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MEDIA oNDER DE LoEp
d o o r  s ava s o r d a

ANTIsEMITIsME 
IN DE GEsChREvEN pERs ?
JODEN, PARASITERENDE LINTWORMEN NOEMEN  
KAN ZOIETS?



Is de persvrijheid absoluut, kan men in de pers zomaar de me-
demens beschuldigen? Deze kwestie staat hoog in de politieke 
agenda – u herinnert zich de heisa en de gewelddadige reacties 
naar aanleiding van de publicatie van de Mohammed cartoons 

nog wel. Maar mag men in de pers de joden / israël zo maar bele-
digen? wat kan, wat kan niet? hoe kan men reageren, moet er wel 
gereageerd worden en zijn die reacties wel efficiënt? 

De 2de intifada ging in europa hand in hand met een toename van 
het aantal antisemitische incidenten en zinderde ook na in de me-
dia. De berichtgeving over het Midden–Oosten conflict, werd onge-
nuanceerder en schoof op in de richting van het antisemitisme. Ook 
in belgië werd die trend gevolgd, zowel in de Franstalige als in de 
nederlandstalige pers. 

Lezersbrieven en opiniestukken vol haat.
in de eerste fase werden lezerbrieven en opiniestukken met antise-
mitische klemtonen druppelsgewijs toegelaten in de pers. p-Maga-
zine, een vlaams populair tv weekblad met veel bloot, beet hierbij 
de spits af op 7/12/01. een in dit blad gepubliceerde lezersbrief van 
een zekere rudolphus De Groote vergeleek israël en de joden met 
een lintworm die parasiteert op een collectief schuldgevoel. er werd 
klacht ingediend. het Antwerpse parket seponeerde de zaak: een 
vrijgeleide voor haatteksten in de geschreven pers? 

De Franstalige pers volgde. in een opiniestuk van baron Simon-
pierre nothomb in le Soir «l’ordre va-t-il régner à Gaza?» (15/12/01), 
worden de joodse israëli’s vergeleken met de nazi’s in warschau. na 
hevig protest krabbelde de auteur wat terug en bood hij – al dan 
niet gemeend - zijn verontschuldigingen aan. in privé gesprekken 
gaven verantwoordelijken van le Soir ondertussen wel toe dat een 
dergelijk pathologisch antisemitisme eigenlijk nooit het daglicht 
had mogen zien. 

ngo’s, Bv’s, politici en mensen uit de culturele sector uiten 
zich.
een aantal nGO’s, zoals 11.11.11, Oxfam en pax christi, koos in het 
aanslepende conflict resoluut partij en een reeks bv’s volgde hen 
hierin. zij namen het ongenuanceerd op voor de palestijnen, tegen 
de vermeende onderdrukking door israël. Alle aandacht ging naar 
de verlangens van de palestijnen. Met de elementaire behoefte aan 
veiligheid bij de israëli’s werd niet in het minst rekening gehouden. 
ze hadden al evenmin oog voor de fundamentele verschillen in po-
litieke structuur: de democratische staatsvorm in israël in tegenstel-
ling tot het totalitarisme / de anarchie aan de overkant. bovendien 
werden hun anti-israëlische acties ook vaak doorgetrokken naar de 
belgische bevolking van joodse origine, die ervan beschuldigd wer-
den het zionisme en israël te steunen en aangemaand werden daar 
publiekelijk afstand van te doen.
 

een triest “hoogtepunt” in dit verband was het artikel van rené 
los, de vriend van voormalig Antwerps stadsdichter tom lanoye. 
hij kreeg de eer om in de Standaard (19/04/2004) een opiniestuk te 
schrijven naar aanleiding van de verjaardag van de opstand van het 
Ghetto te warschau. in zijn artikel “ik ben geen antisemiet, maar...” 
stelde hij onder meer dat israël een staat is die zich buiten de inter-
nationale gemeenschap heeft gesteld, die de wereldvrede bedreigt 
en dus internationaal moet worden aangepakt. in één adem werd 
israël verantwoordelijk gesteld voor het toenemende antisemitisme 
en werd de Antwerpse joodse gemeenschap aangemaand om zich 
van israël te distantiëren. Anderzijds ondertekende rené los wel 
het platform van de Ael (de Arabisch europese liga), en liet hij geen 

afkeuring horen toen de Ael een (pogrom) actie tegen joodse win-
kels in Antwerpen uitvoerde noch wanneer deze organisatie een 
pop, gekleed als orthodoxe jood, publiek verbrandde. 

