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een, de terroristische aanvallen heb-
ben geen moreel besef teweeggebracht 
waartoe Jodenhaat drijft, integendeel. 
Het lijkt meer en meer dat ze tot voor-

beeld dienen voor jonge moslims om openlijker 
en agressiever hun haatgevoelens vrije uiting te 
geven in een maatschappij die geweld lijkt te re-
specteren en die angst inboezemt bij de bevolk-
ing alsook politiek gevoed wordt door het recht 
van het aantal stemmen.

De morele verontwaardigheid lijkt snel ver-
dwenen te zijn en anti-Israëlische retoriek biedt 
een excuus om het antisemitisme de vrije loop 
te geven. 
Het BNVCA, Bureau National de Vigilance 
Contre l’Antisemitisme, zegt dat de Franse Joden 
bijlange niet elk incident aangeven omdat het 
“toch niets oplevert” wat maakt dat de feitelijke 
cijfers van het antisemitisme nog hoger liggen. 
Danielle  Ferra, directeur van het BNVCA, zegt 
dat de meeste Joden vinden dat aangifte doen bij 
de politie een tijdverspilling is. Indien iemand 
wordt aangehouden, is hij binnen de kortste tijd 
vrij. 
De cijfers bewijzen dat het antisemitisme in 
Frankrijk zelfs de piek van 2014 heeft overschre-
den. 
Sylvain Zenouda, medestichter van het BNVCA, 
zegt dat niemand nog wil investeren in gemeen-
schapsprojecten en dat de atmosfeer en het ge-
voel binnen de gemeenschap op een dieptepunt 
is gekomen. Er zijn meer en meer aanvallen op 

straat daar de veiligheid van synagogen en instel-
lingen verscherpt is.
Twee weken geleden werd een jongen met een 
kippa op straat geslagen door vier individuen. 
De jongen verloor 30% zicht aan één oog. 
In 2014 hebben 6500 Joden Frankrijk verlaten. 
Het cijfer voor 2015 staat op 10.000.
Gilles Clavreul werd aangesteld door de Eerste 
Minister om het antisemitisme en racisme te 
bekampen. Enkel en alleen procedures hervor-
men is volgens Clavreul onvoldoende en daar is 
de laatste aanval een bewijs van.

Hij bevestigde dat er in Frankrijk drie antisemi-
tische incidenten per dag zijn. 
Daar waar in België op maandelijkse basis beslist 
wordt of de soldaten de Joodse instellingen gaan 
bewaken, heeft Frankrijk 10.000 soldaten ter 
beschikking gesteld om deze taak uit te voeren. 
President Hollande verklaarde dat veiligheid 
boven budgettaire prioriteiten staat. 
Dhr. Clavreul noemt de huidige toestand een 
oorlog waarbij Frankrijk wordt aangevallen. Hij 
zegt dat Frankrijk de strijd niet zal opgeven. 
De Franse Joodse gemeenschap is meer geor-
ganiseerd en minder verdeeld dan de Belgische. 
Hiervan maken politici soms gebruik om het an-
tisemitisme te minimaliseren. 

De Belgische pers is tevens meer anti-Joods 
waardoor de morele tolerantie tegen het anti-
semitisme toeneemt en de bevolking de politieke 
onverschilligheid overneemt. 

FRANKRIJK: 

ANTISEMITISME 
ALOMTEGENWOORDIG

DIT ZIJN DE HUIVERINGWEKKENDE CIJFERS SINDS DE TERRORISTISCHE AANVALLEN IN PARIJS:

- DAGELIJKS 2 TOT 3 ANTISEMITISCHE INCIDENTEN 
- 60 FYSIEKE EN VERBALE AGRESSIES SINDS JANUARI
- 22 AANGIFTEN VAN FYSIEK ANTISEMITISCH GEWELD
- 10.000 FRANSE JODEN DIE FRANKRIJK IN 2015 GAAN VERLATEN. 
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66 incidenten tegenover 544 het jaar daarvoor of een 
stijging van 38%. 
Meer en meer begint een trend zich te bevestigen met 
een onderliggende realiteit die verschilt van alles wat wij 

