ons volk vreemde » pest die verdwijnen
moet, naar de Afrikaanse tumor en naar de macht van de Joodse land. Het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen heeft een klacht neergelegd en zich
burgerlijke partij gesteld.
14. 9/11
Antisemitische beledigingen tegenover Joodse jongeren in de
metro
In het kader van een Europees week-end in Brussel, zijn enkele joodse
studenten, waarvan enkelen de kippa droegen, na hun bezoek aan Mini5
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Europa met de metro terug naar hun hotel aan het Schumanplein gereisd.
Terwijl deze joodse jongeren nog op de metro zaten, hebben twee jonge
allochtonen, terwijl ze uit de metro stapten, « Heil Hitler » naar hen geroepen
alvorens het metrostation te verlaten. Het incident werd gemeld aan het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
15. 6/11
Video ter verheerlijking van de Shoah door de voorzitter van het
Front National
Op een videofilmpje dat gemaakt werd op het terras van een café, dus in
publiek, ter gelegenheid van wat een familiefeestje lijkt, is te zien hoe senator
en FN-voorzitter Michel Delacroix de Shoah verheerlijkt. Delacroix was lange
tijd de rechterhand van Daniel Féret en de advocaat van negationist Robert
Faurisson en een vriend van Leon Degrelle. Op de video is te zien hoe
Delacroix op de tonen van « L'eau vive » van Guy Béart, samen met Luc Van
Keerbergen, OCMW-raadslid voor Vlaams Belang in Machelen (hij werd
evenwel met onmiddellijke ingang uit de partij gezet nadat dit bekend raakte),
een antisemitisch lied zingt. Hun versie van de woorden klonken als volgt :
« Ma petite Juive est à Dachau, Elle est dans la chaux vive. Elle a quitté son
ghetto, Pour être brûlée vive ». («Mijn kleine joodse meisje is in Dachau, ze zit
in de ongebluste kalk. Ze heeft haar getto verlaten om levend verbrand te
worden »). Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding
was geschokt door deze video en heeft klacht neergelegd bij de Procureur des
Konings van Brussel wegens inbreuk op de wetten van 1981 (racisme) en 1995
(negationisme). De procureur had graag een onmiddellijke sanctie tegen de
voorzitter uitgevaardigd, maar dat werd verhinderd door de parlementaire
immuniteit waarover deze laatste beschikt. Er werd wel een aanvraag
ingediend ter opschorting van de immuniteit van de, ondertussen, exvoorzitter van het Front National; de laatste diende namelijk zijn ontslag in als
voorzitter van de partij.
16. 30/10
Antisemitische beledigingen tegen een MIVB-gebruiker
Een joodse dame van 81 jaar stapte rond 16u35 op bus 34 van de MIVB aan de
halte aan de De Frelaan in Ukkel, voor de De Fré-galerij. Aangezien ze zwaar
beladen was, wou ze haar caddie neerzetten voor ze haar abonnement liet zien.
Toen de chauffeur haar echter nariep, heeft ze haar ticket onmiddellijk laten
zien. De dame wou van de bus stappen aan de halte aan de Heldensquare,
maar 150 meter voor die halte liet de chauffeur zijn voertuig stoppen en
verzocht hij iedereen uit te stappen. De dame stapte dus uit en zag dat de bus
voort reed en aan de eigenlijke halte weer stopte. Toen ze langs de bus kwam,
vroeg ze de buschauffeur waarom hij de passagiers niet liet uitstappen aan de
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voorziene halte. Als antwoord kreeg ze alleen maar een stortvloed van
scheldwoorden over zich heen. De chauffeur stapte van de bus en vroeg de
vrouw haar abonnement te laten zien. Alhoewel ze daar toe niet verplicht was,
ging ze toch op het verzoek in. Toen de chauffeur bij het lezen van het
document in kwestie de vermelding « burgerlijke redenen » tegenkwam, is hij
de oude dame beginnen uitschelden voor « vuile Jodin ». Daarbovenop zei hij
ook nog : « ik schijt op België ». Verontwaardigd heeft de dame een klacht
neergelegd bij de MIVB en bij de Politie. (PV n° BR.52.L4.037968/2008)
17. 28/10
Antisemitische uitlatingen op de blog van Skynet
In het kader van een forum van de blog van Skynet, heeft een
internetgebruiker een boodschap achter gelaten, als reactie op het niet
uitzenden van het programma « Plat préféré » op Canvas. De reden voor het
schrappen van deze uitzending was dat het onderwerp van die dag het
lievelingsgerecht van Hitler was. In de commentaar stond onder andere
volgende zin te lezen: « Blijkbaar heeft de joodse lobby een stevige greep op de
Vlaamse regering. » Hierop kwam dan weer ondermeer volgende reactie:
« Joden beheersen het grootkapitaal en dus de hele aardbol. Daarenboven
misbruiken ze de holocaust om te doen wat ze doen en de wereld te
onderwerpen aan hun machtsspelletjes.(...) ». Een klacht werd neergelegd bij
het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
http://columns.skynetblogs.be/post/6384911/joods-actueel-wil-alleen-maar=fatsoenlijke-pr
18.27/10
Antisemitische verklaringen in het dagblad « Vers l'Avenir »
In verband met de artikelen en verslagen over de Amerikaanse
presidentsverkiezingen, wijdt het Franstalige dagblad « Vers l'Avenir » een
gehele bladzijde van zijn nummer van 27 oktober 2008 aan het gewicht van de
lobbies in de Verenigde Staten. Naast die van de aardolie- en wapensector,
verklaart Michel Hermans, politicoloog aan de Universiteit van Luik, ook de
reden van de macht van de Joodse lobby. Zie hier zijn verklaringen : « Les USA
ont une présence juive très importante sur leur territoire et qui soutient
beaucoup les campagnes des présidents américains. Tout simplement parce
qu’ils cherchent à obtenir le soutien des Américains dans la guerre ou
l’opposition avec les Arabes. » (« Er wonen veel joden in Amerika die onder
andere de presidentskandidaten sterk ondersteunen. En dat simpelweg met
de bedoeling de Amerikanen in hun kamp te krijgen in de strijd tegen de
Arabieren. » (« We zouden er versteld van staan te weten hoe toegewijd de
steun is die Israël van de Verenigde Staten krijgt. ») « Ce pays, ne représente
pas un enjeu économique majeur alors que les pays arabes disposent de
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pétrole. Mais les grosses fortunes, les grosses entreprises aux Etats-Unis se
trouvent entre les mains de patrons juifs. On dit que l’Amérique est l’état où
l’on retrouve le plus de Juifs, même par rapport à Israël. Je pense que la seule
façon pour les Juifs de tenir le coup, c’est évidemment de s’assurer le soutien
de n’importe quel président des Etats-Unis, qu’il soit démocrate ou
républicain. » (« Dat land is geen belangrijke economische factor, terwijl de
Arabische landen de petroleumsector in handen hebben. Maar het grove
geld, de grote Amerikaanse ondernemingen bevinden zich in
joodse handen. Er wordt wel eens gezegd dat je in Amerika het meeste
joden vindt, zelfs meer dan in Israel. De enige manier waarop deze joden het
kunnen volhouden is volgens mij uiteraard zich ervan verzekeren dat ze de
steun hebben van eender welke Amerikaanse president, of die nu democraat
of republikein is. ») « Rien ne devrait changer l’avenir, même si le candidat
démocrate est élu » (« Er zal waarschijnlijk niets veranderen in de toekomst,
zelfs al wordt de democratische kandidaat wordt verkozen »), zegt M.
Hermans. « La différence peut-être entre Bush et Obama, c’est que ce dernier
ne provient pas de ce milieu (industriel NDLR). Ce qui n’empêche pas qu’il
fera aussi l’objet de pressions du lobby juif. » (« Het enige eventuele verschil
tussen Bush en Obama is dat Obama niet uit dat (het industriële, nvdr) milieu
komt. Hetgeen niet wil zeggen dat hij geen speeltuig in de handen van de
joodse lobby zal worden. »). Dit artikel werd overgedragen aan het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen.