pamflettisten van het niveau van een lucas catherine (joods Actu-
eel n°2), Gie van den berghe, en de twee voormalige stadsdichters 
van Antwerpen kwamen regelmatig aan bod in een aantal vlaamse 
kranten. zij konden het niet laten om in de marge van het Midden-
Oosten conflict in diverse vlaamse media steeds weer blijk te geven 
van hun haat tegen israël / de joden. 

de franstalige pers in België volgt dezelfde koers!
in minder dan één jaar hebben ten minste vier kranten of tijdschrif-
ten zich in hun publicaties schuldig gemaakt aan feiten, waarbij het 
centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding tussen-
gekomen is.

in  le journal du Mardi (21/02/06) lazen we: “en fait, contrairement 
aux juifs dont la religion est dorénavant la politique et les affaires, … 
“. Deze tekst, een parafrase van karl Marx’ hatelijke schotschrift “Over 
de joodse kwestie” werd klakkeloos gekopieerd uit een Marokkaans 
weekblad. Ook het Franse Ministerie van buitenlandse zaken nam 
deze zin in haar persoverzicht van Marokko over en werd daarvoor 
geïnterpelleerd door het Simon wiesenthal centrum. 

natuurlijk kon de krantengroep rossel niet achterblijven. Deze 
groep heeft een jarenlange reputatie wat betreft desinformatie over 
het Midden-Oosten conflict en het constant demoniseren van de 
staat israël. Op 30/08/2006 vond bernard Meeus in le Soir Maga-
zine er niets beter op om in zijn artikel “zoute, ma chère” de joden 
te stigmatiseren als eigenaars van dure appartementen. hij maakte 
hierbij een bewust onderscheid tussen de joden en andere Antwer-
penaren / andere belgen. 

(Bernard Meeus is de persoon die in Le Soir Magazine zonder enige re-
serve de Franse journalist Charles Enderlin verdedigde in de zaak Mo-
hammed al Dura. Hij ging zelfs verder dan zijn collega en beschuldigde 
het Israëlische leger ervan de jongen in koelen bloede doodgeschoten 
te hebben. Enderlin had ondertussen zelf  deze stelling in twijfel getrok-
ken. Er lopen in Parijs  nog drie rechtzaken over deze affaire omdat de 
verfilmde “dood” door een Palestijnse assistent van M. Enderlin wel 
eens een zuivere enscenering zou kunnen zijn.)
antisemitisme in spotprenten.
Maar de kers op de taart kwam op 18 december in le Soir met een 
antisemitische karikatuur van pierre kroll. in een cartoon werd een 
orthodoxe israëlische jood afgebeeld die, met een paar gieren in de 
lucht, grinnikend van op zijn balkon neerkijkt en ziet hoe de pales-
tijnen onderling vechten. Dezelfde kroll had het er, nog de dag er-
voor, op rtl over dat een spotprent met een sympathieke en aardi-
ge Arabier terecht niet gepubliceerd werd in deze krant. naar eigen 
zeggen was deze spotprent nochtans helemaal niet denigrerend, 
zoals in bepaalde extreem-rechtse publicaties wel het geval is. Ook 
zijn gewaagde prent over de kruisiging van christus werd gecensu-
reerd. Dat zijn eigen karikatuur van 18 december eerder thuishoort 
in neonazi literatuur of in de tentoonstelling georganiseerd door 
Ahmadinejad in teheran, was hem daarentegen ontgaan...

