WWW.ANTISEMITISME.BE

Antisemitisme.be legt – na controle – een lijst aan van vijandige
daden t.a.v. de joodse gemeenschap in België en om de toename van
het antismetisme in België te kunnen inschatten.
Deze website is een initiatief van het BESC (Bureau Exécutif de
Surveillance Communautaire) en van het CKJGA (Coordinatie
Komité van de Joodse Gemeenten van Antwerpen).

U kan ons bereiken via : antisemitismebe@hotmail.com

VERSLAG 2006

antisemitismebe@hotmail.com

Tel : (fr) 02 534 31 84 – (nl) 03 218 91 00
Fax : 02 534 31 80

NIET MEER ZWIJGEN IS AL EEN VORM VAN ACTIE – EN
HELPT ONS IN ONZE STRIJD.
Klachten die bij de politie neergelegd worden, laten toe om het
antisemitisme te inventariseren.
Omdat elke antisemitische daad de waarden van onze democratie
bedreigt, moet hij beoordeeld worden en veroordeeld.

Als u getuige of slachtoffer bent geweest van antisemitische daden
Onze HOTLINE bellen : (fr) 02 534 31 84 en (nl) 03.218.91.00 of
- 0478.88.11.88. Een automatisch antwoordapparaat is daar te uwer
beschikking. Laat uw volledige coördinaten (naam, voornaam,
telefoonnummers).
- een E-MAIL zenden (antisemitismebe@hotmail.com) of FAXEN
op het nummer 02 534 31 80, eveneens te uwer beschikking 24h/24..

Als u getuige of slachtoffer bent geweest van zware feiten
- Verwittig dan de POLITIE via het nummer 101
Verwittig het CKJGA. op het nummer 03 218 19 00 of 0478 88 11
88 of het BESC op het nummer 02 534 31 84
Laat een PROCES-VERBAAL opstellen en vraag ook naar een
kopie; bezorg het per fax ook aan ons – of minstens de naam en de
coördinaten van de politieambtenaar die u verhoord heeft.

U mag rekenen op een discrete behandeling van uw oproep.
Belangrijk is immers : die feiten en hun behandeling gaan ons allemaal
aan. En die verschillende procedures moeten de veiligheid van onze
gemeenschap garanderen, in samenwerking met de bevoegde
autoriteiten.
Wij danken u voor uw aandacht.
Het team van www.antisemitisme.be
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METHODOLOGIE
www.antisemitisme.be telt, sinds het jaar 2001, de anti-semitische daden gepleegd op heel het
Belgische grondgebied.
Deze website wordt door een groep vrijwilligers beheerd die, met de steun van het Centraal
Israelitisch Consistoire van België (CICB), in samenwerking met het Bureau Exécutif de
Surveillance Communautaire (BESC) en het Coordinatie Komité Van de Joodse Gemeenten Van
Antwerpen (CKJGA) werken.
De daden worden via "hotlines" van het BESC en het CKJGA (telefonisch of per fax) alsmede
via het adres e-mail antisemitismebe@hotmail.com geteld.
Vanaf ontvangst, worden de anti-semitische daden geanalyseerd en scrupuleus voor publicatie op
onze website www.antisemitisme.be gecontroleerd met melding van de PV nummers, die ons
worden meegedeeld.
Deze incidenten worden vervolgens verzonden naar het CICB alsmede naar het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGRB), openbare instantie, dat, naast het
slachtoffer, eveneens klacht tegen de afgekeurde handeling kan indienen.
Een dagelijkse medewerking bestaat tussen het CGRB, het CICB en www.antisemitisme.be.
Aldus kunnen de anti-semitische handelingen in beide richtingen meegedeeld worden zodat het
CGRB en www.antisemitisme.be over een zo volledig en recente mogelijke informatie
beschikken.
De getelde handelingen betreffen niet alleen de anti-semitische handelingen, maar eveneens de
handelingen die onder het negationisme vallen.
De soorten getelde handelingen worden per categorieën ingedeeld, naar gelang zij onder aanslag,
agressie, dreiging, diefstal, profanatie vallen (of vandalisme) of dat zij onder de ideologie vallen
(die de beledigingen en de anti-semitische woorden omvatten die in de pers, in pamfletten, op
Internet worden gehouden...).
Een classificatie wordt eveneens verwezenlijkt naar gelang de handelingen tegen natuurlijke
personen worden begaan of tegen gebouwen en instellingen.
Zij worden eveneens per stad geclassificeerd. Wanneer handelingen zoals de onderwerpen
verspreid in kranten of op Internet, worden geteld, als deze de grenzen van een enige stad
overschrijden, worden zij in een rubriek getiteld "België" geplaatst.
Aan het einde van het geanalyseerde jaar wordt een kruising van de informatie van het CGRB en
www.antisemitisme.be uitgevoerd opdat een laatste verificatie voor publicatie wordt uitgevoerd.
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ANALYSE VAN

ANTI-SÉMITISCHE INCIDENTEN GETELD
GEDURENDE HET JAAR 2006

Van 1 januari tot 31 december 2006 werden, 66 anti-semitische incidenten in België geteld.
Het gaat om het belangrijkste aantal daden sinds 2001, datum waarvan www.antisemitisme.be de
anti-semitische incidenten is beginnen te tellen.
Deze stijging is te wijten aan verschillende factoren :
-

een betere communicatie tussen www.antisemitisme.be en het Centrum voor gelijkheid
van kansen en voor racismebestrijding ;
een grotere waakzaamheid van de internauten tegenover de anti-semitische en
negationistische onderwerpen die op forums worden gehouden ;
de oorlog van Libanon tijdens de zomer van 2006.

De meest getroffen steden zijn Brussel (30) en Antwerpen (11), volgen Beringen (1), Namen (1),
Gent (1) en Luik (1). Bovendien, treffen bepaalde daden meer in ruime mate het heel Belgisch
grondgebied (en verder) door de specificiteit van de gebruikte media (schriftelijke en televisuele
pers, enerzijds, Internet anderzijds).
Men merkt bovendien op dat de gewelddaden ten opzichte van de leden van de Joodse
Gemeenschap met 60% verminderd zijn (10 in 2005 tegen 4 in 2006) terwijl de ideologische
incidenten (beledigingen, publicaties in de pers en op Internet) gestegen zijn met 50% (30 in 2005
tegen 45 in 2006).
In vergelijking met de vorige jaren, is Antwerpen minder getroffen, aangezien zij slechts 10
incidenten tegen 20 in 2004 en 19 in 2005 registreert.
Nochtans, zoals in 2005, waar 75% van de aanvallen op de natuurlijke personen tegen leden van
de Antwerpse Joodse Gemeenschap werd geleid, zijn de 4 agressies die in 2006 werden
gepleegd, aan 100% op Antwerpse Joden geweest (3 in Antwerpen, 1 in Beringen).
Brussel wordt meer blootgesteld aan de bedreigingen, beledigingen en handelingen van
vandalisme (haken-, Keltische kruizen...).
Deze vaststellingen zijn geenszins een toeval. De meeste slachtoffers van anti-semitische daden te
Antwerpen zijn de orthodoxe joden. Deze zijn het slachtoffer van veel meer anti-semitische
daden dan geteld. Echter reageren deze personen niet dikwijls. Het is enkel dankzij het werk van
de joodse Antwerpse organisaties om deze mensen gevoeliger te maken, dat de slachtoffers van
de orthodoxe gemeenschap nu het initiatief nemen om aanklacht in te dienen. De politie van
Antwerpen heeft eveneens een rol in deze richting gespeeld door in zijn midden een cel
"verscheidenheid" te creëren waar het mogelijk is om onbekende klachten in te dienen, hetgeen
antisemitismebe@hotmail.com
Tel : (fr) 02 534 31 84 – (nl) 03 218 91 00 of 0478 88 11 88
Fax : 02 534 31 80