19. 27/10
Antisemitische uitlatingen op het forum van « De Standaard »
Nadat een aflevering van het kookprogramma van Jeroen Meus, «Plat
préféré», uit het geplande schema van Canvas geschrapt werd, en dit omdat
het ging om een aflevering over het zogenaamde lievelingsgerecht van Hitler,
vond men op het forum van de website van de Vlaamse krant « De Standaard »
volgende reactie van Paul Vanmaldeghem terug : « Mensen, zo'n selectieve
verontwaardiging is weer een staaltje van reinste hypocrisie. Komaan zeg, de
oorlog ligt 64 jaar achter ons. De Joodse gemeenschap heeft van de holocaust
een regelrechte industrie gemaakt, maar wat doen ze intussen zelf in
Palestina? Moet er nog zand zijn? ». Een klacht werd neergelegd bij het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
http://www.standaard.be/Meningen/Forum/Index.aspx?pageName=detail&f
orumId=692548
20. 27/10
Antisemitische uitlatingen op het forum van « Het Laatste Nieuws »
Toen bekend werd dat het kookprogramma van Jeroen Meus, « Plat préféré »,
dat uitgezonden wordt op Canvas, teruggetrokken was uit het zendschema, dit
8
antisemitismebe@hotmail.com
Tel : (nl) 03 218 91 00 / 0478 88 11 88 – (fr) 02 534 31 84 / 0498 91 29 19
Fax : 02 534 31 80

Verslag over het antisemitisme – Jaar 2008

omdat het ging om het lievelingsgerecht van Hitler, heeft men, op het forum
van de website van het Vlaamse dagblad « Het Laatste Nieuws », de volgende
woorden van H.C. van Willebroek ontdekt: « Het is duidelijk wie het hier voor
het zeggen heeft in België. Een paar jaar geleden werd een complete
zaalvoetbalploeg geschorst na een schermutseling met joodse jongeren omdat
de lobby hierover een klacht ingediend had... ». Een klacht werd neergelegd
bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
http://www.hln.be/hln/nl/929/TVGids/article/detail/467153/2008/10/27/VRT-schrapt-uitzending-PlatPrefere-over-Adolf-Hitler.dhtml#reactions
21. 19/10
Negationistische uitspraken op de site forum.politics.be
Op de internet internet http://forum.politics.be, werden weeral
negationistische uitspraken gevonden die de Shoa minimaliseerden en
vergeleken met de Palestijnse situatie. Een zekere « Lincoln » verklaart : « De
"holocaust" opzich (sic) is een vergroote (sic) term in een grote mond, terwijl
elke mensleed hetzelfde leed is, zonder te discrimineren dat het andere (sic)
leed minder pijnlijk zou zijn dan het andere ! Ik zie dat u de (sic) grote
concentratie-kamp (sic) van gaza minimaliseert, dat zou pas de benaming
"holocaust" waard zijn ! Wat de nazi's gisteren met de joden deden is identiek
wat de zionisten vandaag doen en nog erger !!! Stop de waanzin, dat zou eens
een gepaste boodschap zijn aan diegene die de holocaust vergroten en tegelijk
een andere waanzin permiteren (sic) ! ». Een klacht werd neer gelegd bij het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
http://forum.politics.be/showpost.php?p=3756127&postcount=64
22. 16/10
Antisemitische muurschildering aan het VUB in Brussel
Een grote antisemitische muurschildering « Joden aan het kamp » werd
gevonden op de deur van de toiletten van de VUB (Vrij Universiteit Brussel),
Pleinlaan, naast het informaticalokaal. Twee studenten, geschokt door deze
tag, hebben zich tot het secretariaat van het informaticalokaal gewend om
klacht in te dienen en te vragen dat iets zou ondernomen worden tegen dit
antisemitisch vandalisme. Er werd hun geantwoord dat er niets ondernomen
kon worden en dat ze naar het centrale secretariaat moesten gaan. Zij zijn dus
naar het centrale secretariaat gegaan en kregen daar hetzelfde antwoord. Ten
gevolge van dit gebrek aan reactie, heeft één van de studenten, van Afrikaanse
oorsprong, zich kwaad gemaakt en beweerd dat dit een primaire racistische
reactie was en heeft zich de vraag gesteld: waar gaan we naar toe? Het
secretariaat heeft niet gereageerd en beweert niets te kunnen ondernemen in
9
antisemitismebe@hotmail.com
Tel : (nl) 03 218 91 00 / 0478 88 11 88 – (fr) 02 534 31 84 / 0498 91 29 19
Fax : 02 534 31 80

Verslag over het antisemitisme – Jaar 2008

deze zaak. Ten gevolge van dit gebrek aan reactie, werd het geval naar het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen overgebracht.
23. 16/10
Antisemitische uitspraken gehouden in het kader van een
postverkoop.
Een Belg is in kontact gekomen met een Engels correspondent via internet om
een horloge te kopen. Bezorgd om zich niet te laten misleiden, heeft de koper
een aantal vragen gesteld aan zijn correspondent gesteld om zeker te zijn over
de kwaliteit van het product. De verkoopster heeft haar klant gerustgesteld en
hem de beste waarborgen gegeven over het gezochte model. Zij besliste het
product voor de klant opzij te houden tot zijn komst in Londen maar hem wel
eerst op voor hand te betalen en, in geval dat de koop niet zou doorgaan, hem
zijn geld zou terug betalen. Om zich te vergewissen, heeft de koper naar de
winkel gebeld met de vraag of zijn correspondent wel daar werkt en of de
winkel wel het model van deze horloge wel in hun bezit hebben. De winkel
ontkend dat de verkoopster in kwestie te kennen en verkondigd aan de koper
dat het model niet in stock heeft. Met gevolg schrijft de koper een email naar
de verkoopster dat zij hem wilt bedotten en haar zak terug vinden. De
verkoopster antwoorde daar op : « Sorry? i am shocked!! What does that
mean? You are an embarassement to jewish race! » (« Verontschuldig mij, ik
ben geschokt!! Wat betekent dit? U bent een schande van het Joodse ras »).
De discussie neemt ernstige proporties aan de antisemitische woorden
barsten: « Jews always feel persecutated. You want staff for free, this is
people hate you » (« Joden voelen zich altijd het slachtoffer. U verlangt mijn
goederen gratis, dit is waarom jullie worden gehaat ») en « Very soon idiots
like you will end up in new auschwitz and be exterminate » (« Zeer spoedig
zullen de idioten als u omhoog in nieuwe auschwitz beëindigen en zullen
uitroeien zijn»). De koper vraagt haar telefoon nummer voor haar rechtstreeks
uit te leggen, de verkoopster antwoord : « I dont speak to rats sorry. Now
please take your big nose and dirty smell and go make sex to your father,
homosexual jew » (« Ik spreek niet met ratte. En nu neemt u uw grote neus en
uw stank en gaat uw vader neuken, homosexuele Jood »). Haar toegeven dat
ze niet moedig was, antwoorde zij « we saw are courageous you ve been in the
shoah » (« we hebben gezien dat jullie heel heldhaftigd waren tijdens de Shoa
»). Het dossier werd naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen gezonden
om te evalueren welk gevolg daar aan te kunnen geven.
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24. 14/10
Reclamecampagne van antisemitische aard op uurregelingen bij de
NMBS
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd op de hoogte gebracht van het
bestaan van fac-simile van uurregelingen op borden van de NMBS die tot een
campagne dienden voor de properheid in de Vlaamse stations.
Bepaalde bestemmingen zijn gelinkt aan nazi concentratiekampen zoals
Auchwitz-Birkenau, Belzec en Chelmno. Het Centrum heeft contact genomen
met het reclamebureau om uitleg te krijgen. Als antwoord kreeg het Centrum
de uitleg dat de oorsprong van deze affiche bij een ongelukkige menselijke fout
in het bureau ligt, dat het de volledige verantwoordelijkheid zal opnemen, en
dat met wederzijds akkoord van de adverteerder, de NMBS in dit geval, een
vergoeding zal gestort worden voor het veroorzaakte leed.
25. 13/10
Antisemitische muurschilderingen op een villa in Sint-PietersWoluwe
In de nacht van zondag op maandag werden er in de Brusselse gemeente SintPieters-Woluwe, op de gevel van een villa die te koop stond, een vijftigtal
antisemitische en andere opschriften geschilderd. De eigenaars van de villa
zijn geen Joden niettegenstaande er hakenkruisen en uitdrukkingen als « Vuile
Jood » in het Engels en in het Frans werden teruggevonden op de
buitenmuren. De eigenaars stellen zich vragen over welke motieven tot deze
daden van vandalisme geleid zouden kunnen hebben. (Bron : La Dernière
Heure, 18 en 19 oktober 2008, blz. 14)
26. 10/10
Antisemitische bedreigingen tegen een Brussels
gemeenschapscentrum
Tijdens de vergadering van een Joodse jeugdvereniging die zoals op elke
zaterdag plaats vond in een gemeenschapscentrum heeft een Belgische man
die zich tot de Islam heeft bekeerd, zich gekleed in een witte djellaba, met zijn
fiets en schoudertas, aan de ingang gemeld. Hij heeft bedreigingen geuit en
verkondigd dat het gebouw opblazen ging worden en dat alle Joden zouden
omkomen. Dezelfde man had zich al laten opmerken voor het zelfde misdrijf
op 27 april 2007 voor een Joodse school in Brussel. Een klacht werd bij de
politie neergelegd.
