
in het vorige nummer weerlegde Joods Actueel met 10 concrete 
voorbeelden de stelling van Filip De winter dat zijn partij, het 
Vlaams belang, niets te maken heeft met het antisemitisme. Dit 
vond een ruime weerklank in de media zowel in het binnenland 
als in sommige buitenlandse persorganen. De Vlaamse 
kwaliteitskrant ‘De Morgen’ zette deze speurtocht zelfs verder 
en bracht de volgende dag het relaas van de banden van Franse 
neonazi’s met de partij van Filip De winter.
Als het antisemitisme de kop opsteekt, dan is ‘De Morgen paraat’. 
De Joodse gemeenschap kan gerust op beide oren slapen. Of zien 
we dit te rooskleurig? Savasorda zoekt het uit.

Het ene antisemitisme haalt de krantenkop,  
het andere wordt genegeerd
Spijtig genoeg is het antisemitisme niet het monopolie van het 
extreem rechtse gedachtegoed. Ook ter linker zijde ligt het op de 
loer. Het Simon Wiesenthal instituut heeft de taak op zich genomen 
om alle vormen van antisemitisme op te sporen en aan te klagen. 
Het instituut constateerde dat in 2004 verschillende antisemitische 
boeken aangetroffen werden in een aantal officiële stands van 
Arabische landen op de Frankfurter Buchmesse. Dat vond geen 
weerklank in ‘De Morgen’. 
Een paar jaar geleden haalde Shimon Samuels van het Simon 
Wiesenthal instituut in Parijs de frontpagina van verscheidene 
Vlaamse kranten toen hij aantoonde dat bepaalde activiteiten van 
het Vlaams Blok racistisch te noemen waren. Maar toen Samuels in 
2003 op de analogie wees tussen de afbeelding van een bloedende 
sinaasappel (op een poster van ‘Oxfam België’) en het ‘traditionele’ 
beeld van de bloedende hostie bleef het zeer stil in de pers. Nochtans 
was dit sinds de Middeleeuwen een wijd verspreid symbool van het 
antisemitisme in Europa. Dit bericht was ook nooit te lezen in de 
krant van hoofdredacteur Yves Desmet. Zelfs toen wat later ‘Oxfam 
international’ zich – ten gevolge van het internationale protest 
hierover - distantieerde en ‘Oxfam België’ zich uit de campagne van 
het Actie Platform Palestina trok vernam de lezer van ‘De Morgen’ dit 
niet in zijn dagblad. 

wie haat zaait, zal antisemitisme oogsten
Wie de Savasorda dossiers in dit blad gevolgd heeft, weet inmiddels 
dat de berichtgeving in de media over het Midden-Oosten conflict 
nogal eenzijdig en gesimplificeerd is. Kranten en tijdschriften stellen 
op geregelde tijdstippen hun vrije tribunes ter beschikking van  
woordvoerders van NGO’s  die deel uitmaken van het Actie Platform 
Palestina (zoals onder meer 11.11.11., Broederlijk Delen, FOS-
Socialistische Solidariteit, Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels, 
Pax Christi Vlaanderen, Vlaams Internationaal Centrum, Vlaams 
Palestina Comité, Protos, Artsen voor Vrede, CODIP, Geneeskunde voor 
de Derde Wereld, Socialisme zonder Grenzen en Vrede vzw). Omdat 
ze regelmatig de krantenkoppen halen krijgen deze zelfverklaarde 
specialisten dan ook in de ogen van de modale krantenlezer een 
aureool van geloofwaardigheid, terwijl ze eigenlijk kritiekloos het 
anti-Israël standpunt van hun organisaties vertolken. Zo wordt ook 
via De Morgen het Midden-Oosten conflict in onze streken ‘ingevoerd’ 
en piekt het antisemitisme in de nasleep ervan. De gegevens die 
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De bloedende hostie, made in belgium
Volgens de legende zouden hosties op miraculeuze wijze hebben 
gebloed, nadat ze door Brusselse en Leuvense Joden in een sy-
nagoge met messteken doorboord werden. Hosties zijn schijfjes 
tarwemeel gebruikt bij de katholieke eucharistieviering. 

