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"(...) een diepe 
vriendschap van 
twee gelijkwaardige 
partners, onder 
andere verbonden 
in de strijd tegen
het hedendaagse
antisemitisme. (...)“

?











 “Een antisemiet is iemand die een meer dan normale 
hekel aan Joden heeft.” ☺

 Traditioneel vooral links (rijke, machtige Jood), maar 
komt in ALLE lagen voor (ook de adel)

 Anders dan 'reguliere xenofobie', veel complexer

 Een christelijk-theologische 'uitvinding'

 Diepgeworteld in de Europees-christelijke cultuur

 Pas in 1840 overgenomen in de islamitische wereld 
(“Damascus affaire”)

 Muterend virus

 IHRA definitie

EDUCATIE!

Disclaimer:
• Géén beschuldiging van christenen
• Géén beschuldiging van antisemiet-zijn
• Alleen antisemitische uitspraken



 Vervangingstheologie:
1. Het streven naar een wereld zonder Joodse religie (anti-judaïsme, 

bekering)

2. Het streven naar een wereld zonder Joods volk (antisemitisme, 
uitroeiing, na Verlichting, Franse revolutie, Napoleon)

3. Het streven naar een wereld zonder Joodse staat (antizionisme of 
zionshaat, na WOII & stichting Israel)

 Bloedsprookje:
 Kruisiging van Jezus

 Kindermoord, hostie doorsteken, etc.

 Jood = Moorddadig, wreed, bloeddorstig

 De Jood is de duivel (Judas=Jehoeda=Jood)
 Joden zijn nazi’s, reptielen, parasieten, verraders, etc.

 Moord op Joden wordt gelegitimeerd (Mattheus 27:25)

 Joden moeten geïsoleerd/geboycot/verdreven worden



… Bevrijdingstheologie… (jaren ‘60 in Zuid-Amerika)

 … waarbij... o.a. de Joden géén recht hebben op het 
Joodse land, wordt ook actief bestreden (Sabeel, BDS)

 Past tevens in de woke-ideologie: Joden zijn white-
privilege wrede kolonisatoren



Worms



“Wat moeten wij christenen nu doen met

dit verworpen, verdoemde volk der Joden?”

1. Steek synagogen en Joodse scholen in 
brand

2. Verwoest de huizen van Joden, zij 
moeten in stallen wonen.

3. Neem Joden hun gebedenboeken en 
andere heilige geschriften af.

4. Verbied Joods religieus onderwijs.

5. Neem sieraden en geld van de Joden af 
en verklaar hen vogelvrij.

6. Verbied Joden te reizen.

7. Verplichte tewerkstelling van Joden.

“Daarom nu en voor altijd: weg met hen.” 
(9-11- 1938…)







 Joden moeten gedwongen naar preken luisteren

 Joden "met honden te hangen“

 Joodse kinderen kidnappen en dopen (tot 1870!)

 Boycot, uitsluiting, gele tekens, mutsen etc.

 Goede Jood=gedoopte Jood (wel argwaan)











 Joden uitsluiten van gildes

 Oproepen om niet bij Joden te kopen (vanuit volk+politiek)

 Nu: wereldwijde BDS beweging

 Ook o.a. Israelische academici (universiteiten)

 Veelal “vrede”-dekmantel





 Kruisiging van Jezus

 Bloed van christelijk kind ritueel gebruiken

 Bloed voor Matzot→ hostie →lichaam Jezus

 Doorsteken hostie

 Projectie van katholiek ‘kannibalisme’

 Jood als bloeddorstig, wreed, kindermoordenaar, 
kinderverkrachter (ook katholieke projectie), …

 Vanaf ca. jaar 1000 bekend

 Nu: bloeddorstige Joodse Staat

 Boek: "Het verhaal van de slager" van H. Walser Smith



 21 maart 1475

 14 Joden terechtgesteld

 Heiligendag op 24 maart

 Grote bekendheid destijds
door boekdrukkunst (MEDIA),
een reeks bloedsprookjes
volgde overal in Europa

Meer info:

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Sim
on_van_Trente

 http://www.heiligen.net/heiligen
/03/24/03-24-1475-simon.php

http://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_van_Trente
http://www.heiligen.net/heiligen/03/24/03-24-1475-simon.php


Bloedsprookje:
Joden tappen bloed van christelijke kinderen af



Bloedsprookje: Joden doorsteken hostie







 Tot aan WOII veelvuldig + pogrom (ook Sjoa), na WOII 
nog in Oost-Europa (m.n. Polen)

 Vooral in 19e eeuw nieuw leven ingeblazen door de RKK

 Joodse getto’s worden opgeheven (Napoleon), Joden 
worden gezien als ‘bedreigend’ (Joodse wereldmacht)