27. 5/10
Negationistische uitspraken op de internet site www.7sur7.be
In het raam van een artikel getiteld « Israel zal reageren alvorens Iran klaar
komt met het ontwikkelen van zijn atoombom », heeft een internetgebruiker
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die het pseudoniem « Bob Marley, Belgie » gebruikt, verklaard dat :
« L'holocauste existe toujours elle se trouve a gaza. et les bourreaux sont ceux
que l'on croyait victime. ce n'est que barratin invente par qque sioniste pour
organiser le retour en palestine et j'utilise ma LIBERTE DE PENSER ET
D'EXPRESSION » (« De holocaust nog altijd aan gang is en plaats vindt in
Gaza. En de beulen zij zijn die men voor slachtoffers heeft aangezien.
Trouwens dat laatste was gewoon kletspraat, bedacht door de een of andere
Zionist voor het organiseren van de terugkeer naar Palestina en ik gebruik
mijn VRIJHEID VAN DENKEN EN MENINGSUITING »). Een klacht werd
ingediend bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. Dit heeft contact
opgenomen met de moderator van de site. De uitspraken werden van het
forum verwijderd op 7 oktober.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/439999/2008/10/05
/Israel-agira-avant-que-l-Iran-ne-possede-une-bombeatomique.dhtml#reactions
28. 1/10
Negationisme op het internet
Op de Nederlandstalige site van Radio Islam, krioelt het van negationistische
uitspraken, dit in de naam van de vrijheid van meningsuiting. De site bevat
ondermeer links naar antisemitische artikels en essays. Men kan er de
Nederlandse vertaling van « Mein Kampf » of een andere boek genoemd
« Stierven er werkelijk zes miljoen » opladen. Betreffende « Het dagboek van
Anne Franck », de auteur van de web pagina schrijft dat dit een grote
manipulatie van de joodse lobby is om het Nederlandse volk er toe te brengen
geld te storten en steun toe te kennen aan de « genocide van het Palestijnse
volk ». Een klacht werd ingediend bij het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen.
http://www.radioislam.net/nederlands/nederlands.htm
29. 17/9
Beledigingen en vandalisme van antisemitische aard in Brussel
Een jonge vrouw van 29 jaar, werd bij het verlaten van haar
wagen aangesproken door twee jonge mannen van ongeveer twintig jaar
en van Noord Afrikaanse afkomst. Een van de twee mannen sprak de jonge
vrouw aan met de woorden : « Is er een mogelijk om elkaar terug te zien en
iets te gaan drinken? » De jonge vrouw dacht dat die man haar wilde versieren
en probeerde gewoon door te lopen. Maar op dat ogenblik kreeg een van de
mannen de Davidster die ze om de hals droeg, in het oog. Hij schold haar toen
uit voor « kleine, vuile Jodin ». Terwijl zijn compaan zich vrolijk maakte
schold hij haar ook uit voor hoer. Daarna heeft hij haar benaderd, hij heeft
haar billen aangeraakt en haar weggeduwd. De jonge vrouw heeft niet
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gereageerd maar vervolgde met de nodige haast haar weg. Toen ze een paar
minuten later terugkeerde om in haar auto te stappen constateerde ze een
diepe kras over de volledige lengte van de linker-vleugel van haar wagen. Die
kras was er nog niet toen ze haar auto had verlaten en aangezien dat de twee
jonge mannen haar uit de auto hadden zien stappen was ze ervan overtuigd dat
zij de schuldigen waren. De jonge vrouw heeft klacht ingediend bij de politie.
(PV n° BR.92.LL.124770/2008)
30. 14/9
Aanval tegen een joodse jonge man in de rond van de Vaamse kaai
Op de nacht van zaterdag 13 en zondag 14 september rond 2uur, is een Joodse
jongeman van de Velvet Lounge (Vlaamse kaai) richting zijn wagen gegaan.
Toen hij op de parking aankwam, is hij in contact geraakt met vijf Noord
Afrikaanse mannen. Ze hebben hem agressief aangevallen met antisemitische
opmerkingen. Dan werd hij ook fysisch aangevallen. Vervolgens zijn de vijf
mannen gevlucht van de plaats. Het slachtoffer heeft de aanvallers niet kunnen
herkennen. Die had ook geen medische hulp nodig. Politie werd niet geroepen
en het slachtoffer heeft geen klacht ingediend.
31. 13/9
Aanval tegen joden in Antwerpen
Zaterdag 13 september 2008 rond 22.00, tijdens de uitgang na de dienst in de
Belz synagoog aan de Van Immerseelsstraat, liepen twee mannen rond met
hun twee honden. Deze hebben de Joodse kinderen afgeschrikt wat tot een
ruzie leidde tussen de kinderen en de twee mannen. Daaropvolgend kwam één
van de volwassenen van de synagoog naar buiten die de twee mannen
aansprak om de situatie te bedaren. Dit bracht de situatie in ergere toestand.
Vervolgens ging één van de mannen een golfclub halen in zijn huis en begon
ermee op de Joodse man te slaan. Twee andere Joodse mannen zagen hun
vriend in gevaar en kwamen het slachtoffer helpen. Die hebben ook klappen
gekregen. De politie werd erbij geroepen en hebben de twee mannen
gearresteerd. Het eerste slachtoffer, hebben ze naar het ziekenhuis moeten
sturen met een ernstige hoofdwonde. Vervolgens kwam de broer van het
slachtoffer aan en probeerde met de buren en de familie van de aanvallers te
praten over wat er gebeurde om de situatie te kalmeren. De buren hebben
agressief gehandeld en hebben hem zelfs aan de nek vast genomen. De politie
werd vervolgens nog eens bijgeroepen. Ze hebben de situatie bedaard. Tijdens
het hele gebeurtenis was er een wagen ter plaatse met vier Noord Afrikaanse
mannen die antisemitische opmerkingen begonnen te roepen naar de Joden in
de omgeving. Dezelfde wagen met dezelfde inzittenden werd meermaals
geseind als een probleem in die omgeving. Vervolgens werd alle informatie
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naar de politie gegeven die de zaak verder zullen verwerken. (PV
n°AN.43.LB.112818/08)
32. 9/9
Agressie op een jongen van 17 jaar in Ukkel
Gezeten op een bank voor een instelling op de Sint Jacobsplaats in Ukkel, Dan,
17 jaar, was met zijn moeder aan het bellen in het Hebreeuws. De gesproken
taal heeft Stephane, 32 jaar, een klant van het cafe, kawaad gemaakt en hij
heeft zich op de jongen geworpen. Roepend « Vuile jood, hoere... Vuile smet »,
tegelijkertijd hem met slagen toe te geven op aangezicht en borstkast. Dan
heeft geprobeerd te reageeren, en heeft zijn agressor geduwd en de twee zijn
op de grond gevallen. Op dit ogenblik, heeft een ooggetuie de politie
verwittigd. De dader, Stephane is naar een hospitaal gegaan waar een politie
patrouille hem heeft opgepakt. Verhoord, heeft hij, Stephane, verklaart dat hij
het slachtoffer was en dat Dan hem heeft aan gevallen. Spijtig voor hem heeft
de getuige de versie van Dan gestaafd. Desondanks de feiten, werd de agressor
niet voor het parket geleid...
33. 29/8
Bestoking en antisemitische beledigingen naar een Joodse famillie
in Ukkel
Burenproblemen : een conflict ontstond tussen een oudere dame wonende op
de vijfde verdieping van een flatgebouw in Ukkel (Mevrouw X) en haar
buurvrouw, Mevrouw Y van Joodse afkomst, wonende op de eerste verdieping.
Een paar maanden geleden, voordat de hier onder beschreven feiten zich
voordeden, had Mevrouw X al aan een van haar buren gezegd dat Mevrouw Y
een « vuile Jodin » was. Ze beweerde dat de problemen (lift etc) zijn begonnen
sinds dat het gezin van Mevrouw Y zijn intrek had genomen in het flatgebouw.