Deze beschuldiging had voor een zestal Joden tot gevolg dat hun 
bezittingen verbeurd verklaard werden en dat ze in mei 1370 op 
de brandstapel terechtkwamen. 

De beschuldiging van de Joden diende om het mirakel geloof-
waardig te maken, want het materiële feit van de hostieprofanatie 
werd nooit vastgesteld. Dergelijke beschuldigingen kwamen ook 
op andere plaatsen in Europa voor. In de Sint Michielskathedraal 
te Brussel zijn alle glasramen aan dit feit gewijd. In 1968 bevestig-
de de katholieke kerk officieel dat het historisch onderzoek deze 
beschuldigingen weerlegde en dat de rode kleur aan een bacterie, 
micrococcus prodigiosus, te wijten was.
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‘DE MORGEN’ WAAKT TEGEN OPSTEKEND ANTISEMITISME …  
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verzameld worden op de site www.antisemitisme.be spreken in dit 
verband boekdelen. 

wat je niet in de kranten  
leest in verband met antisemitisme
Enkele concrete voorbeelden uit De Morgen spreken voor zich. Een 
betoging tegen Israël in Brussel tijdens de 2de Libanonoorlog waarbij 
Hezbollah-vlaggen en hakenkruisen werden meegedragen, werd in 
de krant een ‘vredesbetoging’ genoemd. De hakenkruisen ontsnapten 
aan de aandacht van de kritische journalist en lezersbrieven die wezen 
op het antisemitische karakter van sommige deelnemers werden 
simpelweg niet gepubliceerd.

Een dergelijke lezersbrief aan de krant De Morgen kon Joods Actueel 
inkijken. Daarin stond het volgende: ‘Daarom acht ik u willens nillens 
mede verantwoordelijk voor het demoniseren van de staat Israël en het 
ongewild tot leven wekken van het oude spook van het antisemitisme.’ 
De brief in kwestie werd gepubliceerd, maar zonder desbetreffende 
passage, de belangrijkste conclusie van de brief.
Een andere zelfverklaarde Midden-Oosten specialist die regelmatig 
zijn vrije tribune in de krant kreeg was Lucas Catherine, een ‘gevierd 
auteur’ van wie Savasorda aantoonde dat hij er niet voor terugschrikt 
nazistische bronnen te gebruiken om zijn anti-Israël stellingen te 
‘bewijzen’. Een (kritische) lezer echter, die met naam en toenaam door 
Lucas Catherine in De Morgen werd aangevallen, 
werd het recht van antwoord ontzegd. Na protest 
van die lezer bij de redactie, kreeg die toch nog een 
wederwoord, maar onder strikte voorwaarden: 
zo mocht de naam van de auteur niet genoemd 
worden. En het bleef niet bij dit ene incident 
waar een reactie enkel kon gepubliceerd worden 
indien de naam van de schrijver niet vermeld zou 
worden.

Het geweten van Vlaanderen
Het recht van antwoord is nochtans duidelijk 
omschreven in de wet van 23 juni 1961. Voor  
de redactie van de krant De Morgen blijkt dit 
evenwel een rekbaar begrip. Savasorda vernam 
dat hoofdredacteur Desmet in een gesprek met de 
vereniging van Vlaamse journalisten bevestigde 
dat ‘hij zelf beslist wat het recht van antwoord 
inhoudt’. Yves De Smet, het geweten van Vlaanderen?

Ook in de feitelijke berichtgeving over het Midden-Oosten is De 
Morgen wel eens voorbarig. Zo maakte de papieren editie van de krant 
(als enige in België) op 4 december 2006 gewag van de vermeende 
beschieting van een Palestijnse vissersboot door de Israëlische 
marine. Israël van zijn kant ontkende in alle toonaarden dat het 
incident had plaatsgevonden, maar toch werd dit ‘door verschillende 
Palestijnse bronnen bevestigd en ook internationale media maakten 
melding van het voorval’, aldus de journalist in De Morgen. Achteraf 
werd vernomen dat de ‘verscheidene Palestijnse bronnen’ in feite een 
paar Hamas-aanhangers waren en dat de ‘internationale media’ twee 
kranten waren, die eveneens  in de propagandaval getrapt waren. 
Rechtzetting door de krant? Geen sprake van. Rechtzetting door 
middel van een ingestuurde lezersbrief die dit aankaartte… evenmin! 
Het ‘geweten van Vlaanderen’ wordt liever niet op fouten gewezen.