1

www.antisemitisme.be – Verslag 2006

de contacten tussen de leden van de orthodoxe gemeenschap en de plaatselijke autoriteiten
vergemakkelijkt. Deze schijf van de gemeenschap is gemakkelijker te herkennen als jood door de
kledij van haar leden et vormt daarom een opvallender doelwit voor de auteurs van aanvallen.
Bovendien heeft men dit jaar een grote activiteit kunnen observeren op het niveau van Internet
en meer bepaald forums waarvan bepaalde regulatoren afkeurenswaardige woorden laten
voorbijgaan die op basis van de wetten van 1981 (racisme) en 1993 (négationisme) onwettig zijn.
Rekening houdend met zijn specificiteit, laten de internauten zich meer op Internet gaan daar zij weten dat het
moeilijk is om beschreven en vooral gestraft te worden. Niettemin ontwikkelt FCCU (Federal Computer Crime
Unit), departement van de federale politie met als taak de criminaliteit op Internet op te sporen, zich uiterst goed en
de resultaten beginnen zich te voelen.

Terwijl men vaststelt dat de handelingen begaan op particuliere goederen en op natuurlijke
personen, op twee incidenten na, eveneens talrijker zijn dan in 2005, observeert men, voor het
jaar 2006, een stijging van ongeveer 40% van de incidenten begaan op de openbare ruimte
(19 in 2005 tegen 26 in 2006). Deze openbare toeëigening van de ruimte omvat zowel graffiti's op
flatgebouwen als artikelen in de pers en Internet.
Uiteindelijk heeft de oorlog tussen Israël en Libanon van juli en augustus 2006 ongetwijfeld
het gedrag van de auteurs van anti-semitische daden beïnvloed aangezien 22 daden (op een totaal
van 66) tijdens de twee maanden van de zomer werden begaan waarvan de profanatie van het
Nationaal Gedenkteken der Joodse Martelaren van Belgïe in Anderlecht op 24 juli.
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ANTISEMITSCHE INCIDEN TEN VOOR HET JAAR 2006
1. 31/12
Antisemitische woorden op het forum van de Internet site van Het Laatste
Nieuws
Antisemitische woorden op het forum van de Internet site van de krant “Het Laatste
Nieuws”(http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_338864.html?wt.bron=hlnBottomArtik
els), als gevolg van een publicatie met als titel “Jordaanse koning klaagt over stinkende
kibboets”, waarin werd verklaard dat de Koning Abdullah II van Jordanië zich beklaagt
heeft bij de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken over de stank van de mest
gebruikt door een kibbutz aan de Israëlisch-Jordaanse grens. Deze stank zou de grens
oversteken en reukhinder veroorzaken in een gebied aan de rand van de Rode Zee waar
één van zijn paleizen zich bevindt. Ten gevolge van dit artikel, laat een internetter,
“Robert Jan Bergsma”, uit Leuven, het volgend commentaar: « Het Palestijnse volk klaagt
al decennia's over stinkende (illegale) bezetters! ». Vervolgens voegt een andere
internetter, “ San Euphony” uit Antwerpen, eraan toe: « kunnen die joden nu echt
niemand met rust laten is het niet door hun woorden dan is het door andere zaken ». Na
de klachten van een bedachtzame lezer, heeft de verantwoordelijke van de site besloten
het tweede commentaar te verwijderen.
2. 29/12
Hakenkruisen en wit poeder ontdekt in de Regentstraat te Brussel
Twee hakenkruisen werden op de muur van de Grote Synagoog in de Regentstraat te
Brussel gegraveerd. Tevens werden twee hoopjes wit poeder ontdekt vóór de twee
ingangen van de Synagoog, in de Regentstraat en in de Joseph Dupontstraat, alsook naast
een keldergat in deze laatste straat. De eerste testen uitgevoerd door de dienst van de
burgerlijke bescherming, duiden aan dat dit witte poeder geen schadelijke componenten
bevat; dit neemt uiteraard niet de wil van de auteurs weg om angst te veroorzaken bij de
gelovigen.
3. 23/12
Negationistische woorden op de site forum.politics.be
Het is niet de eerste keer dat negationistische en antisemitische woorden op dit forum
tevoorschijn komen. In een discussie, komt een internetter terug op het aantal joodse
doden tijdens de Shoa en haalt de zin van Le Pen aan “(…) een detail in de
geschiedenis”…
De
bevoegde
autoriteiten
werden
gewaarschuwd.
(http://forum.politics.be/showthread.php?t=72964)
4. 18/12
Karikatuur van anti-semitische aard in het dagblad "Le Soir"
Verschillende klachten zijn gericht aan het Centrum voor Gelijkheid van kansen
betreffende een tekening van Pierre Kroll in Le Soir van 18 december 2006. Deze
tekening illustreerde het conflict in de Palestijnse gebieden tussen de leden van Fatah en
die van Hamas. Men ziet er boven de menigte een Israeli, waarschijnlijk, gekarikatureerd
als een orthodoxe Jood , met een grote neus en schaterlachend. Het Centrum heeft aan de
hoofdredaktrice geschreven die, in haar uitgave van 20 januari 2007, een rechtzetting en
verontschuldigingen heeft gepubliceerd. Zij erkent haar gebrek aan waakzaamheid.
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5. 13/12
Stickers met antisemitisch karakter op boeken in de FNAC te Brussel
Terwijl hij werken over het jodendom en Israël raadpleegde, ontdekte een klant van de
FNAC in Brussel, twee soorten stickers die achteraan op de omslagen waren gekleefd,
met de volgende woorden : « méricains-Israéliens et leurs amis juifs : dominants
morbides! Palestine-Irak libres. » (« Amerikanen-Israëliërs en hun joodse vrienden :
ziekelijke heersers! Palestina-Irak vrij ») en « Auschwitz : une histoire d'hier pour
massacrer les Palestiniens aujourd'hui » (« Auschwitz : een verhaal van gisteren om de
Palestijnen van vandaag af te slachten »). De verantwoordelijke van de afdeling vond het
schandalig en heeft de boeken van de rayon weggenomen.
6. 12/12
Publicatie van het boek “Les Protocoles de Sion”
Dit werk van Patrick Henderickx et Patrice De Bruyne werd gepubliceerd, maar het
geniet niet van een grote verspreiding. Het vermeldt onder andere de aanslagen van 11
september 2001, de moordenaars van Brabant. Het is niet de hoofdzakelijke inhoud die
antisemitisme weergeeft, maar twee andere elementen. Het eerste bevindt zich in de
omslag : zijn titel, reeds schokkend, is vergezeld door de vlaggen van de Verenigde Staten
en Israël met, tussen beiden, een bundel dollars. Een dergelijke uitbeelding refereert
duidelijk een “Amerikaans-Sionistich complot”, en dus, de macht die de (Amerikaanse)
Joden hebben op de Amerikaanse politiek, door hun geld. Het tweede bevindt zich in de
bijlage die de « Les Protocoles des Sages de Sion » herneemt. De auteurs publiceren deze
in naam van het principe van het vrije onderzoek, het recht dat iedereen heeft om zich
een opinie te maken van de waarheid of niet van deze vervalsing. Het Centrum voor
Gelijke Kansen werd verwittigd en houdt zich bezig met het juridisch aspect om een actie
te ondernemen. Tegelijkertijd, werd een klacht ingediend door het Centrum bij Skynet
waar de tekst van « Protocoles des Sages de Sion » toegankelijk is via users.skynet. Vanaf
dinsdag 6 maart, zullen de AMP’s alle boeken van de verkooppunten verwijderen.
7. 30/11
Stenen en beledigingen jegens Joodse jongeren in Beringen
Een groep van jonge studenten, hassidim, tussen 13 en 15 jaar, vertrokken naar BeringenMijn. Bij hun aankomst werden ze aangevallen door buurtjongeren van Turkse afkomst.
Deze wierpen stenen en straatstenen naar de groep en het gebouw waarin de studenten
moesten verblijven en schreeuwden antisemitische beledigingen uit. Er werd materiële
schade berokkend aan het gebouw. Aangezien de omstandigheden, werd het verblijf van
de jongeren geannuleerd et de studenten zijn terug naar Antwerpen vertrokken rond 2u ‘s
nachts. De politie van Beringen heeft 6 minderjarigen en 4 meerderjarigen aangehouden.
Deze zullen schadevergoedingen moeten betalen, hun excuses aan de Joodse jongeren
aanbieden en 30 uur gemeenschapsdienst uitvoeren (PV’s n° HA.56.L4.008094/06,
HA.56.L4.008100/…).
8. 4/11
Antisemitisch en negationistisch commentaar op de Iranese karikaturen op een
Internet blog
Op
de
volgende
blog
:
http://gargamelo.canalblog.com/archives/2006/11/04/3073575.html, met als thema de
Iranese karikaturen betreffende de Shoah, en die de drie laureaten publiceert, is een serie
commentaren met antisemitisch en negationistisch karakter ontdekt, waaronder deze van
Edouard, « Aaaaah ! La Shoah !!! » genoemd en opgesteld als volgt : « Aaaaah ! La Shoah
antisemitismebe@hotmail.com
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!!!Ah, la Shoah ! Faut y croire, on a pas le Shoah. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? La plupart
d'entre nous, ne savent de cette époque, que ce qu'on a BIEN VOULU leur raconter. Et apparemment,
vous avez tout gobé. Pendant qu'on parle de le Shoah (version plombée et calibrée), on passe sous silence
les exactions des brâââves youtres, perpétrées partout dans le monde. Ca ne vous étonne pas, vous les
grosses louches, qu'on emprisonne des historiens de renom, parce qu'ils osent contester ou... rectifier certains