De laatste van deze al te lange rij, was de spotprent in De Standaard 
van 01/02/2007. uit een schoorsteen van het vernietigingskamp in 
Auschwitz zie je de rook opstijgen in de vorm van een vraagteken. 
De hoofdredacteur beweerde, enigszins in paniek geraakt door de 
lezersbrieven en het inschakelen van het centrum, dat dit geen in-
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vraagstelling van de Shoah was, maar dat het een illustratie betrof 
bij het opiniestuk « nooit meer » in dezelfde krant. hierin stelde Gie 
van den berghe de vraag of ook zigeuners en homoseksuelen bij de 
dag van de holocaust herdacht werden. Deze uitleg van de krant 
heeft weinig lezers overtuigd. Deze cartoon werd ook in joods Actu-
eel n° 2 gepubliceerd, samen met een lezersbrief daarover.

Wat te doen?
natuurlijk werd er door individuele le-
zers gereageerd op die publicaties. Maar 
meestal bleven de redacties potdoof voor 
de ingezonden lezersbrieven. Alleen de 
hoofdredactrice van le Soir schreef een 
paar persoonlijke antwoorden met ex-
cuses, maar vertikte het aanvankelijk om 
deze openbaar te maken en in haar krant 
af te drukken. nadat het consistorie, het 
Forum der joodse Organisaties of een 
paar individuele lezers zich gewend had-
den tot het centrum voor gelijkheid van 
kansen en racismebestrijding kwam er 
schot in de zaak. na een aanmaning van 
deze organisatie, voelden zowel le journal du Mardi, le Soir Ma-
gazine als le Soir zich uiteindelijk verplicht om hun excuses in hun 
kolommen af te drukken. tot vandaag heeft de Standaard en haar 
hoofdredacteur het nagelaten om een rechtzetting te publiceren 
over hun cartoon die door een deel van haar lezers als negationis-
tisch beschouwd wordt. 
Dat verwondert attente mediawatchers eigenlijk niet want in “De 
Standaard on line”  werd al een paar jaar geleden schaamteloos een 
tekst van een zekere rené weemaels geplaatst (kandidaat bij de ge-
meenteraadsverkiezingen voor Groen! en lokale verantwoordelijke 
van 11.11.11) waarin hij schrijft dat “... het racisme dus in de joodse 
godsdienst ingebakken zit ...”. Ondanks deze uitspraak beweert rené 
weemaels een “geboren antiracist te zijn”...

van kwaad naar erger?
we zijn dus op een punt gekomen dat het centrum voor gelijkheid 
van kansen en racismebestrijding moet optreden om het oplaai-
ende antisemitisme in lezersbrieven en in de berichtgeving van de 
pers in te tomen. tien jaar geleden hadden we iemand, die beweerd 
zou hebben dat het antisemitisme in onze belgische pers vandaag 
opnieuw schaamteloos de kop zou opsteken, voor gek verklaard. 
toen was het antisemitisme het exclusieve terrein van een paar nos-
talgische extreemrechtse schotschriften. nu is de pers volop aan het 

afglijden naar een stiekem antisemitisme waarbij, en dit is nieuw, 
vooral links uitblinkt in “judeofobie”. August bebel zei al meer dan 
100 jaar geleden dat het antisemitisme het socialisme van de dwa-
zen is!
wat begon met het aftasten van de tolerantiedrempel van de lezer 
inzake antisemitisme, kan uitgroeien tot een ware antisemitische 

pandemie. net als in vorige eeuwen zijn 
de joden en later ook de joodse staat op-
nieuw de zondebok. Straks herbeleven we 
misschien een ‘julius Streicher” revival? 
waakzaamheid is dus geboden.

verzet organiseren?
het blijkt ook dat individuele reacties van 
lezers alleen weinig respons krijgen van 
de krantenredacties. reacties van orga-
nisaties als het centrum voor gelijkheid 
van kansen en racismebestrijding liggen 
blijkbaar veel gevoeliger. Andere antira-
cistische organisaties zoals de Franstalige 
MrAX, lijken echter minder waakzaam 
en storen zich er niet aan om op hun 

site, www.mrax.be, zelfs verwijzingen te maken naar internetsites 
waarop antisemitische teksten en spotprenten terug te vinden zijn. 
Misschien zouden ook andere joodse overkoepelende organisaties, 
zoals de ccjOb te brussel (het coördinatie comité van de joodse 
Organisaties van belgië), in de toekomst meer aandacht moeten 
hebben voor wat er in de media verschijnt om alert te kunnen rea-
geren wanneer het nodig is?
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De karikatuur in Le Soir