tot nu toe meegemaakt hebben.
De heropleving van het antisemitisme 70 jaar na de Shoah is 
geen voorbijgaande fase in de tweeduizend jaar oude haatge-
schiedenis op het Europees continent. Het huidig antisemi-
tisme is een nieuw en heel gevaarlijk fenomeen en moet ook 
als dusdanig geanalyseerd worden om eventueel de nodige 
tegenmaatregelen te nemen.
Globalisatie en de vooruitgang van het Islamisme in Europa 
heeft een nieuw haat-fenomeen gecreëerd die niet anders kan 
genoemd worden dan gefusioneerd antisemitisme. 
De vergelijking met moderne samengestelde materialen is tref-
fend. Een samengesteld materiaal heeft kenmerken die ver-
schillen van die van de afzonderlijke ingrediënten. Er wordt 
zo een nieuw product gecreëerd die in het algemeen sterker en 
flexibeler is dan de twee afzonderlijke waaruit het is gemaakt. 
Het is daarom dat het als een nieuw product moet gezien wor-
den. 

Het antisemitisme werd een gedeelte van de Europees erfelijke 
informatie en maakt nu deel uit van het Europese DNA sinds 
de komst van het Christendom naar het continent. Joden kre-
gen de schuld als “de andere” te beginnen met de dood van 
Jezus en vooral om zijn Joodse achtergrond te doen vergeten.
Civilisatie, vrijheid van pers en de horror van de Shoah heb-
ben de erfelijke neiging van de Europeanen om Joden te haten 
onderdrukt. Er was hoop op een toekomst voor het Europees 
Jodendom. Echter het antisemitisch virus was slechts sluime-
rend, maar heel levendig.
De uitbreiding van de Islamitische politieke gedachte heeft 
een nieuw type horrorgedreven antisemitisme gecreëerd, be-
geleid door ongeziene wreedheid en terroristische aanvallen.

Het maakte het antisemitisme opnieuw fysiek; niet enkel een 
misdaad van gedachte, maar ook van geweld. 
Geweld domineert altijd de zwakkeren en oefent tegelijkertijd 
grote aantrekkingskracht uit. Dit gebeurt dan ook op grote 
schaal in Europa.
Het gevaar van het “Nieuw Antisemitisme” is dat het Islami-
tisch antisemitisme aan het fusioneren is met de eeuwenoude 
Europese variant om de meest gevaarlijke compositie, oftewel 
gefusioneerde haat-filosofie te worden dat ooit gezien is op het 
Europees continent met wereldwijde vertakkingen. 
Islamitische fundamentalisten proberen Europeanen te over-
tuigen door hun diepgewortelde antisemitisme aan te spreken. 
Hierdoor creëren ze bondgenoten in de hoop partners in mis-
daad te worden. 
Kleine Joodse Europese gemeenschappen hebben niet de kri-
tieke massa om hun basisbelangen te lobbyen. Het gefragmen-
teerde Europese continent reduceert een verenigde Joodse Eu-
ropese gemeenschap tot een droom. 
Het Europees Jodendom blijft politiek correct in haar uitspra-
ken waardoor er geen resistentie opgebouwd wordt tegen het 
oprukkende gewelddadige antisemitisme. 
De groeiende tumor van het gefusioneerd antisemitisme is een 
kanker die politieke partijen heeft aangetast en van het anti-
semitisme een aantrekkingskracht heeft gemaakt voor jonge 
moslims alsook voor andere Europeanen. 
De uitspraken van Hongaarse extreem-rechtse politici ver-
schillen weinig van extreem-linkse West-Europese politieke 
partijen.
Deze ongeziene aanvallen treffen een zwakke Joodse gemeen-
schap die nog altijd in aantal niet hersteld is van de Holocaust 
en die in al die jaren er niet in slaagde een doeltreffende Eu-
ropese lobbyist op te bouwen. 
Het is noodzakelijk de politieke correctheid te laten varen en 
de politici publiek en daadkrachtig aan te spreken op hun 
verantwoordelijkheid. 

Onderzoek van het Tel Aviv Centrum voor Hedendaags Europees Jodendom 
heeft aangetoond dat er in 2014 een ongeziene stijging was in 

Europa van antisemitische incidenten. 
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