 Hep-hep rellen (Hiep hiep hoera), van m.n. studenten
 HEP = Hierosolyma Est Perdita, “Jerusalem is verloren” 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Hep-Hep_riots)

 Damascus affaire (1840, http://en.wikipedia.org/wiki/Damascus_affair)

 Gretta Duisenberg: Israeli’s kidnappen Palestijnen om hun 
organen te verwijderen voor transplantatie voor Joden

http://en.wikipedia.org/wiki/Hep-Hep_riots
http://en.wikipedia.org/wiki/Damascus_affair






Bloedsprookje: recent beeldmateriaal













 19e eeuw: grootschalige anti-Joodse campagnes, vnl. als 
reactie op opheffen ghetto’s en ‘gelijkstelling’ Joden

 Vooral vanuit het Vaticaan (bijv. Kertzer), maar andere 
media volgen

 Media bestaat nl. uit journalisten, zijn net mensen...

 Media is vaak politiek links



https://nos.nl/l/2339096

https://nos.nl/l/2339096
https://nos.nl/l/2339096






Vlag?









 14e eeuw pestepidemie

 Vanwege hygiënischer leven, in ghetto’s, 
afscheiding, etc., sterven minder Joden

 Joden krijgen de schuld, gemeenschappen 
worden uitgeroeid, bijv. Deventer 1349



 Joden zijn de duivel, het kwaad

 Joden zitten (dus) achter al het kwaad

 Joden zijn onmenselijk

 Ontmenselijking →moord









Cartoon

Der Stürmer:



‘Onzedelijkheid’: “Judensau” op de St. Pieter Kathedraalin Regensburg



 Tot 18e eeuw nauwelijks antisemitisme (wel dhimmi's)

 Taifa Toledo (verwijzing Moorse sjoel)

 Joden vinden toevlucht in Ottomaanse Rijk

 Damascus affaire in 1840:
 Bloedsprookje

 Pater Tomaso



 Onderdeel van campagne van de Kerk in 19e eeuw 
(Kertzer)

 Protocollen van de Wijzen van Zion (Tsaristisch 
Rusland)

 Machtige Joodse Lobby in de VS (Gretta enz.)



De Joodse bankier Rothschild als symbool van de vermeende 
Joodse wereld(geld)heerschappij







 Gebruiken Jodenhaat als instrument

 Joden zijn de gemeenschappelijke ‘vijand’, de ‘ander’, de 
‘vreemde’ (vanwege uniformeren)

 Altijd symbolen, vlaggen, leuzen (HEP HEP)

 Kerk, Stalinisme/Marxisme, Nazisme, Jihadisme, enz.

 Joden fungeren als ‘geweten’ (Abel Herzberg)

 “De kanarie in de kolenmijn”: voorbode!

 “Het begint met Joden, maar eindigt nooit met Joden”



 Eeuwenlang geïndoctrineerd, opgehitst

 Ontsteekt ook ‘autonoom’ in anti-Joodse woede (niet alleen 
vanuit leiders)

 Voorheen vaak rond pesach, maar ook na bloedsprookjes

 Volks-pogroms, vanaf jaar 1000

 HEP HEP rellen (Hierosolyma Est Perdita), vanaf ca. 1819

 Pamfletten om Joodse winkels en producten te boycotten

 Massademonstraties tegen de Joodse staat (extreme haat en 
geweld)

 Gaza-flottilla’s, manifestaties, etc.

 BDS, talloze Palestina-platformen, term “Palestina”

 “From the river to the sea”…







 “Dood aan de Joden” in de NL steden, geen ophef:

 “Ja maar ze doen in Palestina hetzelfde als wat hen is 
aangedaan in WOII…

 Oekraïne?... (Israel ipv Rusland, raket ‘Voor de kinderen’)

 China, Iran, Qatar, Marokko, …?





 Vanaf 300: een wereld zonder Joodse religie: anti-
Judaïsme (Goede Jood=bekeerde Jood)

 Vanaf 19e eeuw: Een wereld zonder Joden: 
antisemitisme (Goede Jood=dode Jood)

 Vanaf 1948: Een wereld zonder Joodse staat: 
antizionisme (Goede Jood=antizionistische Jood)



 Nazi's

 'Apartheid'

 Past ook bij 'woke', i.e. BLM, BIJ1, 
DENK, GL, etc.



 Het ultieme kwaad (dat waren de Joden al)

 'Cancellen' Holocaust

 Rechtvaardigt

Antizionisme

 Rechtvaardigt

geweld tegen Joden

 Demoniseert ook

Joodse gemeenschap



















Op 26 mei 2016 werd een niet-bindende werkdefinitie van antisemitisme goedgekeurd door de 31 landen die lid zijn van 

de International Holocaust Remembrance Alliance:

“Antisemitisme is een bepaalde perceptie van Joden die tot uiting kan komen als een gevoel van haat jegens 

Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme zijn gericht tegen Joodse of niet-Joodse personen 

en/of hun eigendom en tegen instellingen en religieuze voorzieningen van de Joodse gemeenschap.”

