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• Het jaar 2021 is een recordjaar met 119 meldingen. Het grootste aantal sinds de volkstelling in 2001 
begon.

• Deze toename kan worden verklaard door het feit dat in mei 2021 de operatie «Guardian of the Walls» 
tussen Israël en Hamas plaatsvond. Het conflict in het Midden-Oosten wordt regelmatig gecoöpteerd 
om antisemitisme uit te drukken onder het mom van antizionisme. 

• Het jaar 2021 is ook gekenmerkt door de COVID-19-pandemie die frustraties en angsten van allerlei 
aard heeft verergerd. Joden worden regelmatig geviseerd en verantwoordelijk gehouden voor de ziekte 
of ervan te profiteren.

• De berichten op internet zijn aanzienlijk toegenomen. +62,75% in 2021

• Het merendeel van de geregistreerde incidenten, buiten het internet, vond plaats in Antwerpen en 
Brussel.

• In mei, tijdens Operatie Guardian of the Walls tussen Israël en Hamas, werden gemiddeld 6 
antisemitische daden per dag geregistreerd.

• 3 aanslagen vonden plaats in Antwerpen

KERNPUNTEN
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A. METHODOLOGIE
Antisemitisme.be registreert sinds 2001 antisemitische 
daden in heel België. 

Deze site, beheerd door een groep vrijwilligers, werkt 
met de steun van het Centraal Israëlitisch Consistorie 
van België (CCIB) en in nauwe samenwerking met 
de Raad van Bestuur van Gemeenschapstoezicht 
(BESC) en de Komité van de Joodse Gemeenten van 
Antwerpen (CKJGA) Coördinatie. 

Handelingen worden geregistreerd via onze hotline, 
via het e-mailadres info@antisemitisme.be alsook via 
frequente contacten met UNIA, een overheidsinstantie 
belast met de strijd tegen racisme en discriminatie in 
België. 

Na ontvangst worden antisemitische handelingen 
nauwgezet geanalyseerd en gecontroleerd voor 
publicatie op onze website Antisemitisme.be 
waar verwijzingen naar aan ons meegedeelde 
politierapporten worden vermeld. 

Deze incidenten worden vervolgens naar UNIA 
gestuurd, dat naast het slachtoffer ook klacht kan 
indienen tegen de daad in kwestie. 

Er bestaat een nauwe samenwerking tussen UNIA, 
CCIB en Antisemitisme.be. Incidenten worden in 
beide richtingen gecommuniceerd, zodat UNIA en 
Antisemitisme.be over volledige en actuele informatie 
beschikken. 

Deze incidenten worden ook doorgegeven aan de 
CCIB, het CCOJB (Coördinatiecomité van Joodse 
Organisaties van België), het FJO (Forum der Joodse 
Organisaties) en de Joodse Sociale Dienst zodat 
juridische en psychologische opvolging kan worden 
verzekerd. De geregistreerde daden betreffen niet 
alleen antisemitische daden, maar ook daden van 
negationisme. 

De soorten geregistreerde handelingen worden 
ingedeeld in categorieën, afhankelijk van of ze 

betrekking hebben op aanval, agressie, bedreiging, 
diefstal, ontheiliging (of degradatie), ideologie 
(beledigingen, antisemitische opmerkingen gemaakt 
in de pers, in flyers of op het internet). 

Inderdaad, sinds 2009, zoals er zoveel zijn, is er 
een categorie die specifiek is voor antisemitische 
opmerkingen die op internet worden gemaakt, dit 
benevens de categorie “ideologisch”. 

Er wordt ook een classificatie uitgevoerd op basis van 
de vraag of de handelingen worden gepleegd tegen 
natuurlijke personen, gemeenschapsgebouwen en 
-instellingen of in de openbare ruimte (het internet is 
er één van).
Ze zijn ook ingedeeld per stad/gemeente. Wanneer 
handelingen zoals verklaringen gepubliceerd in 
kranten of op het internet worden geregistreerd, 
zolang ze de grenzen van een enkele stad of gemeente 
overschrijden, worden ze geplaatst in een rubriek met 
de titel “België”. 

Aan het einde van het geanalyseerde jaar wordt 
een definitieve kruisverwijzing van informatie uit 
Antisemitisme.be en UNIA uitgevoerd voordat het 
rapport wordt afgerond en gepubliceerd.



B. INCIDENTANALYSE 
B.1. ALGEMENE TREND 

Tussen 1 januari en 31 december 202 werden in België 
119 antisemitische incidenten geregistreerd, 18 meer 
dan in 2020 (101). Het aantal incidenten voor het jaar 
2021 ligt beduidend hoger dan het gemiddelde van de 
afgelopen 10 jaar (70,5). 

Deze toename t.o.v. het aantal incidenten van 2020 
kan worden verklaard door het conflict in mei 2021 
tussen de staat Israël en Hamas in de Gazastrook, 
evenals de gezondheidscrisis veroorzaakt door 
COVID-19. De verschillende lockdowns die in België 
werden waargenomen als gevolg van de COVID-
19-crisis hebben inderdaad gevoelens van angst, 
vervolging en frustratie bij de meest kwetsbaren 
versterkt. Deze laatsten hadden de behoefte om een 
oorzaak te vinden voor hun ongeluk, en zoals door 
de geschiedenis heen is waargenomen, zijn Joden 
vaak verantwoordelijk gehouden voor verschillende 
epidemieën en pandemieën over de hele wereld. 

We zien ook een oorzakelijk verband met elk 
conflict tussen Israëli’s en Palestijnen in het Midden-
Oosten, waarbij dat conflict wordt gecoöpteerd en 
geïmporteerd in onze straten. Sommige mensen 
verwarren het zionisme graag met het jodendom, 
anderen uiten hun antisemitisme onder het mom van 

antizionisme. Er is ook een duidelijke toename van 
incidenten die op internet zijn geregistreerd (83). De 
telling van antisemitische opmerkingen en berichten 
op het internet kan ver onder de realiteit worden 
beschouwd. We zouden inderdaad 24 uur per dag de 
webruimte moeten kunnen monitoren om een min of 
meer precieze realiteit van de cijfers te hebben, wat 
tot op heden niet ons doel is.

In 2021 waren de steden die het meest 
getroffenwerden door antisemitisme in België Brussel 
(15) en Antwerpen (9), die samen goed waren voor 
80% van de antisemitische incidenten en 20% als we 
handelingen op het internet uitsluiten. 

Van de drie geregistreerde fysieke aanvallen vonden 
ze allemaal plaats in Antwerpen, de mishandeling van 
een 13-jarig kind dat zonder aanwijsbare reden door 
een voorbijganger in de keel werd gegrepen. De vader 
van het kind dat zijn zoon wilde redden, werd door de 
aanvaller op de grond gelegd.

De tweede was tegen een vader die twee keer in 
het gezicht werd geslagen tijdens het lopen met zijn 
vrouw en kinderen. Zijn verwondingen vereisten 
ziekenhuiszorg. Voor de laatste is het stenen gooien 
naar voorbijgangers uit de Joodse gemeenschap. 



Antisemitische incidenten vastgesteld in België tussen 2000 en 2021.
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Naast deze aanvallen tellen we in 2021 99 ideologische 
rapporten, waaronder 83 op het internet, 9 verbale 
aanvallen en 7 daden van vandalisme. 

Communautaire instellingen en gebouwen waren in 
2021 niet het doelwit. Dit staat in het bijzonder in 
contrast met de cijfers van 2014, waar we 15 feiten 
telden – waaronder de aanslag op het Joods Museum, 
het projectiel dat naar bezoekers van het Nationaal 
Monument voor de Joodse Martelaren van België in 
Anderlecht werd gegooid en verschillende schades.

De verklaring houdt zeker verband met enerzijds de 
lockdowns en anderzijds met de sterke toename van 
politie- en militaire beschermingsmaatregelen en 
met de aanzienlijke investeringen in het beveiligen 
van gebouwen met technische middelen (camera’s, 
hekken, gepantserde deuren en ramen, bolders, ...), 
wat ongetwijfeld heeft geleid tot de afschrikking 
van sommige daders om hun misdaden te plegen 
(voornamelijk schade, fysieke of verbale agressie). 

Het internet (70%) en de openbare ruimte (27%) 
concentreren het grootste deel van de antisemitische 
daden, waardoor daders in sommige gevallen 
antisemitische ideeën kunnen uiten en overbrengen 
en in andere gevallen joden in het algemeen kunnen 
beledigen en stigmatiseren. 

B.2. EVOLUTIE VAN HET ANTISEMITISME IN 
BELGIË

Met zijn 119 incidenten ligt het jaar 2021 ruim boven 
het gemiddelde (70,5 incidenten) van de afgelopen 
tien jaar. Net als in de recordjaren 2009 en 2014, 
moedigden de incidenten in het Midden-Oosten de 
invoer van conflicten in onze straten aan. 

Het aantal “record”-incidenten dat in België bekend is 
voor de jaren 2009 en 2014 is dit jaar net overschreden 
(119), enerzijds verklaard door de variabiliteit die 
inherent is aan het nieuwe antisemitisme, van de 
jaren 2000, “gerechtvaardigd” en gecorreleerd met de 
intensiteit van het Israëlisch-Palestijnse conflict (“Cast 
Lead” in 2009, “Pillar of Defense” in 2014, “Guardian 
of the Walls” in 2021).

Het aantal incidenten is ook een functie van belgische 
endogene gebeurtenissen. In 2014 zal de aanslag in 
Brussel op het Joods Museum van België waarbij 4 
mensen om het leven kwamen, gevolgd worden door 
een opeenvolging van 20 antisemitische incidenten 
(verbale en fysieke aanvallen, bedreigingen, 
rechtvaardigingen). In 2016 werden 3 incidenten 
rechtstreeks gelinkt aan de aanslagen van 22 maart in 
Brussel en Zaventem. 



Maandelijkse Verdeling der antisemitische  daden vastgesteld in België in 2021

Antisemtische daden vastgesteld in België tijdens de operatie gedreven door Israël tegen Hamas
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van dit conflict in België aantoont, 11,76% van de 
handelingen (14) verwijst (on)rechtstreeks naar het 
nazisme en 6,72% (8) is (on)rechtsreeks verbonden 
met COVID-19.

B.3. GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN 
INCIDENTEN

In 2021 bevinden de huishoudens die het meest 
getroffen zijn door antisemitisme in België zich op 
stadsniveau: Brussel (17) en Antwerpen (9). Daarna 
volgen Brakel (2), Zeldegem (1), Perwez (1Beerschot 
(1) en Genk (1).

Brussel en Antwerpen waren in 2021 goed voor 20% 
van de incidenten1. 3 fysieke aanvallen vonden plaats 
in Antwerpen. Van de 10 incidenten die natuurlijke 
personen rechtstreeks troffen, vonden er 4 plaats in 
Antwerpen, 2 in Brakel, 2 in Brussel 1 in Genk, 1 in 
Perwez en 2 op internet.