Ze ging er toe over een lijst aan te leggen van het aantal vuilniszakken van
Mevrouw Y. Op een dag werd ze erop betrapt aan de flatdeur van Mevrouw Y
te proberen af te luisteren wat er binnen in de flat werd gezegd of gebeurde. Op
vrijdag 29/08 riep Mevrouw Y de lift aan. Bij het openen van de liftdeur,
stootte ze op Mevrouw X tegen die haar ervan beschuldigde haar liftsleutel te
hebben gebroken op het moment dat ze de lift aanriep (de lift geeft direkt
toegang tot haar appartement). Gezien het absurde van haar betichting en de
repetitieve bestokingen van Mevrouw X heeft Mevrouw Y haar gevraagd te
stoppen met het bestoken en het het begluren. Ze voegde er aan toe dat
antisemitisme door de Belgische wet verboden is. Daarop heeft Mevrouw X
gerelikeerd: « Ga maar terug van waar dat ge vandaan komt. Jullie zijn
mensen zonder enige opvoeding en als wij antisemieten zijn, is het door
mensen zoals u. » Mevrouw Y heeft daarop Mevrouw X laten staan en heeft
de trappen inplaats van de lift genomen. Op zondag, is Mevrouw Y naar de
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politie gegaan om klacht in te dienen. De politie heeft haar verhoord maar
geen klacht opgenomen. Op maandag 1 september heeft een wijkagent
Mevrouw X bezocht om haar over een en ander te onderhouden. Sindsdien is
de situatie gekalmeerd.
34. 28/8
Negationitische blog op Youtube
Een gebruiker van de site www.youtube.com heeft op zijn blog de uitlating
gedaan de Shoa te ontkennen. Hij verklaarde : «C'est clair que cette fois-ci la
"shoah" imaginaire on va la transformer en réalité!» («Men mag er zeker
van zijn dat we die ingebeelde "shoah" deze keer werkelijkheid laten
worden!». Zijn pagina werd buiten gebruik gezet en de account van de
gebruiker van de site geschrapt.
35. 23/8
Orthodoxe Joden bekogeld met eieren in Antwerpen
Op zaterdag om 22 uur werden orthodoxe joden (Hassidim) die huiswaarts
keerden van de synagoge bekogeld met rauwe eieren door personen van Poolse
komaf, dit vanuit een appartement in de Sommersstraat. Een politiepatrouille
werd ter plekke gestuurd. (PV n° AN.56.LB.106061/2008)
36. 24/7
Nazi-symbool op gevel Antwerps café
Het Forum der Joodse organisaties legt donderdag klacht neer bij de
Antwerpse politie tegen een Antwerps café dat op zijn gevel een nazistisch
teken schilderde. De Joodse koepelvereniging lichtte het Centrum voor Gelijke
Kansen in en dat oordeelde dat er voldoende elementen aanwezig zijn om een
klacht neer te kunnen leggen. Het nazistisch teken prijkt op de gevel van het
Antwerpse café « De leeuw van Vlaanderen ». Eerder deze maand werd daar
de gevel herschilderd en werd de tekst « De Beest » aangebracht boven de
toegangsdeur. De letter « S » lijkt echter zeer sterk op het bekende teken van
de SS, de paramilitaire organisatie van het Duitse Nazi-regime. De tekst op de
gevel is in gotische letters aangebracht, enkel bij de letter S is daarvan
afgeweken. Ook is dit de enige van de 27 letters op de gevel die uit meer dan
één kleur bestaat. De bedoeling hiervan is duidelijk, namelijk het SS symbool
kenbaar te maken. Het bewuste café staat bekend als een verzamelplaats voor
Vlaams-nationalisten.
37. 15/7
Internetsite ter glorie van Hitler (Franse afdeling van NSDAP-AO)
www.antisemitisme.be en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werden op
de hoogte gebracht van het bestaan van een internetsite ter glorie van Hitler.
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Het Centrum heeft via www.ecpos.be klacht neergelegd en heeft ook contact op
genomen met de LICRA in Frankrijk daar het een Franse site betreft. Dit met
het verzoek een rechtsgeding in te spannen tegen de verantwoordelijkenvan de
site. En eventueel ook de internetleverancier of /en de websitehost te
vervolgen die de link naar deze site actief houden. (dit krachtens een uitspraak
van het Franse Hof van Cassatie van 19 juni 2008). Op 17 juli 2008 vernam
het Centrum voor Gelijke Kansen dat de Licra klacht heeft neergelegd tegen de
site en zijn verantwoordelijken bij het Parket van Parijs.
38. 9/7
Negationistische uitlatingen op een blog
De verantwoordelijke van een blog heeft contact opgenomen met het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen om ze te verwittigen dat er een negationist op een
debatforum aanwezig was in een discussie in verband met de veroordeling van
twee negationisten door de correctionele rechtbank van Brussel. Hij vroeg het
Centrum hem te informeren over de inhoud van de anti-negationisme wet van
23 maart 1995. Het Centrum heeft hem de informatie gegeven, met de
verduidelijking dat de uitlatingen van zijn blog verwijderd dienden te worden,
en dat de verantwoordelijke er sterk over dient na te denken de negationitische
internetgebruiker te weren, daar de vrijheid van mening hier niet van
toepassing is. De verantwoordelijke van de blog heeft de uitspattingen
verwijderd en een bericht op het forum geplaatst waarom de uitlatingen
verwijderd zijn. Hij vermeldde bovendien zelf ook een klacht bij het parket
neergelegd te hebben.
39. 9/7
Antisemitische uitspraken gedaan op het forum van www.7sur7.be
Ene Jason Belforth uit Menen reageerde op een artikel over Israel , getiteld :
«Israel klasseert zonder gevolg 90% van dossieren van de Palestijnse
agressies» («Israël classe sans suite 90% des dossiersd'agressions de
Palestiniens») met de volgende uitspraak : «Leven de 3de wereld oorlog, zodat
er voor goed gedaan wordt gemaakt met die Joden» (« Vive la 3ieme guerre
mondiale, qu'on en finissent avec ces juifs»). Een waakzame internetgebruiker
heeft dadelijk de webmaster van de site gewaarschuwd. De gewraakte
uitspraak werd prompt gewist. Het geval werd aan het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen gemeld.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/IsraelPalestine/article/detail/341231/2008/07/09/Israel-classe-sans-suite-90-desdossiers-d-agressions-de-Palestiniens.dhtml
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40. 9/7
Racistische Organisatie «Belgische blanke Macht voor Blanke
Natie» en racistische blogs
In het kader van een gerechtelijk onderzoek uitgevoerd door
onderzoeksrechter De Corte en ten gevolge van de rellen die plaats grepen in
Anderlecht, heeft het Centrum voor Gelijkheid van Kansen klacht ingediend
tegen de racistische en antisemitische organisatie «Belgische blanke Macht
voor Blanke Natie» en tegen de niet geidentificeerde oprichters van twee blogs
en van een blogspot op Skyrock voor het overtreden van de wetten betreffende
racisme en negationisme. Op 18 juli 2008 werd het Centrum meegedeeld dat
de klacht is doorgegeven aan een onderzoeksrechter (PV n°
BR.56.L3.28626/08)
41. 21/6
Antisemitische verklaringen van een lid van MDI naar de
coordinator van de redactie van de site www.resitances.be
Op 21 maart laatsleden, RésistanceS, het web-journaal voor Observatie van
extreem rechts in Belgie, stelde een navorsing op de Beweging van
Imperialistisch Verdoemden (MDI) (http://www.resistances.be/mdi.html) ter
de gelegenheid van de meeting georganiseerd op 28 juni eerstvolgende in
Brussel voor de lancering van hun Belgische vertegenwoordiging. Uiteindelijk
werd deze meeting geannuleerd. De MDI is een politieko-ethno identitair,
proapartheid beweging, geleid door Kémi Séba, een panafrikaanse antisemiet.
Een van zijn volgelingen, Boris le lay, verspreidt op dit ogenblik op Internet
tegen RésistanceS de volgende verklaringen. « Le Judaïsme politique belge
s'affole face au MDI. Les sionistes de Belgique, pseudo « antiracistes »,
semblent s’inquiéter a raison de l’émergence d’un front anti impérialisme qui
vise directement leurs intérêts. L’article est signe par un Juif, naturellement,
militant d’extrême gauche de circonstance paranti-européïsme, le sieur
Abramowicz… Toujours les mêmes menteurs en manœuvres…Heureusement,
l’objectif même du MDI est de liquider ces associations au service de l’empire
sioniste et de ses objectifs. Africains et Européens, tous unis contre le
cosmopolitisme, le matérialisme sioniste qu’il soit communiste ou libéral, le
mondialisme. » (Bron : http://borislelay.blogspot.com/2008/06/le-judaismepolitique-belge-saffole.html). De zaak werd doorgegeven naar het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen.