Het lijstje van trouwe Israëlbashers dat er het woord mag voeren lijkt 

trouwens onuitputtelijk: vorig jaar maakte ook Sus van Elzen er zijn 
intrede. Een man die in zijn publicaties over het Midden-Oosten een 
heel eenzijdige visie vertolkt waarbij hij de feiten voortdurend naar 
zijn hand zet. Reacties hiertegen werden alweer niet toegelaten! 

Autochtone belgen en Joden
Soms is de omgang met het huidige Jodendom moeilijk voor de pers. 
Dat is af en toe ook in De Morgen merkbaar. Jeroen Verelst schreef 
onlangs: ‘behalve autochtone Belgen lieten ook Antwerpse Joden 
zich volgens Hostiaux niet onbetuigd’. Een reactie van het Forum der 
Joodse Organisaties met de vraag hoe lang Joden in dit land moeten 
wonen om niet langer als allochtonen beschouwd te worden door de 
krant kreeg niet de minste reactie. Duizend jaar is misschien nog niet 
voldoende … 

klachten over antisemitisme 
en negationisme worden genegeerd
Toen enkele gynaecologen in de media het probleem aankaartten 
dat in de spoedafdelingen van sommige ziekenhuizen mannelijke 
gynaecologen soms op een agressieve manier door de echtgenoten 
van moslimvrouwen verhinderd werden in de uitoefening van hun 
beroep, vond de ‘interculturele’ organisatie Kif Kif het nodig om in 
een lezersbrief er ook de ‘orthodoxe Joden’ bij te betrekken, zonder 

de minste reden noch argumentatie. Een reactie 
die het aandurfde te melden dat tegen Kif Kif al 
klachten neergelegd werden voor antisemitisme en 
negationisme op hun webforum moest eerst van 
deze informatie gezuiverd worden vooraleer de krant 
de brief publiceerde.

Ook wanneer Professor (emeritus) Herman De 
Ley van het ‘Centrum voor Islam in Europa’ van de 
Universiteit van Gent een spreekbuis krijgt mag er 
niets over gelijkaardige klachten tegen hem en zijn 
‘Centrum’ gemeld worden.

Wat ons bij ons onderzoek opvalt, is dat De 
Morgen nogal selectief is in het bestrijden van het 
antisemitisme. Het antisemitisme van extreem rechts 
haalt vlotjes de krantenkoppen, maar de redactie is 
veel meer terughoudend in de berichtgeving over 
het antisemitisme van andere organisaties.

De hoofdredacteur houdt er nochtans mooie principes op na wat 
betreft het behandelen van lezersbrieven: ‘Onze opiniepagina’s 
zijn een forum om beargumenteerde meningen met elkaar te laten 
botsen. Het is geen vrijplaats voor gescheld.’
Na een kritische lectuur van de columns over het Midden-Oosten kan 
Savasorda niet anders dan te betwijfelen of deze lovenswaardige regels 
ook gelden over het schelden op Israël in de officiële opiniestukken.

  Getekend Savasorda

Savasorda is het pseudoniem van een kleine groep medewerkers van 
Joods Actueel die de media onder de loep nemen. Savasorda (‘Hoofd van 
de wacht’) was een Joods-Spaanse geleerde, leefde in Barcelona en was 
DE persoon die voor het eerst de volledige oplossingen van de tweede-
machtsvergelijkingen naar Europa bracht. Hij vervolledigde daardoor de 
werken van de griek Diophantes en vooral van de Oezbeek al-Chwarizmi die 
de negatieve wortels, reeds bekend door de Hindoes, zelf niet ontdekt had.
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