détails de l'Histoire ? Dans quelle guerre, quel génocide, seule la version de la victime est prise en compte ?
Ca ne vous fait pas tilt, dans les boyaux de la tête, que les seules victimes qui n'ont pas à prouver leurs
dommages, soient les youpins ? Et que plutôt de les inviter à démontrer ce qu'ils disent avoir vécu, on fait
des lois pour nous obliger à les croire d'office ? C'est probablement la raison de l'enfermement des
révisionnistes et des négationnistes. Et vous, vous êtes là à acquiescer. Quand vous critiquez les magouilles
des truands socialistes, on serait tenté de croire, qu'on ne vous la fait pas. Deux posts plus loin... Crac !
Dans le panneau. Comme tout le monde. Les exagérations de vos amis youpins, ont coûté bonbon, à notre
société. Sous forme de "dédommagements" en monnaies sonnan tes et trébuchantes. Et je ne vous parle pas
de l'humiliation de la... repentance ou du devoir de mémoire. Moi, j'étais pas né. Je n'ai ni à dédommager,
ni à me repentir et encore moins, à me souvenir. Qu'ils * c ....* ces * o.....* ! Je les respecterai, quand ils
accepteront les contradictions à leur version imposée, grâce à des lois liberticides. C'est bien la peine de
critiquer cet enc*lé de Gayssot ! Vont-ils indemniser les Libanais, ces * p....* de Juifs? ». Ter
informatie: de drie woorden tussen * * werden verborgen door Gargamelo, de
gespreksleider van de blog die zijn lezers niet wilde schokken … Het Centrum voor
Gelijke Kansen werd verwittigd en er werd hen gevraagd de nodige maatregelen te treffen
om zulke publicaties te stoppen.
9. 15/10
Antisemitische beledigingen en bedreigingen jegens een joodse student te Brussel
Een student met een joods klinkende familienaam, gaat met een klasvriend om met wie
hij een zeer goede verstandhouding heeft. Op een dag, terwijl ze op msn messenger
chatten vraagt de vriend of hij “Joods” is. De student bevestigt et de vriend zegt dat hij
die vraag allang wilde stellen en zegt eveneens “Pas op, ik heb er niets tegen”. Tijdens dit
laatste gesprek sprak de student veel over Odessa et duidde aan dat hij veel geschiedenis
kende… Op het eindejaarsfeest komt de joodse student zijn vriend tegen, die dronken is.
Deze laatste, ondanks een hartelijke goedendag van de joodse student, scheldt hem een
eerste keer uit voor “Vuile Jood”. De joodse student zoekt de humor maar vindt er geen.
Met een haatdragende blik vervolgt de vriend met 5 of 6 nieuwe “Vuile Jood” en brengt
zijn gezicht tot 10 centimeter van het gezicht van de joodse student en zegt: “Indien je me
zoekt, zul je me vinden. Er zijn geen joden hier. Zeg me één woord en ik verbrijzel je
tanden. Ik geef je een kopstoot”. De joodse student is geschokt maar wil geen
onnoodzakelijke rel veroorzaken en ontwijkt zijn ex-klasvriend. Twee minuten later komt
deze laatste terug en zegt: « Wacht, je dacht toch niet dat ik het meende? “, hij had
ongetwijfeld spijt van de omvang van zijn daad. Maar door de haat waargenomen door de
joodse student in de blik van de andere op het moment van zijn woorden, alsook door
zijn aandrang, gaf hij geen enkele blijk van humor…
10. 2/10
Antisemitische graffiti ontdekt te Berchem
Een antisemitische graffiti « Fuck de Joden » werd ontdekt onder een bushalte nabij het
treinstation van Berchem in de Cuperusstraat nummer 5.
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11. 2/10
Antisemitische aanval tegen 2 jonge orthodoxe joden te Wilrijk
In de nacht van 2 tot 3 oktober, rond 23 uur, werden 2 jonge orthodoxe joden van 16 en
17 jaar, studenten van de Yeshiva van Wilrijk, aangevallen door een bende van 3 jongeren,
blijkbaar van Oost-Europese afkomst. De mishandeling werd beëindigd door duidelijk
antisemitische tekens. De jongeren liepen geen erge verwondingen op, maar materiele
schade werd veroorzaakt (o.a.gebroken brillen). Een klacht werd ingediend bij de politie
van Wilrijk (PV n° 109416)
12. 1/10
Antisemitische uitdagingen vóór een Brusselse synagoog
Tijdens de dienst van Kol Nidré (Yom Kippour) in de synagoog Maalé, kwam een groep
van 4 jonge skinheads ter hoogte van het kruispunt rue de Messidor en avenue Coghen.
Eén van hen riep meerdere malen in de richting van de bewakers “White power” samen
met de Hitlergroet. De politie werd verwittigd. Er werd geen gevolg aan gegeven.
13. 1/10
Antisemitische beledigingen jegens Brusselse gelovigen
Tijdens de dienst van Kol Nidré (Yom Kippour) in de Liberale synagoog, werden een
twintigtal gelovigen, die te voet kwamen, uitgescholden voor « Vuile Jood » door 3
jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst. De politie werd gewaarschuwd maar konden de
jongeren niet terugvinden.
14. 27/9
Anti-semitisch indringing op een Internet blog.
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd, via cyberhate, gewaarschuwd van de
indringing, in een blog die per skynet wordt gezonden, van namelijk anti-semitische
onderwerpen. Het Centrum heeft contact met een moderator van skynet opgenomen
opdat deze woorden niet zichtbaar worden gemaakt en dat de auteurs van deze woorden
opgespoord kunnen worden. Op 28/9/2006, heeft de moderator van skynet contact met
de eigenaar van de blog opgenomen, om hem uit te leggen hoe deze woorden uitgewist
moeten worden en hoe hij klacht kan indienen.
15. 7/9
Hakenkruis teruggevonden op een privé woning te Molenbeek
Een bewoner van Joodse afkomst vond op de deur van zijn garage meerdere graffiti’s
waaronder een hakenkruis. Een klacht werd ingediend bij de politie et de graffiti’s werden
verwijderd.
16. 4/9
Anti-semitische onderwerpen werden op een Internet forum gehouden.
Op www.forum.politics.be, een discussie forum, is "Nibelung" er opnieuw in geslaagd om
een bericht door te geven die, onder dekking van kritiek op Israël, de Joden en hun
zogezegde hoop naar wereldheerschappij verantwoordelijk stelt. Het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen werd gewaarschuwd zodat een gevolg gegeven kan worden.
17. 1/9
Doodsdreiging jegens een handelaar van Joodse afkomst
En man van Noord-Afrikaanse afkomst komt een tweedehandswinkel binnen om
goederen te verkopen. Nadat de verkoper zei dat hij geen interesse had, vroeg de klant of
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hij slechtgehumeurd was en zei dat hij hem onvriendelijk vond. De volgende dag komt
dezelfde persoon in dezelfde winkel binnen met nieuwe goederen. De verkoper, in
telefonisch gesprek, zei weer dat hij geen interesse had. Daar hij in het Hebreeuws aan de
telefoon sprak, vroeg de klant hem « of hij ervan hield om Arabieren te vermoorden en of
hij er al vermoord had”. Toen de verkoper nee zei, verklaarde de klant dat hij van de
Hezbollah was en dat hij hem ging vermoorden. Hij ging verder door hem te vragen of hij
zionist was en toen de verkoper daarop affirmatief beantwoordde, begon de klant weer
met zijn doodsdreigingen. Hij vervolgde met namelijk te zeggen dat de politie gebeld
moest worden om hem als “zionist” aan te geven en provoceerde een rel. Daarop ging de
klant weg door steeds zijn doodsdreigingen te herhalen en zei dat hij terug ging komen en
dat de verkoper in hel zou gaan. De persoon liep vervolgens 2 keer langs de winkel.
18. 31/8
Antisemitische graffiti’s op de muren van de Yavné school in Antwerpen
Antisemitische graffiti’s werden op de muren van de Yavné school in Antwerpen ontdekt,
waaronder o.a. een hakenkruis. Deze graffiti’s werden gedeeltelijk gewist.
19. 29/8
Gepubliceerde anti-semitische tekst in de website van StopUSA.
Er werd aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen het bestaan van een gepubliceerde
tekst in de website van het platform StopUSA met een anti-semitische zin betreffende de
wil van de Joden om de wereld te beheersen, gemeld. Deze tekst werd door een zekere
"Shamir Israël" ondertekend. Een e-mail wordt door het Centrum naar de
websitebeheerder verzonden om het te verwijderen van hun site.
20. 22/8
Antisemitische beledigingen jegens een Joodse familie in Brussel
Rond 2u30 werd een orthodoxe Joodse familie in Vorst wakker gemaakt door buitenshuis
lawaai. Individuen bonkten op de deur van het huis en op het raam van de
benedenverdieping. Daarna riepen ze o.a. « Juifs de merde, sales Juifs, c’est une maison de
Juifs » en liepen weg. Een klacht werd ingediend bij de politie (PV n°
BR.56.L3.042279/2006).
21. 21/8
Negationistische woorden op een Internet forum.
Nieuwe negationistische woorden werden op de website www.forum.politics.be
gehouden. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd hiervan verwittigd. Na
controle, op 25 augustus 2006, stelt men vast dat de moderator van het forum gereageerd
heeft door de betwistbare zinnen terug te trekken.
22. 15/8
Een brief met antisemitisch karakter ontvangen door het Joods Museum van
België.
Een antisemitische brief werd naar het Joods Museum van België verzonden. Op een
programma met verschillende activiteiten werden « ss », hakenkruisen en « Joden = nazis
» geschreven.