42. 12/6
Antisemitische beschuldigingen per blog tegen een schoolmeisje
In het kader van een banale discussie tussen jongeren op een internet blog,
werd een jong meisje van 12 jaar oud beledigd « vuile joodin » door een
andere. Deze twee meisjes kennen zich waarschijnlijk en zouden dezelfde
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school bezoeken. De beledigende boodschap was als volgt : « Je bent slechts
SNOB, SNOB, SNOB, en een vuile verwend Joodin. Ik hoop dat je niet met je
examens slaagt dan zijn we van jou af ». De verstuurder van dit bericht werd
nog niet geïdentificeerd. Dit bericht maakt deel uit andere even virulente
boodschappen gestuurd door meisjes van haar klas of van haar school, en deze
sinds een week op Msn Messenger of op school. De prefect werd van al deze
berichten op de hoogte gebracht en is tussenbeide gekomen tijdens een cursus
Moraal van maandag 9 juni. Er werd gevraagd aan Skyblog om de persoon te
identificeren. Een klacht werd neer gelegd bij de politie en de zaak werd
doorgestuurd naar het Centrum voor Gelijkheid van kansen. (PV n°
BR.56.L4.021352/2008)
43. 2/6
Een Davidster geetst op een plaat van maatschappijen
Maandag 2 juni omstreeks 17u, de zaakvoerder, van joodse afkomst, van een
maatschappij gevestigd in Ukkel (Brussel), heeft een Davidster geetst
gevonden op de plaat van de naam van de maatschappijen op dit adres
gevestigd. Met gevolg aan deze ontdekking, heeft de zaakvoerder een klacht
ingediend bij de politie (PV n° BR.50.L4.019589/2008)
44. 11/5
Een Antisemitische Fatwa tegen de Vrijmetselarij op het Internet
In een boodschap van 11 mei 2008, een lid van het forum DjibNet herdenkt
een Fatwa in verband met het lid zijn van een vrijmetselaare beweging. Het
gaat over een gewone aanval op een gelijke wijze over de propaganda zoals die
ontwikkeld werd door de nazis en door de Vichy regime in hun oproep tot
antisemitische haat en het joodse-vrijmetselaare complot. Deze Fatwa is
bereikbaar op de link http://www.fatawaislam.com/content/view/533/71/.
Deze internet site werd door zijn server afgelast maar werd vervolgens weer
geactiveerd. Als gevolg van de stappen ondernomen door het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen, werd deze veroordeelde pagina van de site op 4 juni
teruggetrokken.
45. 16/4
Vernieling van godsdienstige symbolen in een woning in de
omgeving van Hasselt
De eigenaar van een woning in de omgeving van Hasselt heeft ontdekekt dat
de Mezouza, die aan zijn deur was bevestigd, werd vernield. Het zou mogelijk
zijn dat de dader zou zijn de vriend van de gewezen echtgenote van de eigenaar
die na een bestwisting zo gereageerd hebben. Een klacht werd neergelegd door
de eigenaar en een Pv zou overgmaakt zijn naar het Centrum voor Gelijkheid
van Kansen die dit dossier behandeld.
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46. 26/3
Antisemitische verklaringen op www.politicsinfo.net
Op het forum van de internet site www.politicsinfo.net werden
verschillende antisemitische opmerkingen in verband met een bericht ontdekt
waarvan het onderwerp is : « Hoeveel Joden passen er in 1 gaskamer ? ». De
vraag, dubbelzinnig, werd gesteld naar aanleiding van een studie van een
Nederlandse geschiedenis leraar, eveneens gepubliceerd in de P-magazine de
week van 31 maart 2008. Op basis van deze vraag, die voor bepaalde mensen
duidelijk een in vraag stelling van het aantal vermoorde Joden laat uitscheinen
en een minimaliseren van de gruwelijkheden gepleegd tijdens de Shoa,
minimaliseren die strafbaar is volgens de wet van 23 maart 1995, heeft tot
gevolg gehad dat een aantal deelnemers op het forum antisemitische
commentaren hebben geplaatst. Men kon er bijvoorbeeld ook raadsels lezen
die van zeer slechte smaak getuigen zoals : « Hoe krijg je 20 Joden in een 2pk ?
2 van voor et 2 vanachter en 16 in de asbak ». De moderator van deze site
werd op de hoogte van hun gedrag gesteld maar heeft niet onmiddellijk
gereageerd. Ten gevolge van een latere tussenkomst van het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen werden deze antisemitische verklaringen verwijderd.
http://www.politicsinfo.net/forum/about47162.html
47. 24/3
Antisemitische uitspraken op de internet site www.7sur7.be
In het kader van een artikel uitgegeven op de internet site www.7sur7.be
getiteld : « Een hoge ambtenaar ontslagen voor een « anti-Israëlisch »
artikel »
(« Un haut fonctionnaire limogé pour un article « antiisraélien » »), een internaut, Daniel Gillon, reageert met de volgende
antisemitische opmerking : « De oplevende zionisme is een genoegdoening
voor de mensheid. Dit is een feit, maar als u even de tijd neemt om de «
Protokolen der helden van Zion » te lezen, zult u merken dat al wat er in staat
zich aan het voordoen is. Maar diegenen die het geschreven erkennen niet het
vaderschap geen reden om hun schuldig te laten voelen. Er zijn groeperingen
die niets anders doen dan klachten indienen en ze bereiken daar heel goed
hun doel mee, alle middelen zijn goed » (« le sionisme réparateur et un
bienfait pour l'humanité. Voilà ce qu'il en est. mais si vous savez lire accordez
quelques instants aux protocoles des sages de sion et vous verrez que tout ce
qui est écrit est en train de se réaliser. Mais ceux qui les ont ecrit n'en
reconnaissent pas la paternité.pas question de les rendre coupables.Il est des
groupes qui ne font que de se plaindre et ils y réussissent très bien.tous les
moyens sont bons »). Deze verklaringen werden overgebracht naar de
webmaster van deze informatie site, alsmede naar het Centrum voor Gelijkheid
van Kansen, op gestuurd.
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http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/217255/2008/03/23
/Un-haut-fonctionnaire-limoge-pour-un-article-anti-israelien-.dhtml
48. 23/3
Antisemitische bedreigingen en beledigingen tegen jonge Joden in
Antwerpen
Zondag middag, 23 maart 2008 rond kwart voor vijf in het Albertpark te
Antwerpen waren een groep jongeren van de Bne Akiva aan het spelen met een
bal. Er waren er ongeveer 20 kinderen, meisjes en jongens van 12 tot 16 jaar.
Toen er plots een man aan kwam met 2 honden die niet aan de lijn waren. De
man kwam richting de kinderen die aan het spelen waren. Hij stoorde met zijn
2 honden de kinderen. En ineens zomaar in het niks begon de man de
kinderen uit te schelden met antisemitische opmerkingen. Hij begon in het
Engels te schelden: «shit jew, fucking jews,…». Hij zei ook dat de joden in hele
wereld problemen maken en hij bleef maar voort schelden. Door zijn
agressieve gedrag joeg hij de kinderen weg van het park. Toen riep hij aan de
kinderen, kom vecht tegen mij, bangerikken. Dan belde één van de
verantwoordelijken de politie op en richtte zich naar de man om te zien wat
juist het probleem was. Maar die antwoordde niet en zei in het frans aan zijn
honden «bouffez les Juifs, bouffez.» De man beledigde degene die met hem
kwam praten en bedreigde hem om met hem te vechten. Hij riep in het Engels
«vecht als een man, ik zal je verrot slaan». Op die moment werd de man
agressiever maar de politie kwam terplaatse wat de man gekalmeerd heeft. De
politie stuurde de man weg van het park en een proces verbaal werd gesteld
voor die man. (PV nr: AN.56.LB.038211/2008)
49. 18/4
Herdenkingen van de verjaardag van Hitler georganiseerd door
Blood &Honour
Temidden van enkele andere evenementen organiseerde de Vlaamse tak van
de internationale neo-nazibeweging « Blood & Honour » op 18 en 19 april,
heeft B&H twee herdenkingsplechtigheden ter ere van Hitler georganiseerd.