Wat weer naar voren komt uit het jaar 2021 is de 
COVID-19 pandemie die met de verschillende 
lockdowns voor een toename van frustraties, angsten 
en angsten heeft gezorgd. Gevoelige mensen zijn 
geïsoleerd geraakt, in zichzelf teruggetrokken en 
kunnen zich alleen uiten via sociale netwerken. 

Joden werden gestigmatiseerd, uitgekozen en soms 
verantwoordelijk gehouden voor de pandemie over 
de hele wereld. Dat laatste fenomeen is niet nieuw. 
We hebben door de geschiedenis heen gezien dat 
de joden regelmatig van alle kwaad zijn beschuldigd, 
vooral tijdens de verschillende epidemieën van de 
pest in Europa.

Verwijzing naar verwijzingen achter antisemitische 
incidenten
In 2021 zijn 61% (73) van de incidenten (on)
rechtsreeks betrokken met/gemotiveerd door het 
Israëlisch-Palestijnse conflict, wat de link en import 
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Op gewestelijk niveau is Vlaanderen goed voor 
13,45% van de meldingen, Brussel 14,29% Ze worden 
gevolgd door Wallonië met 0,84%. De overige 71,42% 
betreffen voornamelijk meldingen van internet die 
geografisch niet konden worden geïdentificeerd. 

Frans (72%) is de eerste taal die wordt gebruikt, 
gevolgd door Nederlands (28%). Andere meldingen, 
zoals schade, werden niet op een specifieke taal 
gerekend. 

B.4. SOORTEN INCIDENTEN

Aanvallen 
In 2021 waren er 3 fysieke aanvallen, stabiel aantal in 
vergelijking met 2020, maar een stijging ten opzichte 
van 2019 (1), 6 in 2018 en 1 in 2017. Allen vonden 
plaats in Antwerpen.

Merk op dat de trend die sinds 2015 is verhoogd, nog 
steeds wordt bevestigd in 2021 met het feit dat de 
kans dat een jood zal worden gearresteerd “omdat” 
joods afneemt (behalve voor orthodoxe joden) omdat 
joden nu vermijden elementen te vertonen in de 

publieke ruimte die hun joodsheid kunnen “vestigen” 
(davidster, keppel, religieuze kleding). 

Vandalisme 
Het aantal daden van vandalisme en aantasting 
van antisemitische aard bedraagt 7 in 2021 (tegen 
3 in 2020, 5 in 2019, 16 in en 2018). Er zijn geen 
gebouwen of communautaire instellingen rechtstreeks 
beschadigd.

Van de 7 daden van vandalisme die in 2021 werden 
geregistreerd, vonden er 1 5 plaats op de openbare 
weg en werd 1 hakenkruis getagd op de gevel van het 
huis van de Belgische premier, Alexandre De Croo.

Bedreigingen 
We identificeerden slechts 1 bedreiging (1, in 2020, 
1 in 2019, 7 in 2018), het was een bedreiging op een 
TikTok-video gepost door een Joodse tiener. 

Ideologische signalementen
Het aantal ideologische rapporten (exclusief internet) 
is gedaald t.o.v. 2020: 18 in 2021 tegen 45 in 2020, 
28 2019. 



Ideologische rapporten zijn verdeeld tussen: 

• Verbale handelingen: beledigingen, 
bedreigingen, discriminatie in de ruime zin 
gericht tegen (in)directe Joden of personen 
die als zodanig worden ervaren, openbare 
uitlatingen die op een openbare plaats, op radio 
of televisie worden uitgezonden; 

• Symbolische handelingen zoals obscene 
gebaren gericht aan individuen omdat ze 
worden beschouwd als Joods, nazi-groeten, 
verkoop en weergave van nazi-objecten, 
holocaustontkenning / antisemitische 
karikaturen; 

• Schriftelijke handelingen: discriminerende 
of lasterlijke openbare opmerkingen 
verspreid door personen op het internet, 
samenzweringsopmerkingen in de geschreven 
pers of openbare (virtuele) plaats, evenals 
opmerkingen verspreid door flyers, plakkaten of 
brieven of opmerkingen (al dan niet elektronisch 
verzonden). 

De geregistreerde verbale handelingen (7) in 2021, 
vergeleken met 20 in 2020 en 12 in 2019) vonden 
allemaal plaats op openbare plaatsen of in ruimten 
open voor het publiek. 

De symbolische ideologische daden (4) in 2021 
(vergeleken met 11 in 2020 en 8 in 2019) zijn bijna 
allemaal te verbinden met het conflict in het Midden-
Oosten. 2 verheerlijken de Terreurbeweging Hamas 
en 1 is een lied dat oproept tot de moord op Joden, 
gezongen tijdens een demonstratie ter ondersteuning 
van de Palestijnen. 

Schriftelijke ideologische daden (84) in 2021 
(vergeleken met 16 in 2020, 4 in 2019) nemen toe en 
worden met name geïllustreerd door antisemitische 
opmerkingen op internet, artikelen, slogans tijdens 
demonstraties of die verband houden met de COVID-
19-pandemie. 

Verslagen op internet 
Het internet staat vol met antisemitische opmerkingen 
en het aantal geregistreerde meldingen kan van jaar tot 
jaar variëren - 83 in 2021 (51 in 2020, 33 in 2019, 30 
in 2018, 7 in 2017) - afhankelijk van de activiteit van 
internetgebruikers en de follow-up van moderators 
die nu de neiging hebben om de ruimtes te sluiten 
die zijn gereserveerd voor opmerkingen wanneer de 
behandelde onderwerpen verwijzen naar Israël of de 
Holocaust. 

Deze gegevens moeten worden gerelativeerd in 
die mate dat de specificiteit van het internet een 
aanzienlijk aantal grensoverschrijdende commentaren 
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impliceert vanwege de afstand en anonimiteit 
waarachter internetgebruikers zich verschuilen. 

Mediafora hebben plaatsgemaakt voor hun Facebook-
pagina’s, waarbij de meeste rapporten afkomstig zijn 
van niet-gemodereerde discussies na de publicatie 
van een artikel (meestal over het Midden-Oosten of 
de Holocaust). 

In 2021 kwamen 43 van de 83 meldingen van Facebook. 
De andere geïdentificeerde rapporten zijn afkomstig 
van Twitter, Tiktok, websites die zijn gekoppeld aan 
mediakanalen of websites van organisaties. 

Onze telling op het internet beperkt zich tot 
opmerkingen op sites die rechtstreeks gelinkt kunnen 
worden aan België. 

Deze volkstelling vertegenwoordigt slechts een klein 
deel van de antisemitische haat die gewoonlijk via 
virtuele media wordt geuit. 

De meldingen in dit verslag hebben betrekking op 
handelingen waarvoor “een reactie” mogelijk was: 
een link of een verklaring laten verwijderen, een 
klacht indienen tegen de dader(s), tussenkomst 
van de Federale Computer Crime Unit en/of de cel 
“Cyberhate” van UNIA die met deze websites werkt 
om hun beheerders op de hoogte te brengen van de 
situatie en hen uit te nodigen om consequenterwijze 
tussen te komen. 

Onze rol is om de handelingen te identificeren die 
direct aan ons worden gerapporteerd. Daarom zijn de 
incidenten, op en buiten het internet, die in dit verslag 
worden genoemd, geen strikte weerspiegeling van de 
werkelijkheid, maar vertegenwoordigen ze eerder een 
algemene trend.

B.5. DOELSTELLINGEN 

Particulieren (12%) 
In 2021 zijn er 14 handelingen die zich rechtstreeks 
tot natuurlijke personen richtten. In 2020 waren dat 
er 27 en in 2019 14. Onder deze 14 daden kunnen 
we 3 aanslagen in Antwerpen noemen, bedreigingen 
aan het adres van leden van de Joodse gemeenschap 
van Antwerpen, antisemitische beledigingen en 
Hitlergroeten.

Openbare ruimte (88%) 
De openbare ruimte (internet, scholen, treinstations, 
scholen...) blijft de belangrijkste plaats waar 
antisemitische daden worden gepleegd. In 2021 tellen 
we er 105 (tegen 94 in 2020, 54 in 2019, 45 in 2018). 

Deze incidenten omvatten vandalisme, bedreigingen, 
mondelinge en schriftelijke handelingen, Hitlergroeten, 
antisemitische liederen tijdens demonstraties, maar 
ook verklaringen en opmerkingen geschreven naar 
aanleiding van perspublicaties of privé-initiatieven op 
internet (Twitter, Facebook, websites ...). 

B.6. RELEVANTIE VAN CIJFERS 

We hebben het alleen over incidenten die aan ons zijn 
gecommuniceerd of die het onderwerp zijn geweest 
van een klacht wegens racisme of ontkenning van de 
Holocaust. De cijfers in deze analyse weerspiegelen 
een trend en geen accuraat beeld van de situatie van 
antisemitisme in België. Om een eerlijke beoordeling 
van het fenomeen te hebben, is het ook noodzakelijk 
om rekening te houden met de huidige context: 

• Sinds 2015, gemeenschapssites (scholen, 
synagogen, culturele plaatsen...) en hun omgeving 
is onderworpen aan verscherpt toezicht door de 
politie en door het leger, wat ongetwijfeld heeft 



geleid tot de afschrikking van sommige daders 
om hun misdaden te plegen (voornamelijk 
schade, fysieke of verbale agressie). Merk op dat 
sinds september 2021 het leger zich uit onze 
straten heeft teruggetrokken en is vervangen 
door de politie wat betreft Joodse instellingen. 
Het jaar 2021 werd gekenmerkt door een 
pandemie die het vrije verkeer van mensen 
en de aanwezigheid van openbare plaatsen, 
gebedshuizen en instellingen, scholen beperkte.

• Joden in het algemeen, en meer bepaald in 
Brussel, “verbergen” hun Joods-zijn (Davidster, 
keppeltje...) op de openbare weg, wat de kans 
verkleint om benaderd te worden “omdat” Joods. 

• Incidenten die meer in het bijzonder tegen 
de Antwerpse orthodoxe gemeenschap 
worden gepleegd, worden minder gemakkelijk 
geregistreerd. De slachtoffers reageren te 
weinig, ondanks het sensibiliseringswerk van 
joodse organisaties in Antwerpen en de politie. 
Deze specifieke gemeenschap, gemakkelijk 
herkenbaar als Joods aan hun traditionele 
kleding, is een belangrijk doelwit voor 
antisemieten. 