antisemitismebe@hotmail.com
Tel : (fr) 02 534 31 84 – (nl) 03 218 91 00 of 0478 88 11 88
Fax : 02 534 31 80

5

www.antisemitisme.be – Verslag 2006
23. 14/8
Bestoken en bedreiging met antisemitisch karakter jegens een joodse Brusselse
familie
Een koppel uit Noord-Brussel wordt meer dan een jaar bestoken door een man die hen
beschuldigt geen positie te nemen tegenover de staat Israël in het kader van het conflict in
het Midden-Oosten. Voor deze man zou het koppel openlijk positie moeten nemen tegen
de staat Israël omdat ze Joods zijn. Daarom wordt het koppel bestoken door middel van
brieven en bedreigingberichten via sms. Het individu is zelfs voor hun woning gekomen.
Een klacht werd ingediend bij de politie.
24. 10/8
Anonieme verspreiding van een brief met antisemitisch karakter
Sinds het begin van de maand augustus, hebben meerdere leden van de Joodse
gemeenschap een anonieme bedreigingsbrief gekregen met een duidelijk antisemitisch
karakter. Vóór de naam van de geadresseerde alsook vóór elke zin (bedreiging) staat een
davidster. Er staan zinnen in zoals « le peuple juif est condamné à mourir, vous êtes
comme Hitler des envahis voleurs », « des enfants juifs du monde seront tués pour venger
ceux que vous avez tués », « à chaque sortie toi et tes enfants seront en attente de la
mort » of nog « mort aux enfants juifs de toute la Belgique et d’Europe ». Op dit ogenblik,
zijn de omslag en de inhoud ervan zonder gevaar. Verschillende klachten werden
ingediend en een onderzoek wordt geleid. Indien iemand dergelijke brief ontvangt, wordt
hij verzoeken de brief niet te openen en ons te verwittigen op het e-mail adres
antisemitismebe@hotmail.com, een ongeopende brief is zeer nuttig voor de
onderzoekers. (PV n° 041206/06)
25. 9/8
Weigering in Gent om een boot te verhuren wegens hun religie
Vijf personen uit Antwerpen vertrokken naar Gent om een boot te huren. Bij aankomst
zei de verantwoordelijke van de verhuurmaatschappij die ter plaatse was, dat het niet
mogelijk ging zijn, daar ze geen boten meer verhuurden aan Joden omdat er eens een
Jood één van hun boten vernield had. Nadat ze getracht hebben de man tot rede te
brengen, verzocht deze laatste hun om weg te gaan. Een klacht werd ingediend bij de
Politie van Antwerpen. (PV n° 16.LB.88700/06)
26. 8/8
Computerkraak op de Internet site van de EUJS
Dinsdag 8 en nadien in de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 augustus, werd de
Internet site van de European Union of Jewish Student gekraakt. Bij het bezoeken van de
site van de organisatie, kon men op dinsdag op de hoofdpagina « !!! Own3d by Team-Evil
Arab hackerz !!! Israel Go To Hell » lezen, met, in het midden van het scherm, een
brandende Israëlische vlag. Daarna werd de tekst vergezeld door stemmen die
voortdurend « allah ouakbar » zeiden. Vervolgens zag men een zwart scherm met beelden
van dode palestijnen. De site werd waarschijnlijk aangevallen door een Marokkaanse
groep die al 750 Israëlische sites aangevallen heeft, waaronder de grootste Israëlische
bedrijven. Een aanklacht werd ingediend bij het parket en de FCCU (Federal Crime
Computer Unit) leidt een onderzoek.
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27. 2/8
Anti-semitisch fax tegen een Brusselse vennootschap.
Een Brusselse vennootschap heeft, uitgaande van een fax van een vennootschap in
Waterloo, een tekst met verschillende beledigingen ontvangen, waarvan anti-semitische en
de apologie van het nazisme doende. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd
verwittigd en heeft klacht ingediend.
28. 1/8
Negationistische Post die via Radio Judaïca werd ontvangen.
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen ontvangt de informatie volgens dewelke Radio
Judaïca een ondertekende brief heeft ontvangen, in verband met het Israëlisch-Palestijnse
conflict, en waarvan het einde van de tekst als een rechtvaardiging en een goedkeuring
van de nazi-misdaden beschouwd kan worden. De auteur van deze post ondertekent als
erebeheerder van een school in Philippeville. Op 16/8/2006, verzendt Radio Judaïca een
e-mail aan de directie van de school (en een kopie van deze post aan de directie van het
verplichte onderwijs van de Franse Gemeenschap) om verklaringen te krijgen.
29. 1/8
Antisemitische e-mails met oproep tot moord
Al meer dan een jaar krijgen een reeks mensen, waarvan de meeste e-mail adressen op
Internet files gevonden kunnen worden (advocaat, politieke afgevaardigde…), e-mails van
een zekere Adel Khedira die beweert slachtoffer te zijn van een complot “un complot
juifiste”, voornamelijk Frans. Hij spreekt over “een geheim systeem, hyper maffieus en
nooit eerder gezien in de geschiedenis van de humaniteit”. Hij roept fysieke opruiming
van persoonlijkheden op waarbij hij meerdere namen vermeldt. Hij spreekt over een
“juifiste” netwerk et beweert slachtoffer te zijn van het H.B.R.C. (Human Being Remote
Control). Dit zou een gekunsteld spionage systeem zijn met dewelke “de “juifistes” op
een geheime manier de hele wereld blijken te beheersen”. Dit systeem zou op afstand “
moorden, verkrachtingen, diefstallen, ziektes, honger, afzondering, laster” veroorzaken.
Voor hem “vormen de “juifistes” de meest gemene en criminele soort op aarde”. Een
klacht werd ingediend en een onderzoek wordt geleid om de afkomst van deze zendingen
op te sporen en hun auteur(s) te identificeren.
30. 31/7
Antisemitsch gedicht gepubliceerd op de site van het platform Stop USA
Op 31 juli werd een gedicht gepubliceerd op de volgende link :
http://www.stopusa.be/contributions/poetry.php. Dit gedicht, in het Nederlands
opgesteld door een zekere Hervé Bracke, is duidelijk antisemitisch. Het roept de situatie
in het zuiden van Liban en de oorlog tussen de Hezbollah en Israël op, vermeldt klassieke
antisemitische referenties en maakt een amalgaam tussen Joden en Israëliërs. De
bevoegde autoriteiten werden verwittigd en het gedicht werd van de site weggehaald.
31. 30/7
Antisemitische inscriptie op een privé woning in Brussel.
Een persoon van joodse afkomst heeft onder het venster van zijn woning een inscriptie
met « Vuile Jood » gevonden. Een aanklacht werd ingediend bij de politie.
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32. 27/7
Antisemitische beledigingen tegen een belangrijke persoonlijkheid van de
Brusselse Joodse gemeenschap.
Terwijl een belangrijke persoonlijkheid van de joodse gemeenschap in de richting van de