Een ervan was een herdenkingsceremonie op vrijdagavond in Bellegem, het
tweede een concert met « Die Liebenfels Kapelle », een beruchte
antisemitische groep uit Duitsland. Op 3 mei heeft het parket van Kortrijk
beslist een onderzoek te openen naar eventuele racitische acties die gepleegd
zouden zijn door leden van Blood & Honour op 19 april. De deelnemers aan
deze festiviteiten herdachten de verjaardag van Adolf Hitler. Zo'n 300 neonazi's, afkomstig uit Belgie, Nederland, Frankrijk en Duitseland waren
aanwezig. Een Duitse journalist heeft de avond met een verborgen camera
gefilmd. Hij heeft zijn film aan de VRT overhandigd die de beelden vertoond
heeft tijdens een uitzending van « Koppen ». In de film zijn verschillende
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oproepen tot en gezangen over het vermoorden van Joden te horen, die,
volgens het parket van Kortrijk, in overtreding zijn met de anti-racisme wet.
Op 7 mei heeft het Forum der Joodse Organisaties het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen verzocht om met hen gezamelijke gerechtelijke stappen
te ondernemen.
50. 19/3
Antisemitische uitspraken op de internet site www.7sur7.be
In het kader van een artikel uitgegeven op de internet site www.7sur7.be
getiteld : « Mc Cain steunt de israelische operaties tegen het afschieten van
bomraketten » (« McCain soutient les opérations israéliennes contre les tirs
de roquettes »), een internaut, Hassa Haboula, reageert met de volgende
opmerking : « Het is normaal dat hij steunt, hij is zelf een Jood en hij is in
volle presidentiele verkiezingscampagne. Hij is ondersteund door het groot
Joods kapitaal in de Verenigde Staten. De macht is belangrijker dan het leven
van vrouwen en kinderen! » (« C'est normal qui soutient il est juif lui même et
il est en plein compagne présidentiel. Il est soutenu par les grand capitaux
juif au états unis. Le pouvoir est plus important que la vie des femmes et des
enfants! »). Deze verklaringen werden overgebracht naar de webmaster van
deze informatie site, alsmede naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen,
op gestuurd.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/IsraelPalestine/article/detail/212460/2008/03/19/McCain-soutient-les-operationsisraeliennes-contre-les-tirs-de-roquettes.dhtml
51. 15/3
Hakenkruizen op een wagen in Waterloo
De eigenares van een wagen in de gemeente van Waterloo moest constateren
dat er in elk van de portieren van haar auto hakenkruisen werden gekerfd. Ze
had de auto voor haar huis geparkeerd laten staan tussen 15/3, zes uur 's
avonds en 16/3, half twaalf 's morgens. Klacht werd ingediend bij de politie.
Het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen werd eveneens ingelicht door het
slachtoffer. Het onderzoek volgt zijn beloop. (PV n° NI.92.L8.001603/2008)
52. 11/3
Dreigingsbrief tegen de synagoge van Oostende
Na de bedreigingen en de heiligschennis waarvan de synagoge van Oostende
het slachtoffer op 10 en 14 september 2007 werd, een nieuwe dreigingbrief,
geadresseerd aan « RABI », werd op de werktafel van de werf van de synagoge
gevonden. Deze brief werd er neergelegd terwijl dat de werklieden in de
synagoge aan het werken waren. Deze brief was heel bedreigend tegen de
Synagoge en de gemeenschap van Oostende. Deze brief bevatte: « Wij hebben
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jullie al gewaarschuwd maar jullie luisteren niet naar ons. Nu komt de tijd
dat jullie luisteren naar ons. Het moet gedaan zijn. Daar zorgen wij voor. De
tijd komt dichter voor ons en jullie ». Een klacht werd aan de politie ingediend
en de bevoegde instanties werden gewaarschuwd. (PV n°GF 003837/08)
53. 6/3
Nieuwe antisemitische uitlatingen op een internetforum
Een keer te meer blinkt het internetforum http://forum.politics.be uit door de
antisemitische uitspraken van zijn leden. Ene Ramon Gitannes vond het nodig
de volgende zinnen neer te pennen : « De joden hebben helemaal niks
gekregen, ze hebben genomen. Volgens het principe van het recht vd sterkste.
Alles wat ze hebben mag hen (met dat principe) terug afgenomen worden. Ze
bezitten helemaal niks. De hele wereld mag zich tegen dat gedegenereerd
hoopke zand keren en het vernietigen. Iedereen die Israel steunt mag
overmeesterd worden. » Klacht werd neergelegd bij het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen.
http://forum.politics.be/showpost.php?p=3288763&postcount=49
54. 4/3
Een Gentse bakkerij krijgt een dreigbrief
De bakkerij Bloch, gevestigd in de Veldstraat in Gent, heeft, tijdens de nacht
van maandag op dinsdag, een dreigbrief in haar postbus gekregen. Deze post is
blijkbaar van antisemitische aard. Na een periode van 110 jaar, sluit bakkerij
Bloch haar deuren op einde maart. De anonieme schrijver van de dreigbrief
beweert heel blij te zijn met de sluiting van deze familie zaak. Als gevolg van
deze gepubliceerde informatie, onder meer op de dagelijkse site van « Het
Laatste Nieuws » kon men antisemitische commentaren lezen, zoals « Voor
Joden werken is wel echt vreselijk, ze voelen zich beter of een niet Jood, je
mag niet aan dezelfde tafel eten, je bent precies vuiligheid, een afvallige, zij
zijn de uitverkorenen ».
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/...n-de-bus.dhtml
55. 24/2
Antisemitische uitspraken op forum.politics.be
In het kader van een debat op het internet forum, forum.politics.be, ontdekt
men komende van « Brontosaurus » de volgende boodschap: « We weten
allemaal dat de eerste bankiers ter wereld - Rothschilds - Joden zijn; we
weten dat zij niet alleen de geldmarkt controleren, maar ook ons. Nu weten
we gelijk wie de big boss van dit planeetje is. » Communicatie over dit
incident werd door gegeven aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen om
deze tekst van die website wordt weggehaald en maatregelen getroffen worden
genomen tegen de auteur.
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http://forum.politics.be/showthread.php?t=102341
56. 23/2
Joodse kinderen in Antwerpen bekogeld met projectielen
Op de speelplaats van hun school in Antwerpen werden jonge kinderen van
Joodse afkomst bekogeld door twee jongeren, die niet werden geïdentificeerd,
vanop het spoorweg, met allerhande plastieken flessen en trekbommetjes.
Niemand van de kinderen werden gewond. Een klacht werd neergelegd bij de
Antwerpse politie door de vader van twee van de kinderen. (PV
n°AN.92.LB.025745/2008)
57.22/2
Antisemitische beledigingen en bedreigingen tussen buren in
Antwerpen
Vrijdag om 15u45 bevond Mevrouw L., 52 jaar oud en van Joodse oorsprong,
zich in de file van de kassa in de Delhaize, gevestigd op de Plantijn en
Moretuslei. Voor die dame, was er een oudere dame die al haar tijd nam met
de winkelbediende. Achter Mevrouw L. bevond zich Mijnheer D., haar buur.
Na ongeveer 20 minuten, als het Mevrouw L. beurt was, begon Mijnheer D.
haar te beledigen. Hij riep met luide stem: « Wie denk je dat je bent, jij vuile
jood. We kennen jullie en we hadden jullie moeten kapotmaken, we hadden
jullie volk moeten kapotmaken. Ik heb hier al meer dan een kwartier moeten
wachten. Omdat je joods bent denk je dat je alles mag doen ? Ik weet wat je
allemaal op je appartement doet, jij vuile jood. Maak dat je weg komt, ik sla
je dood, vuile jood. ». Als gevolg van deze Antisemitische beledigingen en
bedreigingen, werd de winkelverantwoordelijke erbij geroepen. Hij vroeg
Mijnheer D. zich te kalmeren. Op het ogenblik dat mevrouw L. de winkel
verliet, was Mijnheer D. gekalmeerd. Verder, op het kruispunt Plantijn
Moretuslei en Kroonstraat, wachtte Mijnheer D. Mevrouw L. op. Wanneer zij
op zijn hoogte gekomen was, begon hij haar opnieuw te beledigen en bedreigde
hij haar met slagen, met bewegingen van zijn armen. Om de situatie niet erger
te maken, is Mevrouw L. sneller gaan lopen en negeerde zede beledigingen en
bedreigingen die ze nog steeds te horen kreeg. Ze vroeg dan aan een
voorbijganger haar naar haar appartement te begeleiden. Uiteindelijk toen
Mijnheer D. verdwenen was, begaf ze zich naar het Politiekantoor om klacht in
te dienen. De winkelbediende en de verantwoordelijke van de Delhaize hebben
aanvaard om in haar voordeel te getuigen. (PV n° AN.56.LB.024676/2008)
58. 19/2
Antisemitische uitspraken verschenen in P-magazine
In het kader van een gesprek met de Belgische stand-up acteur Alex Agnew,
heeft deze verklaart, over de Joden (blzd 90): «En waarom moeten we aan de
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Joden maar sorry blijven zeggen voor het feit dat ze zich hebben laten
afmaken in concentratiekampen, in plaats van te sterven met een geweer in
hun handen zoals mijn overgrootvader (hij was een Engelse soldaat) ?» «Ik
woon tussen de chassidische joden in Berchem. En ik denk soms : «Als die zich
altijd zo hebben gedragen als vandaag tegen ons, dan verbaast het me niet
dat ze in de loop van de geschiedenis een paar keer gezegd hebben : «Kom,
we zullen hén eerst kapot maken en daarna beginnen we met de rest»»». Een
klacht werd ingediend door Joods Actueel tegen Alex Agnew voor
antisemitisme. De zaak werd neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen. Verscheidene jaren eerder, op 17 december 2001, verscheen in het
zelfde magazine een gelijkaardig artikel van Rudolphus De Groote waar hij
Israel en de Joden vergeleek met lintwormen.