• Voor veel mensen lijkt het, ondanks de juridische 
instrumenten waarover slachtoffers beschikken 
(wetten van 1981 en 1995), niet nodig om de 
incidenten waarvan zij het slachtoffer zijn aan 
de kaak te stellen en bovendien een klacht in te 
dienen bij de politie. Dit wordt verklaard door 

de ontvangst die hen in sommige politiebureaus 
werd gegeven en het gebrek aan follow-up door 
de rechtbanken. 

• Incidenten op het internet zijn duidelijk talrijker 
dan wat we publiceren en onze gegevens 
vertegenwoordigen slechts een trend van deze 
realiteit.

B.7. CONCLUSIE

Ondanks de klassieke schommelingen in antisemitische 
incidenten op ons grondgebied, moeten verschillende 
gegevens in aanmerking worden genomen om het 
fenomeen antisemitisme in België goed te kunnen 
beoordelen: 

• De evolutie van de statistieken van antisemitische 
daden in de afgelopen jaren heeft de effecten 
van de invoer van het Israëlisch-Palestijnse 
conflict voldoende aangetoond. Niettemin 
geven onze tellingen aan dat het vandaag de 
dag een gebeurtenis in het Midden-Oosten 
niet langer voldoende is opdat vijandigheid zou 
worden vertoond tegenover wat herinnert aan 
of oproept aan “de Jood”. Dit wordt bevestigd 
door constante aanvallen op natuurlijke 
personen en privé-eigendommen, de golven van 
antisemitische incidenten die bekend zijn na de 
aanslagen in Toulouse in 2012, de aanval op het 
Joods Museum van België of de aanval op de 
synagoge in Kopenhagen in 2015.  
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• De antizionistische propaganda van linkse en 
extreemlinkse organisaties (demonstraties, 
pamfletten, geschreven pers, radio, televisie, 
internet, enz.) die vandaag ook wordt 
doorgegeven door extreemrechtse nebula, 
evenals de politieke recuperatie van conflicten 
in het Midden-Oosten door bepaalde gekozen 
vertegenwoordigers voor verkiezingsdoeleinden 
of de acties van extreemrechtse activisten, 
nostalgisch naar het nazisme, dragen 
voornamelijk bij aan het klimaat dat in dit 
rapport wordt beschreven. 

• Het internet is een medium dat zijn gebruikers 
anonimiteit biedt en de mogelijkheid biedt 
om vrijwel straffeloos misselijkmakende 
commentaar te uiten en te delen. Steeds meer 
mensen verschuilen zich echter niet langer 
achter ‘bijnamen’ om hun antisemitische 
zogenaamde ‘mening’ te uiten. 

• We stellen vast dat veel slachtoffers van 
antisemitisme zich nog steeds niet melden, 
ondanks de juridische en institutionele 
instrumenten waarover ze beschikken. 

Afgezien van deze contextualisering telde het jaar 
2021 meer incidenten dan het jaar 2020 en werd 
gekenmerkt door een duidelijke proportionele 
toename van het aantal incidenten op internet.

Dit kan worden verklaard door de importatie van het 
conflict tussen Israëli’s en Palestijnen en ook door de 
frustratie die tijdens de pandemie is opgelopen, de 
angst, de angsten die zijn ontstaan en de noodzaak 
om een zondebok te vinden. De bevrijding van 
antisemitische uitingen (vooral op internet waar men 
zich niet meer bijzonder onder de dekmantel van 
anonimiteit uitdrukt), maar ook door de straffeloosheid 
die heerst en de voorzichtigheid van de overheid om 
bepaalde feiten als antisemitisch te kwalificeren en te 
vervolgen.

Vele getuigenissen van leden van de Joodse 
Gemeenschap gaan in de richting van een klimaat dat 
erg zwaar blijft, waarbij de joden zichzelf verhinderen 

om hun “Joodsheid” te “tonen”, zelfs als dit betekent 
dat ze het verbergen (naamsverandering op sociale 
netwerken, verberging van ogenschijnlijke tekens 
zoals de Davidster, de keppel of de fixatie van de 
mezoeza aan de binnenkant van de toegangsdeuren 
van woningen (terwijl de traditie voorschrijft dat het 
geplaatst wordt aan de buitenkant van de ingang 
(buitenkant) tot een woning). 

De verwachtingen zijn hooggespannen als het gaat om 
het bestrijden van antisemitisme. Het is van essentieel 
belang dat de overheidsinstanties hun inspanningen 
op het gebied van onderwijs, bewustmaking, preventie 
en repressie voortzetten en uitbreiden.  Analyse van 
Antisemitisme wordt niet alleen gekwantificeerd door 
de geregistreerde incidenten, het wordt ook gemeten 
door de lokale atmosfeer. Of de cijfers nu stijgen 
of dalen, het zijn ook gevoelens van onzekerheid 
en onbehagen (moeilijk te kwantificeren) die de 
barometer van antisemitisme vormen. 

Zolang de leden van de Joodse Gemeenschap bang zijn 
om hun Jodendom in het openbaar te tonen of in hun 
curriculum vitae tijdens een sollicitatiegesprek, zolang 
ze niet veilig kunnen circuleren zoals elke Belgische 
burger wanneer hij een duidelijk teken van Joodsheid 
draagt (keppeltje, Davidster ...), zolang ze denken dat 
het beter is voor hun toekomst om te vertrekken, zal 
antisemitisme bestreden moeten worden.
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C. LIJST VAN INCIDENTEN
DECEMBER

Antisemitische spreekkoren geplaatst in een 
video op TikTok
 

Een video waarop Club Brugge-fans antisemitische 
spreekkoren zingen, werd gepost op het sociale 
netwerk TikTok. 

Het is inmiddels verwijderd.

Antisemitische en homofobe spreekkoren 
door Beerschot-supporters  

video werd op Instagram geplaatst via het account 
«Ultra’s & Hooligans Belgium», een account waar 
Belgische hooligans reageren en hun heldendaden 
prijzen.

Op beelden gemaakt in café Stadion is te zien hoe 
leden van de harde kern van Beerschot anti-Joodse 
en zelfs nazi-leuzen roepen: « Sieg Heil »,ou encore 
« Hamas, Hamas, tous les Juifs au gaz ». We apostrof 
ook de politie (van Antwerpen): «Tous les flics sont 
gays». 

We apostrof ook de politie (van Antwerpen): Ces 
commentaires étaient destinés à Marco Loewenstein, 
député Défi, David Weytsman et David Leisterh, 
députés MR, au parlement bruxellois et véhiculent le 
préjugé antisémite comme quoi les juifs contrôlent le 
pouvoir.  

OCTOBER

Antisemitische post op het sociale netwerk 
TikTok

Het profiel, waarvan het pseudoniem @enultyphenix 
publiceerde een video bedoeld als parodie, die 
duizenden keren is gedeeld op vele sociale netwerken. 
Deze opname, die bedoeld is als parodie op reclame, 
is eigenlijk gewoon een belediging voor mensen die 

de Holocaust hebben meegemaakt, evenals voor hun 
families.

Antisemitisch bericht op Twitter

De persoon onder het pseudoniem @LeH1082 
«Jood» gebruikt als een belediging voor @senhmohh; 
verwijzend naar het cliché van de «gierige Jood».

Antisemitisch bericht op Twitter

De persoon onder het pseudoniem @hellokiity777 
gebruikt «Jood» verwijzend naar het cliché van de 
«gierige Jood».

Complotbericht op Twitter

Een samenzweringscommentaar van @Djurdjurman 
die impliceert dat de Joden de wereld beheersen.

SEPTEMBER

Concentratie van antisemitische clichés in 
een bericht op Twitter

Gebruiker Charles Le Grand @Charles_Mercie plaatste 
een tweeter in de vorm van een poll, die, naast zijn 
misplaatste en vulgaire uiterlijk, een concentraat is van 
antisemitische clichés: «Je neukt liever een zionistisch-
joodse lange neus die op de Israëlische vlag ligt die in 
het Hebreeuws tegen je spreekt, video-uitzending op 
alle pornosites (missionaris geen beestachtige positie) 
of maak een orgie volledige homo».

AUGUSTUS

Commentaar op complottheorieën onder een 
artikel van het Laatste Uur op Facebook

In een artikel in La Dernière Heure, over de persoonlijke 
standpunten van presentator Arthur, over het vaccin 
tegen Covid-19, en Afghanistan, merkte Alain 
Jacquemin op: «.. de CRIF haalt zijn kleine soldaten 
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tevoorschijn om een breed net uit te werpen en in 
alle lagen van de bevolking. Niets nieuws, behalve dat 
steeds meer Fransen er helemaal last van hebben.»

Verwijzend naar complottheorieën dat Joden overal 
worden ‘geïnfiltreerd’, met het oog op controle.

JULI

Standbeeld dat de nazi’s verheerlijkt in 
Zedelgem

Unia opende een dossier over het bestaan van een 
standbeeld in Zedelgem, waarin de actie van de 
Waffen-SS tijdens de Tweede Wereldoorlog in Letland 
werd verheerlijkt.

Antisemitische beledigingen tegen een 
student van het Da Vinci Instituut in Perwez

Een 13-jarige studente werd in één jaar tijd drie keer 
onderworpen aan antisemitische beledigingen van 
andere studenten op de school waar ze student is.

In het bijzonder vroeg een klasgenoot de student «hou 
je van coca?» en na het positieve antwoord van de 
student «in coca is er gas ... vies Joods!!! ».

De student had contact opgenomen met een 
gemeenschappelijke vriend om te begrijpen waarom 
de jongen hem dit vertelde, de laatste vergezeld door 
een vriend antwoordde dat «de student en zijn vader 
zouden verbranden!».

De vader van het slachtoffer diende aangifte bij de 
politie.

Weigering om een persoon te bedienen 
omdat hij Joods is in een café in Genk

Een journalist ging iets drinken in een café in Genk, 
hij werd daar bediend, maar een ober kwam zeggen 
dat de journalist niet meer bediend kon worden omdat 
hij Joods was. Er zijn meerdere getuigen. De journalist 
meldde het incident aan Unia.

JUNI

Bedreigingen gepubliceerd op het sociale 
netwerk TIKTOK

Dreigementen gepubliceerd op het TIKTOK-netwerk 
tegen de Joodse gemeenschap: «Je zult hoesten zoals 
in de Tweede Wereldoorlog is alles wat je verdient».

Ongepaste reactie op Twitter waarin een 
voetbalwedstrijd wordt vergeleken met de 
Holocaust

Op de ontmoeting tussen Duitsland en Frankrijk merkte 
@Anasspoww op: «Afou Duitsland spelen ze als Joden 
in 1935.» Deze opmerking is bijzonder ontoereikend; 
vergelijk het verloop van een voetbalwedstrijd met 
een van de donkerste periodes uit de geschiedenis: de 
Holocaust. Deze reflectie is bijzonder beledigend voor 
de families en slachtoffers van dit tragische verleden.