synagoog van de Regentstraat te Brussel wandelde, zag hij een dame in de
tegenovergestelde richting aanlopen met normale houding en kleding. Ter hoogte van het
Ministerie van Financiën, stopte de dame vóór het slachtoffer en zei « Vuile stinkende
Jood. En nu zult u het weten. » Waarop ze haar weg vervolgde.
33. 26/7
Anti-semitische belediging van een politieagent in Brussel.
Naar aanleiding van een geschil over een handel gelegen in het centrum van Brussel, dat
tot zijn sluiting heeft geleid, en waarvan de redenen nog toegelicht moeten worden, werd
de handelaar als "vuile Jood" door de aangestelde politieagent uitgescholden, die voor het
vrijmaken van de sleutels van het lokaal kwam. Terwijl zij klacht wilde indienen, heeft het
slachtoffer van deze belediging zich, door drie commissariaten, het handelingsnemen van
deze klacht tegen een van hen zien weigeren. Na zich tot het Centrum voor Gelijkheid
van Kansen en voor Racismebestrijding gericht te hebben, werd haar geadviseerd om
klacht bij de plaatsvervanger van de procureur des Koning van Brussel direct in te dienen.
34. 24/7
Het Nationaal Gedenkteken van de Joodse Martelaren van België te Anderlecht
vernield
Het Nationaal Gedenkteken van de Joodse Martelaren van België te Anderlecht werd
rond 24 juli vernield. Een urn met menselijke assen teruggebracht uit Auschwitz-Birkenau
werd leeggegooid. Een hek werd losgerukt, vensters werden gebroken en documenten
vernield. Op de grond lagen condomen en uitwerpsels. Geen enkele deur werd
geforceerd. Om binnen te geraken beklommen de auteurs een muur van amper 1,5m
gelegen achter het Gedenkteken. Een aanklacht werd ingediend. Volgens de politie, wijst
niets erop dat de vandalen antisemitisch zijn en dat ze met opzet een joodse symbolische
plaats aangevallen hebben om specifiek deze gemeenschap te schaden .De aangevoerde
reden: de vandalen hebben geen berichten gelaten, noch handtekeningen en geen enkele
hakenkruis werd getekend. Daarentegen werden drie graffitis gevonden op een muur
(waaronder één een dodenhoofd voorstelde)…(N° PV : BR.50.L3.0382119/2006)
35. 24/7
Antisemitische verklaringen op het forum van de Internet site van Télé-Moustique
In het kader van een discussie betreffende “Israël-Hezbollah. Wie is verantwoordelijk? “
op het forum van de Internet site van het weekblad Télé-Moustique
(http://forum.telemoustique.be/viewtopic.php?t=1134&postdays=0&postorder=asc&st
art=0), verklaart een internetter (uit Huy), onder het pseudoniem “nicnol”, dat “(…) La
question ne porte pas sur la réalité de l’holocauste ou le « révisionnisme ». La véritable
question réside dans le fait que la seconde guerre mondiale - dont les richissimes
financiers Juifs, rien que par leurs exactions économiques, sont en grande partie
responsables - leur a finalement été éminemment profitable, l’écrasement de l’Allemagne
nazie coïncidant avec la création de l’état d’Israël. L’holocauste ? La Shoah ? Les Juifs,
insultant sans pudeur la souffrance de leurs martyrs, l'ont utilisée de la manière qui leur est
propre, c’est-à-dire mercantile, spéculant sur l'incessant battage médiatique de la tragédie
pour assurer le triomphe de leurs objectifs politiques et économiques. Méprisant
superbement le martyr des autres - Tziganes, Slaves, "asociaux", Résistants, Allemands
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(mais oui !)-, ils monopolisent depuis 60 ans de la manière la plus indécente la souffrance
de manière à justifier leurs propres exactions, lesquelles descendent en droite ligne des
méthodes de leur dernier persécuteur .. ! (…) ». Deze verklaring is eveneens ondersteund
door een ander lid van het forum, « le lilloisien », uit Lillois. De bevoegde autoriteiten
werden verwittigd om gevolg te geven aan deze verklaringen en hun publicatie.
36. 21/7
Antisemitische woorden op een Internet forum
Antisemitische
woorden
werden
ontdekt
op
het
forum
http://forum.politics.be/showthread.php?t=53747&page=3.
Berichten
met
het
letterwoord SS alsook uitdrukkingen zoals « stinkende Jood »,… kunnen gevonden
worden. De bevoegde autoriteiten werden op de hoogte gesteld zodat dergelijke
praktijken gestopt kunnen worden.
37. 7/7
Tag op de muur van een Luikse synagoog
In de nacht van 6 op 7 juli zijn de woorden "gaza martyr" (gaza martelaar) getaged op de
synagoog van Luik. Het brengt het conflict in het Middenoosten naar België en meer
bepaald op een Joods othodox gebouw, het bedreigt eveneens de rust van de Luikse
Joodse gemeenschap; deze antisionistische daad gaat in de richting van het
antisemitisme. De politie is verwittigd en de tag verwijderd.
38. 4/7
Agressie jegens een leerling van de Yeshiva van Wilrijk
Een 15-jarige ultra-othodoxe jongere, leerling van de Yeshiva van Wilrijk, is in het
gezelschap van een andere leerling in de avond aangevallen door een bende jongeren.
Terwijl de jonge studenten zich buiten de Yeshiva bevonden, werd één van hen op straat
aangevallen door meerdere jongeren. De andere is kunnen wegvluchten zonder te worden
geslagen. Het slachtoffer heeft verschillende slagen ontvangen (oa dmv een helm) en had
bebloede handen ten gevolge van het verschillende malen vallen. Ze is naar het ziekenhuis
gebracht waar ze enkele tests moest ondergaan. Volgens de lokale politie heeft het
slachtoffer haar belagers niet kunnen waarnemen waardoor er geen beschrijving kan
opgemaakt worden die het onderzoek van de politie zou kunnen voorthelpen. (N° PV :
75824)
39. 9/6
Antisemitisme bij een Antwerpse politie-inspecteur
Een Antwerpse politie-inspecteur heeft 2 personen beboet wegens niet respecteren van
de wegcode. De eerste PV werd gegeven aan een Joodse automobilist die aan een
zebrapad niet zou zijn gestopt om een voetganger over te laten. De tweede PV was voor
een andere Joodse automobilist die op een kruispunt rechts zou hebben afgeslaan terwijl
dit verboden is. Hier volgt hetgeen de inspecteur op de PV's heeft genoteerd. Ivm de
eerste PV : "(...) mannelijke bestuurder van joodse godsdienst en middelbare leeftijd(...)" ;
mbt de tweede PV : "(...) mannelijke, oudere bestuurder, joodse religie, bril, (...)". De zaak
is door het Forum der Joodse Organisaties doorgegeven aan de korpschef van de
Antwerpse politie en aan het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. De
feiten hebben zich afgespeeld op 28/4/06 (PV n°AN.98.LB.505368/2006) en 9/6/06
(PV n°AN.94.LB.539348/2006).