59. 17/2
Antisemitische uitspraken gehouden tijdens de voetbalmatch
tussen Maccabi Antwerpen en Sint-Katlijne-Waver
De voetbalmatch tussen de ploegen van Maccabi Antwerpen en Sint-KatelijneWaver werd beëindigd met een algemeen gevecht tussen de spelers van de
twee ploegen na antisemitische uitspraken van een voetballer van de ploeg van
S-K-W. Al van het begin van de match was de sfeer reeds heel gespannen
tussen de spelers van beide ploegen van jongeren van ongeveer 16 jaar,
beledigingen werden geroepen op het moment wanneer de keeper van S-K-W
zei tegen een speler van Maccabi : « Jullie kunnen maar beter terug gaan
naar Duitsland ». Dit was de druppel die de emmer deed overlopen en een
algemeen gevecht was het gevolg. De spelers van Maccabi hebben geweigerd
verder te spelen. De verantwoordelijken van de ploeg van S-K-W hebben, na de
match, hun verontschuldigingen aan Maccabi aangeboden.
60. 17/2
Herhaalde bedreigingen tegenover jongeren van de Yeshiva van
Wilrijk
De politie vermeld dat een bende « autochtone » jongeren uit Wilrijk, van
ongeveer 16 jaar, doen aan verbale agressie en bedreigen de studenten van de
Yeshiva van Wilrijk. Dit gebeurt dikwijls de laatste weken en steeds rond
19uur. Deze Antwerpse jongeren beledigen en zoeken ruzie met de joodse
studenten. Deze studenten hebben een klacht ingediend bij de politie die deze
zaak van dichtbij opvolgen. Op 20 februari, werden drie jongeren
aangehouden die zich in de buurt van de Yeshiva vertoefden die beledigingen
riepen naar d studenten. Het waren minderjarigen (12-13 jaar) die afkomstig
waren van rond Antwerpen (Kiel, Aartselaar en Zwijndrecht). Aangezien hun
jonge leeftijd, heeft de politie hun ouders laten voorkomen en er werd geen
verder gevolg aan de zaak gegeven.
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61. 17/2
Antisemitische uitspraken verschenen op forum van Skynet
In het kader van een artikel verschenen over de beslissing van Minister van
Defensie, Pieter de Crem, enerzijds, om geen bussen van Landsverdediging
meer in te zetten voor de Belgische overlevenden van het kamp Buchenwald bij
hun jaarlijkse bedevaart zoals vroeger wel het geval was. En anderzijds, het
project « De Europese jongeren op de sporen van Democratie en van de
Vrijheid » niet meer te ondersteunen die via een speciale trein ongeveer 400
jongeren van verschillende landen, van Brussel naar Weimar, voor een bezoek
aan Buchenwald en Dora van 10 tot 14 april, werden verschillende
antisimietische reacties verschenen op het internet forum van Skynet. Een
zekere Rosalie verklaarde hierbij : « Joden zijn al van voor de eerste
wereldoorlog masters of the world. Gelukkig heeft nonkel dolfke daar iets
kunnen aan doen , maar net niet gelukkig spijtig he. Hadden de joden willen
werken in de Kampen, dan hadden ze eten en soldij gekregen. Maar ja,
probeer eens een fils a papa aan het werk te krijgen. De mannen die in de
kampen hebben gezeten zouden beter hun groote smoel houden en genieten
van hun dik pensioen. Mensen die voor hun volk in het dorp zich hebben
ingezet in de tijd van oorlog die hebben het minimum ». Een klacht werd
ingediend bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. Deze uitspraken
werden van het forum weggehaald.
http://nieuws.skynet.be/index.html?l1=actuality&l2=news&l3=politics&l4=de
tail&id=322466&pagenb=2#comment_list
62. 14/2
Binnenloop in een Communautair Centrum in Brussel
Deze donderdag heeft een persoon zich aangemeld in een Brusselse
Communautair Centrum. Hij heeft aangebeld, de deur werd voor hem geopend
hij bevond zich in de sas van de ingang. Hij droeg een t-shirt met de opschrift
«Dood aan de Joden». Die persoon werd uit het gebouw gezet. Geen gevolg
werd er aan gegeven.
63. 12/2
Beledigingen tegen jonge leerlingen van een Joodse school in
Antwerpen
Op dinsdag 12/2 zijn de leerlingen van de Yavneschool op uitstap geweest in
Mechelen. Om 12h00 zijn ze naar een pleintje gegaan om daar hun
middagmaal te eten en onderweg werden ze door een groep van jongeren
uitgeroept: «Heil hitler», «Juden», «Arbeit Macht Frei». De zaak werd
overgebracht naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
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64. 11/2
Beledigingen tegen jonge leerlingen van een Joodse school in
Antwerpen
Op maandag 11/2 zijn de leerlingen van de Yavneschool op uitstap geweest in
Mechelen. Om 12h00 zijn ze naar een pleintje gegaan om daar hun
middagmaal te eten en onderweg werden ze door een groep van jongeren
uitgeroept: «Heil hitler», «Juden», «Arbeit Macht Frei». De zaak werd
overgebracht naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
65. 10/2
Antisemitische beledigingen en bedreigingen tegen een orthodoxe
Jood in Brussel
Een orthodoxe Jood wonende in Antwerpen, werkend in Brussel, bevond zich
deze zondag aan een tankstation op de Ninoofsesteenweg. Bij het verlaten van
zijn bestelwagen, werd hij tegengehouden door vier jongeren van NoordAfrikaanse origine, drie jongens en een meisje. Ze gingen rond zijn wagen
staan en riepen hem : «Eh Rabbi, wij kennen je, wij weten waar je woont,
Rabbi Jacob…». Toen de jongeren meer en meer bedreigend en agressief
werden met deze Heer en juist voor ze hem begonnen te slaan, kwamen er
verschillende personen uit het station om die jongeren te verjagen. Hun
nummerplaat werd opgeschreven. De politie werd ter plaatse ontboden. Een
klacht werd dan neergelegd en de station verantwoordelijke is als getuige
opgetreden. Het onderzoek volgt zijn verloop en de politie tracht de daders van
deze agressie op te sporen. (PV n°BR.45.LC.000685-2008)
66. 8/2
Antisemitisme op forum.politics.be
Na de publicatie van een antisemitisch incident in Brugge, is er een discussie
losgebarsten op de site van forum.politics.be. Sommige verwijtingen waren
kantje-boordje antisemitisch en vele maakten allusie op algemeenheden over
de Joden betreffende geld of macht. Onder andere zoals « Bruut geweld » :
«logisch, die types vragen niets . ze EISEN ! en als je niet ingaat op hun eisen,
ben je een antisemiet. Bij joods actueel hebben ze blijkbaar begrepen dat de
beschuldiging "antisemiet" zo vaak misbruikt is door zionisten om Israel goed
te praten dat het geen effect meer heeft dat bespottelijk pruikdragend
vrouwmens van joods actueel was wel om te lachen : "Ja, er zijn steeds meer
mensen die zich openlijk als antisemiet verklaren, terwijl dat vroeger not
done was" Ze zullen nog een laatste offensief inzetten om het sentiment te
keren. Te laat, zelfs in olland is hun Auswitsch verhaaltje uitgezongen.» Het
Centrum voor Geljkheid van Kansen werd aangekondigd om contact op te
nemen met de administrateur van de site.
forum.politics.be/showpost.php?p=3245981&postcount=157
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67. 4/2
Antisemitische uitlatingen op de site van « Het Laatste Nieuws »
Op de site van « Het Laatste Nieuws », www.hln.be, kan men de stereotype
antisemitische uitlatingen tegenkomen. Een zekere Mohamed M. uit Temse
verklaart : « Strijd tegen terreur! Zij zijn de bron van al het terreur overal ter
wereld. Wat de joden allemaal hebben uitgestoken in hun bestaan... Zij
worden niet voor niks het vervloekte volk genoemd. Daar waar bloed vloeit,
is de Jood dansend zijn geld aan't tellen. Kijk maar naar Congo, Irak,
Nigeria... De boodschap voor iedereen is heel simpel! Hard werken voor de
interesten af te betalen!!! Interesten zijn trouwens door de joden uitgevonden
om de rijken (banken) rijker te maken. » Dit voorval werd overgemaakt aan
het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, hopende dat
ze contact zullen opnemen met de moderator van de site.
