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Een Aliya geklemd tussen Parnassah en antisemitisme

Er is veel geschreven over het groot aantal Joden die België verlaat. Sommigen proberen 
de cijfers te relativeren, anderen ze te benadrukken. Maar de realiteit is wel degelijk dat 
de Joodse bevolking verarmt in haar welzijn en in haar aantallen. Iedereen spreekt van de 
Grexit van Griekenland en de Brexit van Groot-Britannië. Maar Europa moet ook voor haar 
toekomst de “Jexit” –“the Jewish exit”- de nodige aandacht besteden. 
De redenen kunnen over de grenzen getrokken worden, maar wel met duidelijk regionale 
verschillen. De angst voor de toekomst is de overkoepelende beweegreden. De onderliggen-
de motivaties verschillen wel degelijk.
De belangrijkste redenen voor de Waalse en Brusselse gemeenschap is het opkomend en 
agressief antisemitisme. Joodse burgers durven niet langer Joodse tekenen op straat te 
dragen zoals een kippa of een duidelijk zichtbaar Magen David. Ouders durven kinderen 
niet naar school te sturen. Alhoewel de regering dit probeert te minimaliseren, toch moet 
men toegeven dat de huidige toestand ongezien is sinds de Shoah en elke dag verder ver-
slechtert. Daar waar de angst voor oorlog en terroristische aanslagen voor velen een niet te 
overbruggen hindernis was om naar Israël te gaan, wordt veiligheid nu wel de belangrijkste 
reden om hun Europees huis te verlaten. De Joodse bevolking voelt dat haar vrijheid als 
Joodse Europese burgers niet langer vanzelfsprekend is en dat het moslimantisemitisme 
alsook de extreemrechtse en extreemlinkse open antisemitisme verdoken onder het anti-
zionisme, fysiek is geworden en als een agressieve kanker snel uitbreidt. 
Voor onze Jishoev, Antwerpen, is de toestand genuanceerder. Het gebrek aan parnassah, een 
normaal inkomen, is de belangrijkste motivatie om een beter leven elders te zoeken.
De Stad Antwerpen doet haar best om de veiligheid te garanderen, maar toch vraagt iede-
reen zich af wat er zal gebeuren eens de soldaten weg zijn. Infrastructuurkosten en bewa-
king van Joodse instellingen worden door de regering niet vergoed alsof ze wachten op een 
nog erger gebeuren om hun medeleven te betuigen. Deze kosten nemen steeds een groter 
deel van het budget op in plaats dat de middelen naar de activiteiten zouden gaan.
De sociale context verergert zienderogen. Weldadigheidscontributies nemen in snel tempo 
af en het aantal hulpbehoevenden stijgt evenredig. De tijd is gekomen dat niet enkel de 
Joodse gemeenschap zich bezint over de huidige toestand, maar ook de regering indien wij 
niet willen dat binnen 500 jaar zoals in Portugal en Spanje het geval is, de toekomstige 
regeringen maatregelen moeten uitvinden om Joodse burgers terug te roepen.


