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a het verlies van de 
Labour partij in de laat-
ste verkiezingen, wou 
de partij zich “herbron-

nen” door meer radicale ideeën 
te lanceren. De sterke verlaging 
van het lidgeld bracht enorm veel 
nieuwe leden gefrustreerd door de 
economische situatie. 

Jeremy Corbyn, een linkse ex-
tremist werd als voorzitter van de 
partij gekozen. Zijn verkiezing is 
tevens te danken aan zijn sterke 
antisemitische retoriek en zijn 
vriendenkring waaronder bekende 
Holocaust ontkenners. 
Hij noemde Hamas en Hezbollah 
tevens zijn “vrienden”. 

De vraag kan gesteld worden 
waarom linkse partijen antisemi-
tisme verheerlijken. 
Ze proberen het wel te verbergen 
onder anti-Israëlische retoriek, 
maar hun fixatie op het Israëlisch-
Palestijns conflict en eenzijdige 
interpretaties die bijna de verheer-
lijking van het terrorisme predi-
ken, is enkel en alleen een manier 
om het antisemitisme onder hun 
leden aan te wakkeren. 

HOE EEUWENOUDE

ANTISEMITISCHE 
IDEEËN 

LINKSE PARTIJEN INPALMEN

Het socialisme was grotendeels 
ontstaan en ondersteund door 
Joodse denkers en politici. Bijna 
alle Joden hebben de Russische 
revolutie ondersteund in de hoop 
dat economische gelijkheid ook 
gelijkheid voor de onderdrukte 
Joodse gemeenschappen met zich 
mee zou brengen. Rechtse econo-
mische ideeën werden geïdenti-
ficeerd met het fascisme alhoewel 
velen vergeten dat het nazisme 
het “sociaal nationalisme” werd 
genoemd.  
Tot nu toe kunnen vele Joodse 
organisaties - voornamelijk Eu-
ropese Ashkenazim - zich moeilijk 
vereenzelvigen met rechtse partij-
en gezien de herinneringen aan 
de Shoah nooit kunnen uitgewist 
worden. Ook in de Verenigde 
Staten stemden de Joden traditio-
neel voor de democratische partij.
Maar dit alles is in Europa en de 
Verenigde Staten aan het veran-
deren. Politieke partijen moeten 
simpele boodschappen verkondi-
gen om de grote massa te kunnen 
aanspreken. 
Dit geldt voornamelijk voor de 
minder opgeleide en zeker de 
economisch armere klasse. 

door A.Z.

NHet meest prestigieuze econo-
mische magazine “The Economist” 

plaatste Jeremy Corbyn 
op hun voorpagina met de tekst 

“Backwards, comrades!”. 

Corbyn werd voorgesteld als Lenin 
die het communisme verkondigde. 
Na het verlies van de Labour par-
tij in de laatste verkiezingen, wou 

de partij zich “herbronnen” 
door meer radicale ideeën te

lanceren. De sterke verlaging van 
het lidgeld bracht enorm veel 

nieuwe leden gefrustreerd door
de economische situatie. 
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Negativisme reikt verder dan posi-
tivisme. 
Ontevreden stemgerechtigden 
moeten zich op een vijand kun-
nen focussen. Linkse partijen pro-
beren het ongenoegen te focussen 
op de financiële markten. Maar 
dit is te ruim om de aandacht te 
kunnen trekken. Hiervoor wor-
den oude antisemitische stereo-
typen opnieuw bovengehaald. 
De Jood wordt zoals tijdens het 
nazisme voorgesteld als het beeld 
van alles wat verkeerd loopt met 
het kapitalistisch systeem. Gezien 
directe antisemitisme wettelijk 
verboden is, maken linkse partijen 
het Israëlisch-Palestijns conflict 
en voornamelijk de aanvallen op 
Israël als een hoeksteen van hun 
politieke agenda. de aanvallen op 
Israël als een hoeksteen van hun 
politieke agenda.Ze zijn zich er-
van bewust dat het antisemitisme 
voldoende zal aanwakkeren om 
een duidelijke vijand aan hun 
leden te kunnen voorschotelen. 
Zo wordt de Joodse eeuwenoude 
karikatuur in een nieuw jasje 
gestoken en voorgesteld als de 
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Jeremy Corbyn with Hezbollah flag and Ayatollah Khomeini banner, London, Aug 2012.

onderdrukker van de Palestijnen 
met de bedoeling hem ook als de 
onderdrukker van de werkende 
mens voor te stellen. Realistische 
economische alternatieven spre-
ken minder aan dan een karikatu-
rale vijand waarvoor de haat een 
eeuwenoude geschiedenis heeft.
Vele Joodse gemeenschappen 
schieten laat wakker zoals dit ook 
in de jaren dertig het geval was. 

De mentaliteit wijzigt wel. De 
verkiezing van Corbyn heeft de 
ogen geopend, alhoewel velen het 
nog altijd niet willen geloven. 
De Jewish Chronicle besteedt veel 
aandacht aan de radicale ideeën 
van Corbyn en vooral aan zijn 
vriendschappen met terroristische 
organisaties en holocaust ontken-
ners. 
Maar het is niet te ontkennen. 
Het aloude antisemitisme heeft als 
een virus een nieuw onderkomen 
gevonden bij diegenen die econo-
mische problemen koppelen aan 
de imaginaire Joodse invloed en 
haat verbergen onder het mom 
van Palestijnse medegevoelens.
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