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40. 7/6
Arts die door een patiente in Brussel wordt beledigd.
Een arts van Erasme (met een Joodse naam) kreeg een telefoon van een patiënte,
éénmalig onderzocht de week voordien, die haar ontevredenheid markeerde op de manier
waarop de raadpleging plaatsgevonden had. De patiënte deelt mede dat zij de
onderzoeken, die men haar had voorgesteld, niet zal verrichten en scheldt de dokter uit
voor " vuile Jood! ", en hangt weer op. Het slachtoffer heeft onmiddellijk een getuigenis
neergelegd bij de politie. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding
denkt over het te ondernemen vervolg na om het slachtoffer te ondersteunen, eventueel
een strafbemiddeling om verontschuldigingen te krijgen. Op 13/6/06, schrijft het
Centrum in die zin aan het parket van Brussel. Op 22/9/06, tijdens de hoorzitting van de
dame die de dokter heeft beledigd, erkent deze de feiten en zich verontschuldigt erover.
Het Centrum vraagt dan om het dossier va, de griffie te kunnen raadplegen, om kennis
van de juiste inhoud van de hoorzitting te nemen. Op 16/10/06, na kennis genomen te
hebben met de inhoud van deze hoorzitting, wordt er afgesproken dat de advocaat van
het slachtoffer de auteur van de belediging vraagt om een verontschuldigingsbrief te
verzenden aan het slachtoffer.
41. 7/6
Anti-semitische woorden werden tijdens een gesprek in het Luikse gebied
gehouden.
In het Luikse gebied, hoort een persoon van een zestigtal jaren een levendig gesprek
tussen twee andere personen. Hij hoort met name de zin "de Joden hebben geen
nationaliteit", hij is zeer geschokt en grijpt in dit gesprek in om zijn meningsverschil te
markeren. Hij heeft de gegevens van de uitgescholden persoon niet gevraagd, maar hij
stond erop om zijn getuigenis aan te brengen aan het Centrum voor Gelijkheid Kansen en
voor Racismebestrijding.
42. 30/5
Anti-semitische e-mails ontvangen door een ambtenaar van Buitenlandse Zaken.
Een ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangt in zijn professionele
e-mail, via twee verschillende e-mail adressen, twee e-mails ondertekend door een zekere
Susan Smith (zonder andere vermelding van organisatie of ander) en opgesteld in het
Engels. Hun inhoud is negationistisch, anti-semitisch, de apologie van het nazisme
doende en eindigend met "Heil Hitler". Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd
erover verwittigd en probeert om tot de bron terug te gaan.
43. 28/5
Dreiging tegen een lid van de synagoog van Schaerbeek.
Een persoon die de synagoog van de Paviljoenstraat regelmatig bezoekt, heeft het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding ingelicht over het feit
dat, wanneer hij naar de synagoog gaat, hij vaak door jongeren van allochtone oorsprong
wordt bedreigd. Het Centrum heeft hem verschillende voorstellen van acties ingediend en
dit punt op de dagorde van de vergadering van de cel « bestrijding van anti-semitsme »
gezet.
44. 22/5
Antisemitische rap op het internet
Een rap die aanzet tot antisemitisme circuleert op het internet. In het refrijn vindt men
volgende zin terug : "Arab all star, on est dans les airs, vous êtes sous terre, une pensée
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pour Hitler qui nous est cher"(Arab all star, we zijn in de lucht, jullie zijn onder de grond,
een gedachte voor Hitler die ons dierbaar is). Tevens kan men er volgende uitspraken
waarnemen : "sale juif un coup de canif, dans ta gueule c'est ce que tu merites", "c'est
l'heure du shabbat, je vais t'abattre", alsook "dès que je voie un magen, j'sors mon
magnum pour ta sale gueule clic clic bang bang" (vuile Jood, een messteek, in je bakkes
dat is wat je verdient", "het is het uur van de shabbat, ik ga je vermoorden, "als ik een
magen zie, haal ik mijn magnum boven voor je vuile bakkes clic clic bang bang"). Deze
rap komt van Frankrijk en een klacht is ingediend. Het dossier wordt opgevolgd door
het "Bureau National de Vigilance Contre L'Antisémitisme".
45. 2/5
Anti-semitische woorden gehouden op een Internet forum.
Er werd aan het Centrum voor Gelijkheid van kansen meegedeeld dat anti-semitische
woorden(onder dekking van antisionisme) op het forum van discussie
www.forum.politics.be worden gehouden. Het is niet de eerste keer dat zo’n woorden
zonder actie op deze plaats blijven en, gezien het gebrek aan goede wil van zijn
beheerders, overweegt het Centrum om informatie naar het parket te verzenden.
46. 2/5
Aanwezigheid van het boek "Mein Kampf" op de toonbanken van een
dochtermaatschappij van Club.
Er werd aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen de aanwezigheid van het boek
"Mein Kampf" op de toonbanken van een dochtermaatschappij van de keten van
papeterie-boekhandel Club aangeduid. Een brief wordt door het Centrum naar de directie
van Club verstuurd opdat dit boek niet meer aan iedereen wordt vertoond. Op 16/5/06,
antwoordt de directie van Club aan het Centrum dat het om een ongelukkig initiatief van
deze dochtermaatschappij gaat, dat wordt betreurd, want de directie van Club probeert
altijd te zorgen voor de naleving van het wettelijke kader.
47. 2/5
Anti-semitische beledigingen bij een begrafenisstoet in Brussel.
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding werd op
informatieve wijze verwittigd dat, bij een begrafenisstoet in de omgeving van de kerk
Onze-Lieve-Vrouw te Laeken, alvorens de begraafplaats in te gaan, jongeren van
Noordafrikaanse oorsprong obscene gebaren deden, die met anti-semitische beledigingen
werden vergezeld.
48. 26/4
Anti-semitische grappen in een commerciële galerij in Brussel.
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding werd verwittigd
door een gehoorgetuige van een anti-semitische « grap » die hardop gewisseld werd tussen
een bewaker en een schoonmaker in een Brusselse commerciële galerij. De getuige heeft
aan de zaakvoerders van de galerij geschreven zodat er maatregelen kunnen genomen
worden om te vermijden dat zoiets zich herhaalt. Het Centrum heeft hun reactie
gevraagd. Op 24/5/06, ten gevolge van een onderhandeling die door het Centrum werd
gevoerd, heeft de bewakingsonderneming besloten om een bewustmaking van het geheel
van zijn personeel op touw te zetten om te vermijden dat dit soort incident zich herhaalt.
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49. 29/3
Anti-semitische beledigingen die op een forum Internet worden geuit.