Antisemitische reactie op Twitter
 
Op het Twitternetwerk plaatste @ItsBryanBm 
de volgende reactie: «Ik ben een echte Jood met 
benzine...». Deze opmerking verwijst naar het cliché 
van de gierige Jood.

Beledigingen op straat in Brussel

Een groep van drie jonge Afrikanen passeerde voor 
de Synagoge in de Cliniquestraat in Anderlecht.Ze 
ontmoetten technici die bezig waren met het laden 
van apparatuur en een bewaker.

Toen ze om de hoek aankwamen, riepen ze: «Vuile 
Joden!»

MEI

Antisemitische opmerkingen van een 
buurman

Unia kreeg te horen dat in het kader van een 
meningsverschil tussen buren antisemitische 
opmerkingen werden gemaakt in het bijzijn van een 
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getuige. Een dame zei, wijzend naar een buurman 
van de kin: «Monsieur is gewoon een kleine Jood die 
zichzelf groot probeert te maken.»

Spandoeken die de Holocaust vergelijken 
met gezondheidsmaatregelen tijdens de 
demonstratie tegen maatregelen in de strijd 
tegen covid-19

Tijdens de demonstratie tegen de maatregelen die de 
regering nam in het kader van de strijd tegen covid-19, 
vertoonden sommige demonstranten tekenen die de 
Holocaust vergeleken met gezondheidsmaatregelen. 

Een wit en zwart gestreept bord met een gele ster met 
de inscriptie «niet gevaccineerd» werd gezien. Een 
ander bord bevatte foto’s van Josef Mengele, berucht 
om zijn onderzoek naar menselijke proefpersonen, 
meestal Joden, zonder rekening te houden met hun 
waardigheid, lijden en leven. Deze connecties zijn zeer 
ongepast en beledigend voor de slachtoffers van de 
Holocaust en hun families.

28/05: Dreigende opmerkingen richting 
joodse gemeenschap

Antisemitische of zelfs bedreigende opmerkingen, 
die joden suggereerden zich te verbergen om niet 
gepakt te worden, werden gepubliceerd op het sociale 
netwerk TIKTOK, onder een publicatie die beelden 
vertelde van de demonstratie ter ondersteuning van 
Israël.

Commentaar waarin Israëli’s  met nazi’s 
worden vergeleken

In een artikel in LN24 vergelijkt Bisma Bennaceur 
in haar commentaar de Israëli’s met de nazi’s: 
«Michel Wajs voor het moment dat we luisteren 
naar de kinderen die door de Israëlische nazi’s zijn 
gebombardeerd. Er is geen Joods kind omgekomen 
door het bombardement.»

Een volkomen onfatsoenlijke toenadering tussen de 
methodische uitroeiing van een volk en een oorlog. 
Bovendien beledigt het de nagedachtenis van de 

slachtoffers van de Holocaust en hun families.

Commentaar impliciet vergelijken van het 
Israëlische leger met de nazi’s

Onder een artikel in Le Soir gepubliceerd op zijn 
Facebook-pagina, vergelijkt Farido Xavi de situatie in 
de Gazastrook met de Holocaust: «De verwoestingen 
van kolonisatie, ik heb nog steeds de indruk als ik 
Gaza zie om de film Schindler’s lijst te bekijken die me 
zo heeft getekend in mijn jeugd ... Respect voor onze 
Joodse broeders die tegen dit moorddadige beleid van 
Bibi Netanyahu zijn, ze hebben het bloed van kinderen 
aan hun handen. En altijd dit excuus van Hamas (waar 
ik niet van hou) om de kolonisatie en verdrijving van 
families na jaren te rechtvaardigen ...».

Deze volkomen onfatsoenlijke toenadering tussen de 
methodische uitroeiing van een volk en een oorlog. 
Bovendien beledigt het de nagedachtenis van de 
slachtoffers van de Holocaust en hun families.

Stortvloed aan antisemitische commentaren 
onder een bericht van Fadila Maaloufi op het 
sociale netwerk Facebook over haar deelname 
aan de demonstratie ter ondersteuning van 
Israël

Op het sociale netwerk Facebook plaatste Fadila 
Maaloufi foto’s gemaakt tijdens de demonstratie ter 
ondersteuning van Israël waaraan ze deelnam.
Dit werd gevolgd door honderden haatdragende en 
antisemitische opmerkingen.

Er staat onder andere: «Israël heeft Hitlers niveau 
van barbarij overtroffen. De legermoordenaar van 
kinderen en drager van pampers». Of: «Islamisten? 
Jullie zijn nazi’s nog erger,»

«God vernietigt Israël en de zionisten», ...

Antisemitische karikatuur van Plantu

Een cartoon van Plantu toont een Israëlische soldaat 
die een geweer op Palestijnen richt, en achter hem, een 
Jood met een koffer voor «nieuwe nederzettingen», 
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vraagt hem: «Zeg! Zou je niet wat sneller kunnen 
schieten? ... Ik heb haast om in te trekken!...»

Complotcommentaar op Twitter

@AnonymousPress reactie op Twitter in reactie op 
BFMTv: «Schandaal... Het enige land ter wereld dat 
de demonstratie aan het onderdrukte Palestijnse 
volk verbiedt, toont de rol van de zionistische lobby 
officieel en in de media in Frankrijk. Dit commentaar 
verwijst naar de complottheorie dat Joden de wereld 
beheersen.

Commentaar dat pleit voor de vernietiging 
van Israël op Twitter

AzzBad reageerde op Twitter: «Israël zal omkomen 
inchallah, onrecht is nooit onbestraft.»

Commentaar dat impliciet pleit voor de 
verdwijning van Israël

De jonge socialisten van Vilvoorde publiceerden een 
tweet waarin ze de de-escalatie van de spanningen in 
«Palestina» en «de bevrijding van de staat Palestina» 
eisten, allemaal vergezeld van de slogan: «Van de rivier 
tot de zee, Palestina zal vrij zijn», wat het verdwijnen 
van de staat Israël impliceert.

Antisemitische belediging op Twitter

Op Twitter @babash1000 schrijft: «Vuile Jood gaat», 
gebruikt hij het woord Jood als een belediging. 

Complotcommentaar op de Facebookpagina 
van BX1

Onder een BX1-artikel over de arrestatie van een 
persoon die in de problemen kwam tijdens de 
demonstratie ter ondersteuning van Israël op zondag 
16 mei, becommentarieert Semy de feiten: «Je 
moet je meesters beschermen», wat impliceert dat 
wetshandhaving in opdracht van de Joden is, zoals 
veel complottheorieën suggereren.

Fantasievolle opmerkingen over de rol van 
Joden in de Holocaust

Onder eenrapportgepubliceerd op de Facebook-
pagina van BX1 over antisemitische spreekkoren 
tijdens de pro-Palestijnse demonstratie van 15 mei, 
werden veel fantasievolle opmerkingen geplaatst. Er 
staat: «Vind je het niet erg dat Netanyahu’s familie 
antisemitisch is?» of «De waarheid is moeilijk te horen. 
... de verantwoordelijkheid van de zionisten in de 
Holocaust is bewezen....». 

Haatdragende opmerking tegen 
demonstranten ter ondersteuning van de 
Israëlische bevolking

Onder een artikel op de Facebook-pagina van BX1 over 
de demonstratie ter ondersteuning van de Israëlische 
bevolking op zondag 16 mei, merkte Iron Max Ishmael 
op: «Demonstratie van Zzionistische extremisten, die 
Israëlische terroristen steunt die kinderen doden», 
of: «Ga terug naar waar je vandaan kwam en laat de 
Palestijnen rustig op hun land leven»

Antisemitische aanslag in Antwerpen

Een groep van 5 jongeren arresteerde een aanwezige 
man met zijn vrouw en kinderen, beledigde hem en 
riep «Free Palestine». Een van de 5 jongeren sloeg 
hem vervolgens twee keer in het gezicht. De bewakers 
konden ingrijpen en de aanvaller onderwerpen 
voordat ze hem overdroegen aan de politie. De 
gewonde man werd naar het ziekenhuis gebracht om 
zijn verwondingen te behandelen.

Antisemitische reactie onder een artikel van 
LN24 op Facebook

Onder een bericht in een LN24-artikel, gepubliceerd 
op Facebook, werd een opmerking genoteerd waarin 
werd opgeroepen tot de uitroeiing van Israël: «Iran 
moet Israël voor eens en voor altijd beëindigen.»

Commentaar dat de verdwijning van Israël suggereert.
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Antisemitische reactie onder een artikel van 
LN24 op Facebook

Onder een publicatie van een artikel in LN24, «Kunnen 
we Israël bekritiseren?», gepubliceerd op Facebook, 
werden verschillende antisemitische opmerkingen 
opgemerkt waarin Israël werd verklaard als een 
«terroristische staat», maar ook het regime van Hitler 
werd vergeleken met Israël vandaag.

«HAMAS is een verzetsbeweging en het werd 
democratisch gekozen!! Uw manipulatie om zich te 
concentreren op HAMAS om etnische zuiveringen 
beter uit te voeren is achterhaald !!! ISRAËL is een 
TERRORISTISCHE STAAT met als zijn regering een 
HITLERIAANSE ESCRO BIBI de SURMULOT !!!!»

In het laatste commentaar beschouwt Camiyani 
Caliyani Israël als een terroristische staat en Hamas als 
democratisch. Hamas is erkend als een terroristische 
groep door vele landen en instellingen, waaronder de 
Verenigde Staten, Europa en België.
 
«Het is lucide! de link naar Adolphus doet me denken 
aan Netanyahu’s politieke praktijken en leugens !!!!»
«Precies, Israël zal een volk gedecimeerd hebben, 
uitgeroeid... Het herinnert ons aan gebeurtenissen uit 
het verleden. toch??»

Deze opmerkingen roepen op tot haat en 
antisemitisme.

Antisemitische toespraak van een chauffeur 
van de maatschappij «De Lijn»

Unia kreeg een melding over antisemitische 
opmerkingen van buschauffeur «De Lijn», pro-
Palestijns en mogelijk extremistisch gezien zijn 
toespraak.

17/05: Antisemitische belediging op straat in 
Ukkel

Een vrouw beledigde een ouder van een leerling van 
«Vuile Jood» voor een Joodse school in Ukkel.

Antisemitische opmerkingen tegen  minister 
van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès 

Tijdens het politieke programma «De Afspraak» van 
de Vlaamse zender «VRT» dat gewijd was aan het 
Israëlisch-Palestijnse conflict, grijpt de journalist Phara 
de Aguirre, die het debat leidt, tussenbeide tijdens 
een uitwisseling van argumenten tussen de sprekers:
«Sophie Wilmès heeft een Joodse moeder. Ze is zelf 
Joods.»