68. 24/01
Antisemitische uitspraken gehouden van een kinesioloog tegenover
zijn patient
Tijdens een behandeling van kinesiologie, werd een patiënt, van joodse
oorsprong, met antisemitische woorden toegesproken door zijn kinesioloog.
Deze laatste zou verklaard hebben : « Jullie denken het nieuwe zaad van de
wereld te zijn, jullie doen zoals Hitler, jullie beschouwen zichzelf superieur, of
is een Chinees die bescheiden en eerlijk werkt in een rijstplantage minder
waard dan een Jood ? Het leed die jullie zelf hebben ondergaan, brengen
jullie over naar anderen, zoals onderanderen de Palestijnen ». Verwonderd,
heeft de patiënt een klacht neergelegd tegenover deze kinesioloog bij de
procureur des Konings in Brussel.
69. 22/1
Antisemitische uitlatingen op de site van « Het Laatste Nieuws »
Bij een artikel geschreven over de blokkering van een resolutie bij de VN, door
de VS, over de situatie in Gaza, hebben verschillende mensen op een
antisemitische manier gereageerd. Mohamed M. (Temse) : « Was ik maar aan
de macht daar... Ik weet heel goed wat ik met dat bron van het Kwaad zal
doen! Sinds hun bestaan hebben ze zoveel wreedheden op hen geweten en
toch blijven ze verder doen... Jullie moesten eens weten wat ze (joden)
allemaal van plan zijn in de wereld: rasvernietiging, controle op jullie geld
door interesten te gaan betalen, Groot Israel (inc. 6 Arabische landen), ze
willen zelfs het VN-hoofdkwartier verhuizen naar Jeruzalem... » Bala de
Lumey (Lummen) : « Die arabische landen hebben macht en wapens, dat ze
Israel toch eens rap van de kaart vegen. Een facistisch land, met allemaal
oorlogsmisdadigers aan de leiding. Een onmenselijk regime dat zijn gelijke
niet kent. Ze overtreffen zelfs Hitler en stalin in wreedheid. Ze hongeren de
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Palestijnen in Gaza uit op een héél wrede manier. » Deze uitlatingen werden
snel verwijderd door de moderator van de site.
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/143505/2008/01/2
2/VS-blokkeren-stellingname-tegen-Isra-l-bij-VN.dhtml
70. 22/1
Luikse boekenhandel verspreidt fascistische, nazistische en
antisemitische geschriften
De boekenhandel « Primatice », beheerd door een zekere Philippe Randa,
medeauteur van een publicatie met Filip Dewinter, verkoopt boeken zoals « De
sociale politiek van het 3de Reich », « De jodenmania » of « Mein Kampf »
(per correspondentie). Na onderzoek heeft het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen geconstateerd dat de werken die onderhevig zouden zijn aan de wet
van het negationisme verwijderd werden. De meeste werken beperken zich met
een bespreking van de nazistische en fascistische ideologie. Hij werd niet
aangeklaagd door een tekort aan bewijzen voor het aanwakkeren van
antisemitisme en aanzetten tot haat. Verschillende Luikse groepen werden
aangemoedigd om, desondanks, sensibiliseringsstappen te ondernemen.
Dankzij dit zijn ze erin geslaagd een petitie te doen rondgaan. Dankzij de
eigenaar van het gebouw, zal de boekhandel op het einde van januari sluiten.
71. 12/1
Bedekte antisemitische verklaringen op een blog op het net
Op het net werd een artikel gepubliceerd waarbij er gesuggereerd werd dat een
Antwerpse Jood nogal makkelijk een perskaart zou verkregen hebben. Daarop
hebben verschillende mensen hun commentaar bij geleverd, waaronder Frans
Nijs : « Het was natuurlijk totaal fout wat je deed: toegeven aan iemand die
misbruik maakt van zijn macht, maar we weten allemaal dat joden zeer sluw
zijn ! » Het voorval werd gerapporteerd aan het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen.
http://www.vrijvanzegel.net/blog2/index.php?/archives/252-Joden-onderelkaar.html#extended
72. 6/1
Antisemitische uitlatingen op het forum van « Het Laatste Nieuws »
Naar aanleiding van het gepubliceerde artikel « Israël veroorzaakt dagelijkse
stroomstoring Gaza », zijn er antisemitische uitlatingen gevonden tussen de
reacties. Zo schrijft Henri Vandegaer (Tremelo) : : « Onder het nazi regime
verloor ik familieleden o.a. mijn grootvader.Ik volg nu reeds 50 jaar het
criminele regime van de joden in de bezette gebieden Ik mag me gelukkig
achten dat ik onder het Nazi regime heb moeten leven en niet onder het
Israëlische!!!!!! » Jan met de pet jan (Antwerpen) schrijft : « emiel zou jou
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eens zien als ze je een week zonder elektriciteit zetten.Israël domineert gans
de wereld in elke regering hebben ze hun post gevat ze mogen doen en laten
wat ze willen zonder dat er één haar naar kraait.de arabische landen kunnen
Israël niet boycotten omdat amerika daar touwtjes daar stevig in handen
heeft maar hoe lang dat gaat duren is de vraag.door deze tafferelen komt het
extremisme de kop opsteken en eens ze de boven hand hebben is het niet meer
te houden ». Youssef Maestro (Lier) schrijft : « idd bala van lummen ik deel je
mening ze doen net hetzelfde wat hen overkomen is tijdens de tweede WO en
toen amai kon duitsland niet hard genoeg gestraft worden en heel de wereld
zelf in de bres voor hen... En robert renders vergeet niet dat de intifada is
veroorzaakt is door een zekere sharon hé kerel dus zever niet van raketen of
weet ik wat die israëlieten vernietigen in één keer dorpen en weet ik wat met
tanks daar zeg je niets op hé... » En ten slotte schreef Bala de Lumey
(Lummen) : « Het is een schande dat de internationale gemeenschap en
Europa in het bijzonder deze terrorische natie laat begaan. ik boycot al 40 de
Israelische producten, maar het wordt stilaan tijd om er een lager naartoe te
sturen om Palestina te bevrijden en de grenzen van 1948 te herstellen. Het
kan niet zijn dat we de nazi's veroordelen en de Zionisten laten begaan. Dit is
onmenselijk. » De reacties werden overgemaakt aan het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen om dit soort reacties, die steeds vaker voorkomen, te
laten weghalen.
http://www.hln.be/hln/nl/1281/IsraelPalestina/article/detail/124365/2008/01/06/Isra-l-veroorzaakt-dagelijksestroomstoring-Gazadhtml
73. 5/1
Een voorbijganger in Antwerpen draagt een armband met een
hakenkruis.
Op zaterdag vijf januari werd in een wijk van Antwerpen waar heel veel
orthodoxe Joden wonen, een man van ongeveer dertig jaar opgemerkt, blank
van huid, zwarte, glad gekamde haren, ongeveer dertig jaar oud, hij droeg een
zwarte vest in leder, een jeans, een zonnebril en ook een opzichtige armband
met daarop eenhakenkruis. Een getuige is prompt de dischtst bijzijnde winkel
binnengestapt en heeft de uitbater van de zaak verzocht de politie op te bellen.
De getuige heeft daarna zijn weg vervolgd zonder te weten of de winkelier zijn
verzoek inwilligde of niet.
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Grafische analyse
van de antisemitische incidenten in 2008
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