Op het discussie forum van de website www.coolbox.be, werd een deelnemer van Joodse
oorsprong op anti-semitische manier beledigd door een andere spreker wiens schuilnaam
"whitewarrior" is. Een klacht werd bij het Centrum voor Gelijkheid Kansen ingediend
die, op 30/3, aan de moderator van het forum vroeg om maatregelen te treffen.
50. 27/2
Negasionistische woorden in Knack.
Een klacht werd bij het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding ingediend, tegen het artikel van Gie Van den Berghe, verschenen in de
Knack van 15 februari 2006 en getiteld "Heilige Koe". De auteur gebruikt de term
"Holocaustgelovigen", die ernaar streeft ze gelijk te stellen met de negationisten, dus
degenen die er niet in geloven. Alsof "het geloof in de holocaust" een kwestie van
vertrouwen was zoals bevoorbeeld de geloofsovertuiging. Gie Van den Berghe doet alsof
hij niet weet dat negationisme geen mening maar een politieke stellingname is om het nazi
regime van zijn voornaamste misdaad te wassen.
51. 21/2
Antisemitische uitlatingen in de « Journal du Mardi »
In zijn speciaal nummer van 21 februari 2006 toegewijd aan de Islam, herneemt de
« Journal du Mardi » een artikel van de Marokkaanse krant « Tel quel » binnen dewelke
men volgend stuk kan lezen : « En fait, contrairement aux juifs dont la religion est
dorénavant la politique et les affaires (…) » (« In feite, in tegenstelling tot de Joden wiens
godsdienst vanaf nu de politiek en de handel (...) »). Een klacht is neergelegd door het
Centraal Israëlitisch Consistorium van België bij het Centrum voor gelijkheid van kansen
en racismebestrijding.
52. 15/2
Antisemitische uitlatingen en bedreigingen t.a.v. een Antwerpse orthodoxe Joodse
man op de trein
Om 15u39 neemt een Antwerpse othodoxe Joodse man een trein vanuit het centraal
station van Brussel en dit naar Antwerpen. Kort daarop wordt hij verbaal aangevallen
door een jonge Arabier. Hij wordt meer bepaald uitgescholden en bedreigd. Deze jonge
man gaat tegenover hem zitten en haalt vervolgens een metalen voorwerp tevoorschijn
waarmee hij hem bedreigd. Het slachtoffer stapt op en gaat naar de conducteur, dewelke
de spoorwegenpolitie via radio op de hoogte stelt. De agressor werd aangehouden bij zijn
aankomst in het station van Berchem. Tijdens het doorzoeken heeft men enkele gestolen
juwelen bij hem gevonden. Het slachtoffer heeft een klacht ingediend bij de
spoorwegenpolitie. (PV n° AN27AC100338/06)
53. 7/2
Antisemitische beledigingen t.o.v. leden van de Joodse gemeenschap in
Antwerpen
Een dronkaard, van Belgische afkomst, begaf zich aan de ingang van een Joods centrum
in Antwerpen, binnen dewelke een trouwfeest plaatsvond. De man begon de mensen die
binnen waren te beledigen en uit te schelden, hierbij gebruikmakend van antisemitische
termen en de hitleriaanse groet. Terwijl de bewaker van het centrum het individu belette
het gebouw binnen te gaan, werd deze laatste lichamelijk agressief. De bewaker hield hem
toen tegen de grond tot de politie aankwam.
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54. 4/2
Commentaar met antisemitische karakter op een raam van de Kerk van Waha
De internetsite van de Dienst voor Toerisme van Marche-en-Famenne vermeldt het raam
ontworpen door Jean-Michel Folon voor de Kerk van Waha, waar men het volgende
opschrift op kon lezen : « Les Juifs, coiffés d’un bonnet pointu, écoutent avec irritation en
se bouchant les oreilles et le font lapider » (« De Joden, die een puntige muts dragen,
luisteren met irritatie en dichtgestopte oren en laten hem bestenigen ») sprekend over het
leven en de marteling van Sint-Etienne. Ten gevolge van de reacties van het Centraal
Israëlitisch Consistorium van België en het Centrum voor gelijkheid van kansen, werd het
woord « Joods » door het woord « Notables » « Notabelen » vervangen. Op 1 maart 2006,
vraagt het Centrum voor Gelijkheid van kansen aan Monseigneur Leonard, hoge
autoriteit van het bisdom van Namen-Luxemburg, om de mogelijkheid te overwegen om
deze zin van de kerk weg te nemen zelf. Op 9 maart, ontvangt het Centrum een antwoord
van de diocesane secretaris van de commissie van heilige kunst, dat de afgekeurde zin in
de gewenste richting zal gewijzigd worden.
55. 3/2
Antisemitische en negationistische karikaturen op de website van AEL
In de naam van meningsvrijheid en om de zaak rond de Mahomet-karikaturen uit te
buiten, heeft de AEL besloten om op hun website een aantal dubieuze karikaturen te
plaatsen. Het ene karikatuur beschrijft twee joden die lijken tellen in de hoop om tot zes
miljoen te komen (om de, door hun zonder twijfel gesteunde, mythe rond de Shoah met
haar zes miljoen joodse slachtoffers in twijfel te trekken), het andere zinspeelt op het
dagboek van Anne Frank, waarbij Hitler met Anne Frank in bed ligt en tegen haar zegt:
"Write this one in your diary, Anne".
56. 2/2
Een scholier krijgt anonieme brieven van antisemitische aard
Een Joodse jongere uit een Antwerpse school kreeg in de klas anonieme brieven binnen
dewelke stond geschreven : « (…) Jood, ik ga je vergassen ». De directie en
de leerkrachten hebben niets ondernomen. Een klacht is bij de politie ingediend. (PV n°
AN.56LB.013064/2006)
57. 2/2
Anti-semitische woorden op een Internet forum.
Sinds verschillende dagen, wordt op het discussie forum van www.forum.politics.be, een
uiterst venijnige anti-semitische discussie, zonder enige reactie van moderators, geleid. Op
2 februari 2006, werd een deel van de onderwerpen, maar niet het geheel, weggenomen.
Een klacht werd door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen aan het FCCU (Federal
Computer Crime Unit) ingediend.
58. 2/2
Schending van de eerbaarheid van de handelaars uit de "Triangle" in Brussel
De persoon aan de basis van de agressie van de dag ervoor is ondertussen rond 16u30
vrijgelaten en heeft zijn bedreigingen teruggenomen. Eerst begaf hij zich op zijn balkon
dat uitgeeft op de Triangle-buurt en schreeuwde luidkeels dat alle Joden van de buurt op
vrijdag zouden ontploffen. Vervolgens is hij naar beneden gekomen en bij de
dichtsbijzijnde handelaar binnengestapt, bij wie hij de dag ervoor binnendrong, en zette
het geschreeuw voort. De man is opgepakt door de ordediensten en staat onder toezicht.
(PV n° BR.43.L3.5750/2006)
antisemitismebe@hotmail.com
Tel : (fr) 02 534 31 84 – (nl) 03 218 91 00 of 0478 88 11 88
Fax : 02 534 31 80