Dit werd gevolgd door een uitwisseling naar aanleiding 
van de bevestiging door Christophe Deborsu van het 
Joods-zijn van de moeder van Sophie Wilmès:
«Maar een Israëlische krant zei het: ze is Joods!» (Phara 
de Aguirre)

«... alleen aan een grootouderkant... toch bekeerden 
zij zich tot het katholicisme...» (Christophe Deborsu)
- Maar speelt dat niet mee?! (Phara de Aguirre)

Uit de uitwisseling blijkt dat de afkomst van de leden 
van de familie van een minister een aanzienlijk gewicht 
heeft in de manier waarop zij haar mandaat beheert, 
en een duidelijk diskrediet brengt in haar beslissingen 
wanneer men een Joodse afkomst oproept.

Antisemitisch commentaar, ter 
rechtvaardiging van misdaden tijdens de 
Holocaust

Onder een artikel gepubliceerd op zijn Facebook-
pagina van Le Soir over de hoorzitting bij de VN van 
Israël en de Palestijnen, merkte Semy Semy op: «Alain 
Bensimon Ik begrijp de golf van 40 beter».

Antisemitische commentaren onder een 
RTBF-artikel op Facebook

Onder een publicatie van een RTBF-artikel op 
Facebook zien we verschillende antisemitische 
commentaren.

Sommigen vergelijken de Holocaust en het Israëlisch-
Palestijnse conflict opnieuw op een zeer ongepaste 
manier, als door deze opmerking: «We hebben het 
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over de Holocaust, tijdens de Tweede Wereldoorlog... 
maar de Joden doen hetzelfde met de Palestijnen...!»
Andere commentaren zetten vraagtekens bij het 
bestaan van de staat Israël: «Je moet echt een zionist 
zijn of te kwader trouw om in de oprichting van 
Israël enige vorm van legitimiteit te zien!», «Israël zal 
vervloekt worden tot het einde der tijden! Het zit in 
hun DNA de moord op onschuldige !!!! wie herinnert 
zich dat ze 2000 jaar geleden de meest vreedzame 
man vermoordden die de wereld ooit heeft gekend... 
zijn naam was Jezus, hij kwam uit Nazareth.»

Het is een oproep tot geweld en antisemitisme.

Antisemitische reacties onder een artikel van 
LN24 op Facebook

Onder een publicatie van een artikel van LN24, 
«Verschillende gewonden bij een auto-rammende 
aanval in Oost-Jeruzalem», gepubliceerd op Facebook, 
kan men lezen «voor het moment zijn het de kolonisten 
die zeuren, eeuwig slachtoffer sinds 1939». De 
ontoereikende en misplaatste parallel van de auteur 
tussen het Hitler-regime en het Israëlisch-Palestijnse 
conflict is duidelijk begrepen.

Antisemitische reacties onder een artikel van 
LN24 op Facebook

Onder een publicatie van een artikel van LN24 
gepubliceerd op Facebook, werden verschillende 
antisemitische opmerkingen genoteerd waarin het 
Hitler-regime werd vergeleken met het Israëlisch-
Palestijnse conflict: «Biden de marionet van de Nazillon 
BIBI de HITLERIAAN»; «Unim Chag HAMAS is het 
excuus van de NAZI-staat om beter te extermieren 
en etnische zuiveringen uit te voeren! NAZI-STAAT 
geregeerd door de escro Nazillon BIBI L HITLERIEN» 
of «De slachtoffers van gisteren zijn de beulen van 
vandaag, LEVE PALESTINA».

Deze vergelijking is bijzonder ontoereikend en 
misplaatst: om het verband te leggen tussen de 
methodische uitroeiing van een volk en een oorlog. 
Bovendien is het een belediging voor de nagedachtenis 
van de slachtoffers van de Holocaust en hun families.

Antisemitische reacties onder een artikel van 
LN24 op Facebook

Onder een publicatie van een artikel van LN24, 42 
Palestijnen gedood in Israëlische aanvallen, auto-
ram in Jeruzalem, gepubliceerd op Facebook, kunnen 
we verschillende gewelddadige antisemitische 
opmerkingen zien zoals: Het einde van israhell is in de 
buurt van InshaAllah of C Allah die beslist wat er zal 
gebeuren met c kofferbak van barbaar e van zionist 
gelukkig vol met Joden s tegen de kanker die God zal 
irradadiate die vera band van .

Haat tegen de Jood is alomtegenwoordig, net als het 
verlangen om Israël en de Joden te zien verdwijnen.

Bedreigende en beledigende opmerkingen

De opmerking «steun in hun bloedbad de dieven 
morgen zal veel meer zijn en op een dag zullen ze hard 
betalen al deze zionisten» reageert op degene die een 
demonstratie van steun voor Israël aankondigt, en is 
bedoeld om de toekomst van Israël te bedreigen.

Commentaar waarin Israël wordt vergeleken 
met nazi-Duitsland

De volgende opmerking werd gemeld door een lid van 
de groep «Allemaal samen met Israël»: «Je verdient 
dat dit, je bent erger dan Duitsland bende van 
moordenaars, maar tkt niet God is groot»

Deze vergelijking is bijzonder ontoereikend en 
misplaatst: om het verband te leggen tussen de 
methodische uitroeiing van een volk en een oorlog. 
Bovendien is het een belediging voor de nagedachtenis 
van de slachtoffers van de Holocaust en hun families.

Commentaar dat de vernietiging van Israël 
suggereert

Onder een video gepubliceerd op het sociale netwerk 
TIKTOK, kan men onder andere lezen dat Palestina 
wordt gesteund: «Van de rivier tot de zee, Palestina 
zal vrij zijn». Commentaar dat de verdwijning van Israël 
suggereert.
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Opmerkingen waarin Israëli’s met nazi’s 
worden vergeleken

Onder een artikel in LN24, geplaatst op zijn 
Facebook-pagina, werden verschillende opmerkingen 
toegevoegd, die Israëli’s vergelijken met nazi’s. Er 
staat: «Wat de nazi’s de Joden hebben aangedaan, 
doen de Joden tegen de Palestijnen.

De Joden begrepen niets van de geschiedenis.» Of: 
«LN24 heeft het over raket, dus het is het Palestijnse 
verzet ... .C is een gobbels-achtig proces ...» en 
tenslotte: «Arm kind! Goed herstel kleine prins en 
vervloekte deze Nazillons SION onder het bestuur van 
BIBI L HITLERIEN !!!».

Deze vergelijking is bijzonder ontoereikend en 
misplaatst: om het verband te leggen tussen de 
methodische uitroeiing van een volk en een oorlog. 
Bovendien is het een belediging voor de nagedachtenis 
van de slachtoffers van de Holocaust en hun families.

Label met een doorgestreepte Davidster

Tag op een muur in het centrum van Brussel van 
een doorgestreepte Davidster met de slogan «Free 
Palestine». Dit suggereert de eliminatie van de staat 
Israël.

Tweet ter ondersteuning van Hamas

Khalid de Brusselaar definieert Hamas als een 
verzetsgroep, maakt een dubieuze vergelijking tussen 
het beschuldigen van het afvuren van raketten en het 
beschuldigen van een verkrachtingsslachtoffer voor 
een klap in het gezicht voor haar aanvaller.

Valse opmerkingen over de oprichting van 
de staat Israël en het herschrijven van de 
geschiedenis van het Joodse volk

Onder een artikel in La Libre gepubliceerd op 
haar Facebook-pagina, publiceerde Naziha Naciri 
opmerkingen met valse historische gegevens, die 
de legitimiteit van de staat Israël ontnemen om te 
bestaan.

Complotcommentaar op Facebook

Sabrina Ft Itgirl Duchesse reageerde op een 
artikel in La Libre gepubliceerd op het sociale 
netwerk Facebook: «Met de steun van al onze laffe, 
berustende, hypocriete regeringen ... Israëls criminele 
en terroristische regering heeft geen grenzen meer...!
Het stilzwijgen van al deze functionarissen is 
ONWAARDIG !!!

En nog ERGER, ze zijn MEDEPLICHTIGEN. 
Handlangers van de Palestijnse doden, het bloed 
baadt in hun handen.

Het zijn de bezetters en de bezetting die veroordeeld 
en gestraft moeten worden en NIET het verzet en het 
verzet !!!

Geen vrede zonder GERECHTIGHEID...!»

Haatzaaiende taal die Israëli’s en Joden 
demoniseert

Onder een bericht van La Libre op het sociale 
netwerk Facebook, met een karikatuur van Binyamin 
Netanyahu, werden verschillende denigrerende 
opmerkingen geplaatst. Het luidt onder andere:
Anna Lise: «Een terrorist die vrouwen en kinderen 
afslacht om hun land te stelen en nederzettingen te 
bouwen, allemaal met de zegen van de Amerikanen 
en de Europese machten.» Omar Jniah als «Dief». 
Abderrahim Dahab: «Nu beginnen onze christelijke 
broeders tenminste de ware aard van de Jood beter 
te kennen.»

Antisemitisch commentaar op een publicatie 
van de gemeente Ukkel

Reageer onder een bericht op de Facebookpagina van 
de gemeente Ukkel waarin het houden van de betoging 
ter ondersteuning van de Israëlische bevolking wordt 
aangekondigd: «Een burgemeester hoeft niet in 
te grijpen, zelfs niet als we weten dat zijn team erg 
ISRAËLISCH is ....». Het woord «Israël» suggereert hier 
heel duidelijk het woord «Jood».
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Twitter-account dat een foto van Adolf Hitler 
plaatst en bidt voor de vernietiging van de 
Joden

@Anasspoww’s Twitter-account plaatste een foto 
van Hitler met de hashtag #NouvellePhotoDeProfil, 
hij plaatst liedjes van Freeze Corleone, bekend om 
zijn antisemitische teksten en zijn obsessie met 
nazi’s en Hitler. Hij spreekt over Jihad: «Jihed. Moge 
Allah Hamas helpen deze zionisten te verpletteren.» 
Ten slotte citeert hij een soera die bekend is bij het 
jihadistische milieu en die de moord op de Joden 
oproept en rechtvaardigt.

Antisemitische reacties onder een artikel van 
LN24 op Facebook

Onder een publicatie van een artikel van LN24, «Pro-
Palestijnse slogans getagd op het hoofdkwartier 
van de MR», gepubliceerd op Facebook, werden 
verschillende antisemitische opmerkingen opgemerkt. 
Die laatsten vergelijken het naziregime met het 
Israëlisch-Palestijnse conflict.

We kunnen lezen: «De slachtoffers van gisteren zijn 
de beulen van vandaag», «ja de slachtoffers van 40-
45 moeten verontwaardigd zijn.» of «Israël is het 
probleem, kolonisator! Moordenaar!»

Deze vergelijking is bijzonder ontoereikend en 
misplaatst: om het verband te leggen tussen de 
methodische uitroeiing van een volk en een oorlog. 
Bovendien is het een belediging voor de nagedachtenis 
van de slachtoffers van de Holocaust en hun families.