De IHRA kan de volgende voorbeelden hanteren als leidraad bij haar werkzaamheden:

Er is bijvoorbeeld sprake van een uiting van antisemitisme wanneer de Staat Israël, opgevat als een Joods collectief 

gegeven, in het vizier wordt genomen. Let wel: een kritische houding tegenover Israël die vergelijkbaar is met de kritiek 

die wordt geuit tegen gelijk welke andere staat, is niet als antisemitisch te bestempelen. Bij antisemitisme worden 

Joden er regelmatig van beschuldigd een complot tegen de mensheid te smeden. Antisemitisme wordt vaak gebruikt 

om te verklaren “waarom er van alles misloopt” en Joden hiervan de schuld te geven. Dit gebeurt mondeling, 

schriftelijk, in visuele vorm en in daden, en gaat gepaard met sinistere stereotypen en negatieve 

persoonlijkheidskenmerken.

De gedaante die antisemitisme tegenwoordig aanneemt in de openbare ruimte, in de media, op scholen, op het werk en 

in religieuze context kan algemeen beschouwd neerkomen op – maar is niet beperkt tot – de volgende voorbeelden:

• Oproepen tot, bijdragen aan of het rechtvaardigen van het doden van of schade toebrengen aan Joden in naam 

van een radicale ideologie of een extremistische opvatting van religie.

• Leugenachtige, ontmenselijkende, demoniserende of stereotiepe opmerkingen maken over Joden als zodanig of 

over de macht van de Joden als collectief geheel. Hierbij gaat het onder meer – maar niet uitsluitend – over de 

mythe van een wereldwijde Joodse samenzwering of de mythe dat Joden de media, de economie, regeringen of 

andere maatschappelijke instellingen controleren.

• Joden als volk ervan beschuldigen verantwoordelijk te zijn voor reële of ingebeelde vergrijpen die zijn gepleegd 

door één enkel Joods individu of één enkele Joodse groep, of zelfs voor daden die zijn gepleegd door niet-Joden.



• Ontkenning van het feit, de omvang, de mechanismen (bv. de gaskamers) of de doelmatigheid van de genocide op 

het Joodse volk door het nationaalsocialistische Duitsland en zijn aanhangers en medeplichtigen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog (de Holocaust).

• De Joden als volk of Israël als staat ervan beschuldigen de Holocaust te hebben verzonnen of te overdrijven.

• Joodse burgers ervan beschuldigen zich loyaler op te stellen ten aanzien van Israël of de vermeende prioriteiten 

van de Joden wereldwijd, dan ten aanzien van de belangen van hun eigen natie.

• Het Joodse volk het recht op zelfbeschikking ontzeggen, bv. door te beweren dat het bestaan van de Staat Israël is 

ingegeven door racistische overwegingen.

• Met twee maten meten, in die zin dat van de Staat Israël een bepaald gedrag wordt geëist dat niet van andere 

democratische naties wordt verwacht of verlangd.

• De symbolen en de beeldtaal gebruiken die bij het klassieke antisemitisme horen (bv. de bewering dat Jezus werd 

vermoord door de Joden of het bloedsprookje) om Israël of de Israëli ’s te typeren.

• Het huidige beleid van Israël vergelijken met het beleid van de nazi ’s.

• De Joden collectief verantwoordelijk stellen voor de daden van de Staat Israël.

Antisemitische daden vormen een misdaad wanneer dit zo wordt gedefinieerd in de wet. Zo is de ontkenning van de 

Holocaust of de verspreiding van antisemitisch materiaal strafbaar in bepaalde landen.

Misdaden zijn antisemitisch wanneer het doelwit van de aanvallen, of het nu om mensen of eigendommen zoals 

gebouwen, scholen, plaatsen voor het vieren van de eredienst en begraafplaatsen gaat, worden geselecteerd omdat zij 

Joods zijn of verband houden met Joden, of als zodanig worden gepercipieerd.

Er is sprake van antisemitische discriminatie wanneer Joden kansen of diensten wordt ontzegd die wel beschikbaar 

zijn voor anderen. Antisemitische discriminatie is in de meeste landen illegaal.





 Farizeeër: Huichelaar, Schijnheilige, Schijnvrome huichelaar, 
Geldzuchtig, Schrift-/Wetgeleerde (godsd.)

 Jodenstreek

 Oude/voormalige synagoge

 Het 'oude' volk

 Archaïsche, pietluttige regeltjes-religie

 Anatevka-Jood

 Maar ook: "Israel/Joden zijn alleen maar goed", i.e. 
filosemitisme, Joden zijn niet gewone mensen

 …?