13

www.antisemitisme.be – Verslag 2006
59. 1/2
Schending van de eerbaarheid van de handelaars uit de "Triangle" in Brussel
In de Triangle-buurt in Brussel is een man van Noord-Afrikaanse afkomst een winkel in
de Lambert Crikxstraat al roepend binnengestapt : "Er zijn hier te veel Joden, als jullie
niet weggaan dan gaan jullie allen vrijdag ontploffen, we gaan jullie opblazen". Op het
moment van de feiten was de Joodse eigenaar niet aanwezig, wel de verkoopster die het
op een gillen zette, waardoor de persoon de zaak verliet. Hij liep de straat over en stapte
een andere Joodse zaak binnen, waar eveneens de eigenaar niet aanwezig was. Toen de
eigenaar terugkwam, blokkeerde de agressor hem en drie klanten de toegang tot zijn zaak.
De eigenaar probeerde met de persoon te discussiëren, waarop de agressor hem vastgreep
bij de keel en hem verweet dat de Joden te veel verdienden, dat hun handel in de buurt
moest stoppen want vrijdag zou alles ontploffen. Tijdens het gevecht dat daarop volgde
kon de eigenaar hem overmeesteren en overhandigen aan de politie. Er werd een klacht
ingediend. (PV n BR.45.L2.6056/2006)
60. 31/1
Antisemitische beledigingen tegen een Joodse man in Antwerpen
Een man parkeerde zich op geregelementeerde wijze nabij een hotel in Antwerpen. Toen
kwam de eigenaar van het hotel naar buiten en zei tegen de wageneigenaar dat hij weg
moest. Deze laatste weigerde en gebruikte als argument hiervoor dat hij niet fout
geparkeerd stond. De eigenaar schold de man toen uit voor "vuile Jood" en zei "heil
hitler". De Joodse man ging te voet weg en toen hij 10 minuten later terugkwam, was de
eigenaar in het gezelschap van een hond en zei "als u niet onmiddellijk uw wagen
verplaatst, laat ik mijn hond los". Een klacht is neergelegd bij de politie. (PV n°
AN.56.LB.012392/2006)
61. 26/1
Tendentieuze berichtgeving met anti-semitische neiging in de uitzending
"Niouzz".
Op donderdag 26 januari om 18h, is een omstreden, te partijdige sequentie bij de
televisie-uitzending "Niouzz" op RTBF/La Deux, het onderwerp van een klacht van
televisiekijkers bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
geweest. Het feit: in deze uitzending werd er verklaard: "In 1967, zijn het de Joden die de
Arabieren aanvallen ". Na de opname te hebben bekeken en geanalyseerd, heeft het
Centrum aan de Dienst Bemiddeling van RTBF geschreven. Op 3/4/06, Heeft de
Bemiddelaarster van RTBF geantwoord dat deze zin ongelukkig is en dat zij niet twijfelt
dat het schrijven van het Centrum, het team van Niouzz positief zal geïnterpelleerd
hebben.
62. 25/1
Antisemitische uitlatingen t.o.v. een meisje in Brussel
In de voormiddag is een 22-jarig gesluierd meisje van Joodse afkomst, in het bijzijn van
haar moeder, uitgescholden geweest. Ze hoorde iemand naar haar roepen: "vuile hoer,
vuile Jodin". Toen ze omkeek zag ze een jonge Noord-Afrikaanse jongen uit haar buurt
die nogmaals riep: "Nee, nee, zoek niet, ik ben het, vuile hoer, vuile Jodin". Er is een
klacht ingediend bij de politie. (PV n° BR.004645/06)
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63. 21/1
Scheldpartijen en vandalisme t.o.v. een Brussels Joods gezin
N.a.v. het in de pers komen te staan van de meermalige antisemitische daden t.o.v. de
heer Bernard Rosenberg (wonend in Ganshoren), hebben de jongeren uit de buurt
nogmaals toegeslagen. In de voormiddag hebben de jongeren, waarvan enkelen
gemaskerd, projectielen naar zijn wagen geslingerd. Er waren keien in de naburige
struiken gevonden, wat aanduidt dat het om voorbedachte rade ging. De stenen hebben
het carrosserie beschadigd en de achterruit doen barsten.
64. 18/1
Beledigingen van antisemitische aard jegens een Joodse Antwerpenaar
Een Joodse Antwerpse man reed met zijn wagen op de Belgiëlei, toen een persoon te
brommer hem stoorde door zijn rijgedrag en het voortdurend claxoneren. Toen de
Joodse man zich wou parkeren, stopte diegene die op de bromfiets reed. Deze laatste riep
toen « vuile Jood » en « Hitler heeft zijn werk niet afgemaakt ». Een klacht is ingediend bij
de politie van Antwerpen (n° PV : AN.56.LB.006421/2006).
65. 14/1
Scheldpartijen en vandalisme t.o.v. een Brussels Joods gezin
Bernard Rosenberg, een 46-jarige man, en zijn vrouw en kinderen, 5 en 14 jaar oud,
ontvingen thuis namelijk te Ganshoren bezoek. Rond 22u werden er kiezeltjes van
buitenaf tegen hun venster gegooid. De man stond op om te gaan kijken en zag een
bende van 12 à 15 man voor zijn huis staan. Ze scholden hem uit en schreeuwden "vuile
Jood" en andere denigrerende uitlatingen. Nadat hij klacht had ingediend bij het Brussels
parket zag hij dat zijn autobanden waren doorprikt. Dit is niet het eerste incident. Deze
man heeft al 15 klachten neergelegd sinds juni 2004 maar dit is de eerste keer dat het
antisemitisme zo flagrant aanwezig is. Eerder werd zijn brommer van voor zijn huis
gestolen, om hem vervolgens aan de andere kant van de buurt uitgebrand terug te vinden.
In 15 maanden tijd heeft hij al volgende onderdelen kunnen vervangen: voorruit (kapot),
vier ruiten (ieder stuk voor stuk kapot geslagen) en autobanden (alle vier zijn viermaal
doorprikt). Hij moest het carrosserie van zijn wagen laten repareren nadat er op gekrast
was. (PV n° BR.002670/06)
66. 5/1
Agressie in de trein tegenover een Antwerps religieus koppel en hun baby
Een religieus koppel en hun baby keerden per trein vanuit Leuven via Mechelen naar
huis. In die trein begon een reiziger hen uit te schelden. Vervolgens haalde deze laatste
een mes boven en stapte op een bedreigende wijze naar hen toe. De moeder is
weggevlucht met haar baby, tesamen met andere reizigers en de controleur uit deze
wagon. De vader die alleen stond met de agressieveling heeft zich moeten verdedigen om
de vlucht van zijn vrouw en baby te beveiligen. Hij heeft verscheidene oppervlakkige
kwetsuren. De politie van de spoorwegen van Mechelen werd per GSM verwittigd en
heeft de man aangehouden bij zijn aankomst in Mechelen. (n° PV :
AN.43.LB.001802/2006)
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