Fotomontage die Binyamin Netanyahu 
afbeeldt als Adolf Hitler

Een fotomontage van Binyamin Netanyahu in SS-
uniform met het bijschrift «Neonazi’s doden Palestijnse 
kinderen»; een volkomen onfatsoenlijke toenadering 
tussen de methodische uitroeiing van een volk en een 
oorlog. Bovendien beledigt het de nagedachtenis van 
de slachtoffers van de Holocaust en hun families.

Slogan «Khaybar, Khaybar, ya yahoud» 
gescandeerd op de pro-Palestijnse 
demonstratie in Brussel

De slogan die we konden horen: «Khaybar, Khaybar, 
ya yahoud, jaysh Mhammad sa (of sufa) yaaoud», 
betekent: «Khaybar, Khaybar, O Joden, het leger van 
Mohammed zal terugkeren», verwijst naar de slag bij 
Khaybar (zevende eeuw).

Khaybar is een oase en natuurlijke vesting die op de 
karavaanroute in het huidige Saoedi-Arabië ligt. Toen 
de legers van de islam het aanvielen, was dat niet 
om politieke redenen, maar alleen om een religieuze 
reden, en degenen die van religie veranderden, 
werden gespaard. Aanvankelijk verzetten de Joden 
zich, ze verloren de strijd en allen werden afgeslacht, 
allemaal mannen en jongens vanaf 12 jaar inbegrepen.
Vrouwen en kinderen waren voorbestemd voor 
slavernij, verkoop en dienstbaarheid, of seksuele 
slavernij. Toen ze dit zagen, vroegen de Joden 
van Khaybar die niet hadden gevochten (er waren 
verschillende vestingwerken) om vrede. Ze kregen 
vrede met de status van dhimmi en waren in 
sharecropping op hun eigen land.

Deze strijd werd uitgevochten met een specifiek doel: 
het doden van de Joden die zich niet wilden bekeren. 
Het was een bloedbad dat om religieuze en etnische 
redenen werd aangericht.

Aanwezigheid bij de demonstratie ter 
ondersteuning van Palestina van een groep 
die Hamas steunt

Een groep «Brussels Panthers» is een groep die 
beweert antikolonialistisch te zijn en die gewapende 
strijd steunt, onder andere Hamas; Islamistische 
beweging opgericht in 1987 door Sheikh Ahmed 
Yassin, Abdel Aziz al-Rantissi en Mohammed 
Taha, alle drie van de Moslimbroederschap. In 
het handvest staat dat «het land Palestina een 
islamitisch land is». Hij pleitte voor de vernietiging 
van de staat Israël (https://fr.wikipedia.org/wiki/
Hamas - cite_note-traduction-6 https://fr.wikipedia.
org/wiki/%C3%89tat_d%27Isra%C3%ABl) en de 
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oprichting van een Palestijnse Islamitische Staat op 
het hele grondgebied van het voormalige Mandaat 
Palestina, voordat hij opriep tot «de oprichting van een 
volledig soevereine en onafhankelijke Palestijnse staat 
binnen de grenzen van 4 juni 1967, met Jeruzalem als 
hoofdstad.» In de context van het Israëlisch-Palestijnse 
conflict definieert Hamas zichzelf als een beweging 
die haar principes in de Koran vindt  en vecht in naam 
van de islam. 

Hamas is erkend als een terroristische groep door 
vele landen en instellingen, waaronder de Verenigde 
Staten, Europa en België.

Commentaar op de link tussen de nazi’s en de 
zionisten op Twitter

 
Commentaar dat het verband legt tussen het 
naziregime en de situatie in Israël, volkomen misplaatst.
Er staat: «Volgens mij durft nog altijd niemandiets 
zeggen wegens wat de Joden me gemaakt hebben 
tijdens WOII, en daar maken de Zionisten dankbaar 
gebruik van .... « wat vertaald kan worden als «Ik denk 
niet dat iemand iets durft te zeggen vanwege wat 
de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben 
meegemaakt, en de zionisten maken er goed gebruik 
van ...».

Complotcommentaar op Twitter

Mohamed Zaoujal plaatste op Twitter de volgende 
opmerking: «Israël bezet Palestina en politiek 
België militair!» Deze opmerking brengt het 
samenzweringscliché over dat Joden de wereld 
beheersen.

Commentaar waarin wordt opgeroepen tot 
het doden van Joden

Commentaar op de profeet die de moslims aanspoorde 
om de Joden te doden: «De profeet zei: ‘De Joden 
zullen tegen u vechten en u zult de overhand over 
hen hebben tot het punt dat de steen zal zeggen: O 
moslim! kom en dood deze Jood die zich achter mij 
verschuilt.» Gerapporteerd door Ahmad en door at-
Tirmidhi».

Antisemitisch Facebook profiel

Houcem Hmaidi’s profiel bevat een afbeelding van 
nazi’s die de groet brengen, op één na. Aan de andere 
kant aarzelt hij niet om antisemitische opmerkingen 
en berichten te plaatsen zoals «Ik hou van de Joodse 
Religie en de Joodse, maar niet in de Palatijn of in 
Europa»

Een van de gepubliceerde foto’s suggereert ook het 
uitwissen van de staat Israël ten gunste van Palestina.

Antisemitische reacties onder een bericht 
van «Charleroi voor Palestina» op Twitter

Antisemitische en complotcommentaren onder een 
bericht op Twitter.

Er staat: «Uncle SAM wordt politiek en financieel 
gekoloniseerd door de zionisten» of «Hitler was een 
engel vergeleken met deze monsters!!!» of oproepen 
om zich te ontdoen van de Joden die als «kanker» van 
de wereld worden gepresenteerd.

Fotomontage die de verdwijning van de staat 
Israël suggereert

Een omslagfoto op de Facebook-pagina van Imtidad 
suggereert de ondergang van de staat Israël en draagt 
de inscriptie «Van de rivier tot de zee», wat een oproep 
is tot de vernietiging van Israël.

Hamas-vlaggen ontvouwd tijdens 
demonstratie ter ondersteuning van het 
Palestijnse volk

Hamas is erkend als een terroristische groep door 
vele landen en instellingen, waaronder de Verenigde 
Staten, Europa en België.

De steun van jongeren bij de demonstratie in Brussel 
als onderdeel van de demonstratie ter ondersteuning 
van Palestina is ondubbelzinnig.
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Vergelijkingen van zionisten met nazi’s

Tijdens de demonstratie ter ondersteuning van het 
Palestijnse volk stond op een bord: «De nazi’s zijn er 
nog steeds, ze noemen zichzelf nu zionisten.» Deze 
persoon is meerdere malen gefotografeerd en de 
foto’s zijn op grote schaal verspreid op het web.

Naast een totale onwetendheid van de geschiedenis, 
legt de auteur van dit paneel een perfect onfatsoenlijk 
verband tussen de methodische uitroeiing van 
een volk en een oorlog. Bovendien beledigt het de 
nagedachtenis van de slachtoffers van de Holocaust 
en hun families.

Antisemitische opmerkingen tegen het 
Israëlische volk en Israël

Onder een Facebook-bericht van RTBF Info werden 
honderden reacties geschreven, sommigen van hen 
antisemitisch, met valse informatie, haatdragend, 
oproepend tot de vernietiging van het Israëlische volk, 
zoals: «Israël moordenaar» of «Takbir-overwinning 
zal voor ons volk zijn, we kennen het einde van zijn 
zionisten», en vele anderen ...

Commentaar waarin de vernietiging van de 
Joden wordt bepleit

Facebook-bericht dat bij een tekening van Israël hoort 
met een kefié: «het zijn wij of wij op deze aarde
En onvermijdelijk zullen we blijven en zullen de 
overvallers naar de hel gaan.»

Wat vertaald kan worden als: «Het zijn wij of wij op 
deze aarde. En onvermijdelijk zullen we blijven en 
zullen de aanvallers naar de hel gaan.»

Commentaar waarin wordt aangedrongen op 
de vernietiging van Israël

Op Twitter, een opmerking over de situatie in Israël: 
«Ya Allah geeft kracht en overwinning aan Hamas 
... Geef ze de kans om Israël uit te roeien en deze 
«staat» van de kaart te vegen. Geef de overwinning 
aan de Palestijnen en verneder de zionisten...» Deze 

persoon is ook een apologeet voor een groep die door 
veel landen, waaronder België, als terroristisch wordt 
erkend.

Antisemitisch commentaar en cliché op 
Twitter

Johan Hofman plaatste de volgende reactie op 
Twitter: «Joodse stammen waren al ruziemakers en 
vechtjassen ten tijde van de Egyptenaren. Oude 
gewoontes sterven hard. Met religie heeft dit niets 
vandoen. Wel zet geld in macht.  Volg het geld. In I 
vindt of aanstokers.» wat vertaald kan worden als: «De 
Joodse stammen waren al ruziemakend en strijdbaar 
in de tijd van de Egyptenaren. Oude gewoontes die 
moeilijk zijn. Het heeft niets met religie te maken. 
Maar goed met geld en macht. Volg het geld. En je 
vindt de aanstichters.» 

Deze opmerking brengt het cliché over van de Jood 
aangetrokken door geld.

Foto van twee kinderen met een tekening 
met de Israëlische vlag doorgestreept

Op de Facebook-pagina van SB Overseas werd een 
foto geplaatst waarop twee kinderen te zien zijn die 
hun tekening vasthouden, met de Palestijnse vlag, 
de slogan «FREE PALESTINE» en de doorgestreepte 
Israëlische vlag; een teken van Israëls vernietiging.

Israëlische vlag verbrand tijdens de pro-
Palestijnse demonstratie  in Luik

 
Een video gepost op het sociale netwerk TikTok toont 
demonstranten die bezig zijn met het verbranden 
van een Israëlische vlag, waarvan de Davidster werd 
gemaskeerd door een emoticon die een uitwerpselen 
vertegenwoordigde.

Antisemitische beledigingen op straat in 
Antwerpen

Een individu beledigde Joodse voorbijgangers op 
de Quinten Matsijslei. Hij was gewelddadig toen de 
bewakers arriveerden, die hem onderwierpen en hem 
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overdroegen aan de politie.

Stenen gooien naar mensen uit de Joodse 
gemeenschap in Antwerpen

Twee personen gooiden stenen naar een groep 
mensen uit de Antwerpse Joodse gemeenschap. De 
daders van de aanslag konden niet worden gevonden.

Antisemitische reactie onder een Facebook-
bericht

Onder een bericht waarin een man wordt aangereden 
door een menigte mensen, merkte Wla sport op: «Ze 
hebben dit in Duitsland geleerd ... eerder», waarbij een 
beledigend verband werd gelegd tussen de situatie in 
Israël en de ervaringen van Joden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

Commentaar waarin wordt opgeroepen tot 
antisemitisme

Onder een Facebook-bericht op een privéaccount 
dat het artikel over de klacht van de LBCA tegen 
Rajae Maouane deelde, plaatst Frédéric Mariage een 
opmerking met ondubbelzinnige retoriek: «Hoe niet 
anti-Israëlisch te worden in de huidige situatie? En 
aangezien Israël zichzelf tot een Joodse staat heeft 
uitgeroepen, laten we antisemitisch worden.»

Antisemitische opmerking  

Commentaar dat suggereert dat de nazi’s en Hitler 
minder onmenselijk en moorddadig waren dan de 
Israëli’s. Aanvankelijk gepost door @ivmtired_: «Hitler 
als hij nog leefde, zou hij een notitieboekje en een 
stoel met uitzicht op Israël hebben genomen.» Het 
werd opnieuw gepost door @sisi4248.

Jean-Marie Dermagne publiceert een 
antisemitische boodschap

 
Dermagne, een voormalige voorzitter van de balie 
en linkse activist, publiceerde op zijn Facebook-
account een foto met het bijschrift «Er is een van de 
machtigste legers ter wereld die de opstandelingen 

van een getto verplettert». Hij waagt een vergelijking 
die geen plaats heeft om te zijn; Het nazisme 
gebruikte het gettosysteem als tussenstap naar de 
«Endlösunghttps://fr.wikipedia.org/wiki/Shoah». 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden getto’s 
gebruikt om Joden te hergroeperen, waardoor de 
situatie gemakkelijker te beheersen was. Dit is een 
zeer ontoereikende en misplaatste vergelijking met 
de miljoenen Joden die alleen al vanwege de Joden en 
hun families omkwamen. 

Vergelijkende tekening tussen nazi’s en 
Israëlische soldaten

De pagina «Antifascist Belgium» publiceerde een 
becommentarieerde illustratie «De ironie om te 
worden wat je ooit haatte», met een Israëlische soldaat 
boven een gesluierde vrouw, kijkend naar zichzelf in 
een spiegel en als weerspiegeling het beeld van een 
nazi-soldaat boven een uitgemergelde gevangene die 
doet denken aan Joodse gevangenen in de kampen. 
Deze vergelijking is ongepast en beledigend voor 
zowel de nagedachtenis van de miljoenen Joden die 
door de nazi’s zijn uitgeroeid als voor hun families.

Publicatie waarin Binyamin Netanyahu wordt 
vergeleken met Adolf Hitler

Publicatie op Twitter van een fotomontage met foto’s 
van Benjamin Netanyahu en Adolf Hitler, en met de 
titel: «Dezelfde oorlog, niet hetzelfde tijdperk». Naast 
het misplaatste karakter van deze verklaring, vormt 
het een gebrek aan respect voor de slachtoffers 
van de Holocaust en een onsamenhangende en 
ontoereikende vergelijking tussen twee historische 
feiten die niet kunnen worden vergeleken.

Complot reacties op Twitter

Opmerkingen die verwijzen naar de grote 
samenzwering in de context van publicaties over 
het onderwerp van de situatie in Israël. Er staat: «De 
zionistische lobby in Frankrijk controleert helaas 
alles.» of «Het is niet nieuw, de zionisten controleren 
de internationale media.»
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Hatelijke reactie onder een Facebookpost 
van «Gazet van Antwerpen»

In een artikel over Antwerpenaren die zich in Israël 
vestigden, zegt Ali Mo: «gelukzoekers» wat vertaald 
kan worden als «gelukszoekers».

Dit verwijst naar het cliché van de Jood aangetrokken 
door geld.

Antisemitische commentaren onder een 
RTBF-artikel op Facebook

Onder een publicatie van een artikel van de RTBF, 
gepubliceerd op Facebook, werden verschillende 
antisemitische opmerkingen opgemerkt, waaronder 
«Israël overtrof Hitler» en vergeleek zo de Israëli’s 
met nazi’s. Deze vergelijking is bijzonder ontoereikend 
en misplaatst: om het verband te leggen tussen de 
methodische uitroeiing van een volk en een oorlog. 
Bovendien is het een belediging voor de nagedachtenis 
van de slachtoffers van de Holocaust en hun families.

Antisemitische reacties onder een artikel van 
LN24 op Facebook

 
Naar aanleiding van een publicatie van een artikel 
in LN24 «De Belgische reactie is hypocriet en laf», 
werden verschillende antisemitische opmerkingen 
genoteerd.

Men kan opmerkingen opmerken die Joden met nazi’s 
vergelijken, zoals: «.... Ik ben het er niet mee eens wat 
Hitler het Joodse volk heeft aangedaan...  maar je bent 
op hetzelfde pad als hitler je hebt alleen een kleine 
snor nodig... je doodt onschuldige kinderen» «De nazi’s 
van vandaag zijn de zionisten.» Deze vergelijking is 
bijzonder ontoereikend en misplaatst: om het verband 
te leggen tussen de methodische uitroeiing van een 
volk en een oorlog. Bovendien is het een belediging 
voor de nagedachtenis van de slachtoffers van de 
Holocaust en hun families.
 
Maar er zijn ook opmerkingen die zionistische Joden 
beledigen als criminelen: «Aan de macht zijn er meer 
dan Joodse zionisten onderworpen aan dit geliefde 

land! Bijna overal! Ze hebben bezit genomen van 
Europa en willen de vernietiging ervan. Wacht tot je 
alleen ziet! Ik hou van de Joden, de echte! Zionisme is 
een gevaar voor de hele mensheid! We zijn genaaid! 
We hebben ons land verloren!» of «de Joden ja, 
maar niet de terroristische zionistische criminele 
kindermoordenaar, Onthoud je verhaal, vuile terrorist 
je bent erger dan de nazi’s.»

Reactie op Twitter instemmend met Freeze 
Corleone met betrekking tot de Israëli’s

Commentaar dat het feit opwekte dat rapper Freeze 
Corleone gelijk had in zijn liedjes over Joden. Deze 
zanger heeft het in zijn liederen veelvuldig over de 
Joden en vooral over Hitler die hij op eenvoetstuk lijkt 
te plaatsen.

Klacht wegens aanzetten tot antisemitisme 
tegen Ecolo co-president Rajae Maouane

De LBCA hekelde een bericht van de co-voorzitter van 
Écolo op Instagram. De foto werd dinsdag gepost als 
een «verhaal» en bleef 24 uur online, op een moment 
dat de spanningen tussen Israël en de Palestijnen erg 
hoog waren. Het toont een Palestijnse strijder die 
een steen gooit. De foto wordt begeleid door het lied 
«Wein Al Malayeen» van de Libanese zangeres Julia 
Boutros, waarvan bekend is dat ze nauw verbonden is 
met Hezbollah, waarin ze het Arabische volk oproept 
om te vechten tegen «de zonen van Zion».

Het is een oproep tot geweld en antisemitisme.

Antisemitische reactie op Twitter

Commentaar onder een publicatie over de situatie in 
Israël door @EmpereurSourou: «Dood aan de Jood 
toen»

Valse informatie over de familie Netanyahu 
die Hitler zou hebben gesteund tijdens de 
Tweede Wereldoorlog

 
De Facebook-pagina van «Break News», opnieuw 
gepubliceerd door FZ Dahman, verspreidt valse 
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informatie dat de familie Netanyahu Hitler steunde 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Antisemitisch en samenzweringscommentaar 
onder een Facebook-bericht

Onder een publicatie van een video van de pro-
Palestijnse demonstratie op de Jsf Belgium-pagina, 
merkte Wla sport op: «Europa is verborgen onder 
de tafel ..... hun meesters doden, plunderen ... en 
binnenkort zullen ze uit hun schuilplaats komen om 
te proberen ons te laten huilen om een antisemitische 
belediging of agressie.» Deze opmerking insinueert dat 
de wereld wordt bestuurd door Joden (antisemitisch 
cliché) naast het minimaliseren van antisemitische 
aanvallen of beledigingen.

Antisemitische reactie onder een bericht op 
Twitter

 
Commentaar onder een bericht over de situatie in Israël 
door @EmpereurSourou: «Een echt Joods gedrag» dat 
verwijst naar het cliché van de bedrieglijke Jood.

Antisemitisch en samenzweerderig 
commentaar

Antisemitisch en samenzweerderig commentaar uit 
een video op Facebook: «Pas op, want de zionisten 
zijn al eeuwenlang de kanker van de wereld.»

Commentaar dat Israëli’s dichter bij nazi’s 
brengt op Twitter

In reactie op een Twitter-bericht van Paul Magnette 
antwoordde @sf19569341: «Joden zijn de nazi’s van 
het Palestijnse volk, landroof en misdaden mogen niet 
ongestraft blijven.» Ongepaste vergelijking tussen het 
naziregime en de oorlog in Israël.

Antisemitische reacties onder een artikel van 
LN24 op Facebook

Onder een publicatie van een artikel in LN24 «Israël 
zal zijn aanvallen op Hamas ‘intensiveren’», gepost 
op zijn Facebook-pagina, werden verschillende 

antisemitische opmerkingen opgemerkt.

Verschillende commentaren vergelijken de situatie 
of Binyamin Netanyahu met de nazi’s als: «Hitler had 
gelijk over de Joden?? Wat ze doen met onschuldige 
kinderen en vrouwen, dus Hitler deed de Holocaust 
goed, hij had gelijk» of «De broer heeft Hitler zelf wat 
een nazi-hoofd.»

Deze vergelijking is bijzonder ontoereikend en 
misplaatst: om het verband te leggen tussen de 
methodische uitroeiing van een volk en een oorlog. 
Bovendien is het een belediging voor de nagedachtenis 
van de slachtoffers van de Holocaust en hun families.

Men kan ook andere beledigende opmerkingen 
lezen, zoals: «Israël is een crimineel, moorddadig 
land en bezetter van de Palestijnse gebieden. Het 
doodt onschuldige mensen, kinderen en vrouwen en 
vernietigt huizen. In feite is het een dodelijke entiteit.» 
of «Leugenaar c tegen burgers. U op hamas. Makkelijke 
wapens tegen stenen. Je gaat in de hel zionisten 
branden. Leve het vrije Palestina spoedig inchallah»

Haatdragende opmerking jegens het volk van 
Israël op Twitter

@boubaajr reageerde op twitter over het Israëlisch-
Palestijnse conflict: «Wat Israël Palestina aandoet is 
pure hagraa. De haat die ik nu voel, kan niet eens op 
Twitter worden geuit. Ik wens met heel mijn wezen 
en heel mijn hart dat God dit vervloekte en misdadige 
volk dat Israël is, zal vernietigen!»

Hij spreekt de wens uit voor de vernietiging van Israël 
en zijn volk.

Samenzwering en beledigende fotomontage 
op de pagina van de groep «Let’s wake up!» 
op Facebook

Een lid van de pagina plaatste een fotomontage die 
de gebouwen van een kamp toont, omringd door 
prikkeldraad, en een overlevende van de laatste met 
de tatoeage van zijn identificatienummer op de arm, 
en de verbinding die ervan wordt gemaakt: het zou de 

12/05

12/05

08/05

12/05

11/05

11/05

11/05



Antisemitisme.be26

voorouder van de QR-code zijn.

Naast het zinloze karakter van deze verklaring, vormt 
het een gebrek aan respect voor de slachtoffers 
van de Holocaust en een onsamenhangende en 
ontoereikende toenadering tussen twee historische 
feiten die niet kunnen worden vergeleken.

APRIL

Antisemitische opmerkingen van een 
winkelmedewerker in Antwerpen

Een klant die zich bij Unia meldde, was getuige van 
antisemitische opmerkingen in een winkel.

Een Joodse man had een medewerker een vraag 
gesteld. De medewerker zei hardop tegen een collega 
toen hij langs de kassa liep: «Ze stellen altijd vragen, 
deze Joden, en altijd domme vragen», gevolgd door 
een snerpende lach.

Hij deed dit begrijpelijk om de steun van 
gelijkgestemden te krijgen. Dit is niet de eerste keer 
dat ik een chassidisch Joods persoon beledigd zie 
worden door het personeel van deze winkel.
 

Affiches waarin antisemitische moorden in 
Brussel en Louvain-la-Neuve worden vernield

Verschillende posters die op initiatief van de UEJB 
in de marge van de demonstratie op zondag 25 april 
«Justice for Sarah Halimi» werden geplakt om het 
publiek bewust te maken van geweld en antisemitische 
moorden in sterke groei, werden vernield: de woorden 
«antisemitisch» en «Joods» werden zorgvuldig van de 
posters verwijderd.

Foto van de ingang van het kamp Auschwitz 
gekaapt voor anti-vaccin samenzwering 
doeleinden

Roger Faucon publiceerde een bericht in de groep 
«Let’s wake up!» op het sociale netwerk Facebook, 
een gekaapte afbeelding van de ingang van het kamp 
Auschwitz, waarop mensen een pad volgen dat wordt 

begrensd door barrières die vergelijkbaar zijn met die 
bedoeld voor slachthuisvee; en bewakers met spuiten 
als wapens. Deze afbeelding heeft de opmerking «We 
komen er!!! Langzaam maar zeker !!!.» 

De illustratie werd gekaapt voor anti-vaccin 
doeleinden. Het gebruik van dit beeld is bijzonder 
schokkend en ongepast. Een link tussen een plek 
die in het leven is geroepen om uit te roeien en waar 
miljoenen mensen (de meerderheid van hen Joden) 
zijn vermoord en de maatregelen om covid-19 te 
bestrijden is bijzonder beledigend en een echte 
belediging van de slachtoffers en hun families.

Een nieuwe site voor «Participatieve 
Democratie» met het verschijnen van nieuwe 
artikelen met antisemitische inhoud

De groep «Participatory Democracy» is erin geslaagd 
om haar site te laten hosten op een nieuw platform 
dat beschikbaar is in landen waar hun voormalige sites 
door de rechtbanken van toegang waren uitgesloten. 
Hij blijft artikelen publiceren met complottheorieën 
en antisemitische opmerkingen, zoals die van 18 april 
2020 over het covid-19-virus, of het verheerlijken 
van Adolf Hitler zoals in het artikel van 20 april 2021, 
om de verjaardag van de geboorte van de genocidale 
dictator te herdenken.

Publicatie van een fotomontage op Facebook 
met een gele ster met het opschrift «Zonder 
vaccin»

Een fotomontage met een gele Davidster zoals die 
gedragen wordt door Joden in gebieden die tijdens 
de Eerste Wereldoorlog door de nazi’s zijn veroverd. 
Het moest onafgebroken, prominent op de kleding 
worden genaaid, hetzij aan de linkerkant of aan 
de voor- en achterkant, volgens lokale richtlijnen. 
Weigering om dit apparaat te tonen, waardoor Joden 
als zodanig identificeerbaar werden, resulteerde 
meestal in onmiddellijke deportatie. Het gebruik van 
dit symbool is ongepast en weerzinwekkend in meer 
dan één opzicht, en is een gebrek aan respect voor de 
slachtoffers van de nazi-barbarij en hun families.
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MAART

Antisemitische reacties op de Facebookpagina 
van een school

Naar aanleiding van de publicatie op haar 
Facebook-pagina van gezondheidsaanbevelingen 
na COVID, moest een school haar site sluiten na 
verschillende antisemitische en haatdragende 
opmerkingen, waaronder het vergelijken van 
gezondheidsmaatregelen met de gele ster die joden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog droegen.

Antisemitische video op een TikTok-account

Op het «Arthurpeche» -account op TikTok heeft 
Arthur Harlange verschillende video’s van racistische 
en antisemitische aard gepubliceerd, waaronder het 
bespotten van de Holocaust. Deze video’s resulteerden 
in even ongepaste reacties: 1.cmoieshx: «VIER hem 
vrede»

Deze persoon heeft ook een video opnieuw 
gepubliceerd die is verwijderd door het TikTok-
netwerk.

Gekaapte verkeersborden met antisemitische 
raadsels

Unia werd beslag gelegd op een dossier betreffende 
omgeleide verkeersborden in Brakel (Opbrakel).

Op het gekaapte verkeersbord stond: «’Niet gelachen’, 
en dan: ‘Wat is het verschil tussen joden en scouts? 
De Scouts zijn teruggekeerd uit het kamp’ en ‘Wat is 
de eerste stap in Hitlers kookboek? Open het gas.»
  

Antisemitische reactie op Twitter

Blondy’s commentaar @blondy_Hlz: «Je bent een 
Joodse dses weyo ik hoop dat je juffrouw ze nooit aan 
je terug zal geven» brengt het cliché van de «gierige 
Jood» over.

FEBRUARI

Samenzweringscommentaar onder een tweet 
gepubliceerd door Emmanuel Macron over 
de Coalitie voor de Sahel.

Onder eentweet van de Franse president, Ben Younes 
@younesgavira Emmanuel Macron noemt van: «uw 
moeder fdp van zionistische jte piss op macron». 

Een groep studenten opent een pagina op 
het sociale netwerk Instagram, racistisch en 
antisemitisch

Unia is gewaarschuwd voor het openen van een 
Instagram-pagina door studenten, van wie sommigen 
medehuurders zijn, en die als enige doel hebben 
racistische, homofobe, antisemitische berichten te 
verspreiden, enz.
 

Swastika’s getagd op het huis van premier 
Alexander De Croo

Unia heeft een dossier geopend om de tags op het 
huis van premier Alexander De Croo op te volgen.

JANUARI

Foto van het concentratiekamp Auschwitz 
gekaapt tijdens een demonstratie tegen 
beperkende maatregelen ter bestrijding van 
Covid.

In Brussel, tijdens een demonstratie om te protesteren 
tegen overheidsmaatregelen tegen COVID-19 die 
plaatsvond op 31 januari, dragen twee demonstranten 
een spandoek met een illustratie van de ingang van het 
concentratiekamp Auschwitz, afgeleid ten gunste van 
hun eisen tegen de regering. Het gebruik van dit beeld 
is bijzonder schokkend en ongepast; om een verband 
te leggen tussen een plek die werd gecreëerd om uit te 
roeien en waar miljoenen mensen werden vermoord, 
de meerderheid van hen Joden, en de maatregelen om 
Covid te bestrijden, is bijzonder beledigend en een 
echte klap in het gezicht van de slachtoffers en hun 
families.
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Samenzwering en antisemitische post 
gedeponeerd in een gebouw aan de 
Louizalaan

Een samenzwerings-, antisemitische en lasterlijke brief 
werd gedeponeerd in een gebouw aan de Louizalaan.
Deze folder verwijst naar Facebook-profielen en 
videolinks die hetzelfde type inhoud bevatten.

Mishandeling van een dertienjarig kind in 
Antwerpen

Op woensdag 27/01 rond 20.m., benaderde een 
man een 13-jarige jongen uit de orthodox-joodse 
gemeenschap, op de hoek van de Belgiëlei en de 
Haringrodestraat in Antwerpen. Deze man schreeuwde 
zonder aanwijsbare reden naar het kind. De jongen, 
geschokt, antwoordde niet, maar de aanvaller greep 
hem bij de keel. De vader van het kind, die zijn zoon 
hoorde schreeuwen, haastte zich het huis uit om te 
zien wat er gebeurde en rende onmiddellijk naar de 
jongen en de aanvaller toe. De agressor wendde zich 
tot de vader, greep hem bij zijn schtreimels en pinde 
hem op de grond. Op dat moment kwamen leden 
van het veiligheidsteam van de Joodse gemeenschap 
van Antwerpen, gewaarschuwd, ter plaatse en 
neutraliseerden de aanvaller en hielden hem vast tot 
de politie arriveerde.

Samenzweringspublicatie en aanzetten tot 
«oorlog» door een lid van de identiteitsgroep 
«Schild en Vrienden»

Gaetan P., ook bekend als «Son of Dietsland» op Instagram 
en Telegram, plaatste samenzweringstheorieën over 
Joden die regeringen domineren en plaatste opnieuw 
oproepen tot oorlog en strijd tegen hen.

Huldiging van twee nazi-sympathisanten en 
collaborateurs door het Vlaams Parlement

Het dagblad «De Standaard» meldt dat de instelling in 
een maandblad gefinancierd door het Vlaams parlement 
14 persoonlijkheden eert die «de emancipatie van 
de taal en het volk» in Vlaanderen hebben gevormd. 
Onder hen twee van de belangrijkste figuren van de 

collaboratie met de nazi’s: Auguste Borms en Staf De 
Clercq.

Bedreigend en vernederend gedrag en 
opmerkingen van twee broers in Antwerpen

Een video op Twitter toont twee Palestijnse broeders 
die in Antwerpen skeeleren en denigrerende en 
bedreigende toespraken houden tegen mensen in de 
Joodse gemeenschap.

Een winkel in Antwerpen gebruikt een foto 
van Auschwitz als advertentie

In de etalage van een Fish & chips in Antwerpen wordt 
een foto van Auschwitz op macabere wijze gebruikt 
voor de reclame. Ook wordt vermeld dat de SS daar 
ook komt.

Een geschokt persoon meldde dit aan Unia.

Swastika gelabeld op de grond voor een 
mivb-portiek

Op vrijdag 1 januari zag een voorbijganger in het 
metrostation De Brouckère een hakenkruis op de 
grond. Hij vertelde het op zijn Facebook-account en 
vroeg de MIVB om in te grijpen. De Commissie heeft 
positief gereageerd.
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