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Inleiding 

 

Antisemitisme volgens Wikipedia:   Inleiding en definitie 

Joden en het Jodendom hebben in de geschiedenis dikwijls te maken 

gehad met weerstand (of verzet of haat) van tegenstanders. Vele vormen 

van die weerstand laten zich samenvatten in de term 'antisemitisme'. In 

de geschiedenis hebben extreme uitingen van antisemitische aard 

meermaals geleid tot moord op Joden, zoals tijdens pogroms en de 

Holocaust. Naast de term 'antisemitisme' wordt ook de term anti judaïsme 

vaak gebruikt; dit laatste dan meer als kenschets van de theologische 

tegenstanders van het Jodendom (dus los van de Joodse etniciteit, maar 

zich richtend op de geloofskant). 

 

Gevolgen en achtergronden 

Volgens het Comité de coordination des organisations juives de Belgique 

(CCOJB) leidt antisemitisme ertoe dat veel Joden niet in het openbaar 

voor hun afkomst of joodse religie durven uit te komen.[1][2] Hoewel het 

woord 'antisemitisme' haat jegens alle sprekers van Semitische talen 

(waaronder Arabieren) lijkt uit te dragen, refereert het in het westen enkel 

aan de Joden. 

 

Introductie van de term 

  

De term 'antisemitisme' werd voor het eerst gebruikt tussen 1870 en 1880 

in Duitsland door Wilhelm Marr, onder andere in zijn Antisemitische 

Hefte uit 1879. Het verschijnsel zelf is echter veel ouder dan de 19e eeuw. 

Antisemitisme kan voortkomen uit verschillende ideologieën, zoals 

fundamentalistisch christendom, islam, nationalisme, communisme, 

racisme, nationaalsocialisme en fascisme, waarbij Joden of het Jodendom 

als religie als tegenstander, vijand of verwerpelijke religie gezien kunnen 

worden (bijvoorbeeld als vijand van Christus of Allah, vreemdeling, 

kapitalist, communist enzovoorts). Antisemitisme is niet in alle gevallen 

een bewust gekozen politiek of religieus standpunt, maar kan ook 

voortkomen uit vooroordelen of denkfouten (denkfout fallacia 
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consequentis). Zo "concludeerde" de 19e eeuwse Duitse componist 

Richard Wagner, die een fervent antisemiet was, dat wanneer hij iemand 

niet mocht, diegene dan "dus" een Jood moest zijn of toch anders 

mínstens diens móeder een Jodin was.[3] Dit neemt niet weg dat Wagner 

uitvoeringen van eerste producties van nieuwe operacomposities 

uitgerekend aan Joodse dirigenten toevertrouwde: een van de vele 

paradoxen in de levensgeschiedenis van de componist. Volgens 

sommigen [4][5] hangen antisemieten ook nogal eens allerlei 

complottheorieën aan, waarin dan aan Joden een veelal verborgen 

bepalende rol in "het wereldgebeuren" wordt toegedicht, of een streven 

naar wereldoverheersing. Vaak wordt daarbij geen onderscheid gemaakt 

tussen bijvoorbeeld Joden (als volk) en joden (als aanhangers van een 

religie) en bijvoorbeeld ook tussen het zionisme en de staat Israël. Een 

aantal gebeurtenissen in de wereld wordt   vanuit antisemitisch denken   

op negatieve wijze aan Joden toegeschreven (de Jood of het Jodendom 

als zondebok), van de Russische revolutie tot de aanslag op de Twin 

Towers in New York op 11 september 2001.[6] 

******************************************************* 

 

Uit het Reformatorisch Dagblad 

Antisemitisme als veelkoppig monster, zie RD 31 mei 2014.  

Tijdens de jaarlijkse themadag van het deputaatschap voor Israel van de 

Gereformeerde Gemeente besprak men het antisemitisme. De conclusie 

van SGP-kamerlid Bisschop was: AHet duurt lang voordat de politie 

krachtig reageerde@, dit naar aanleiding van een incident van een joodse 

jongen.  

 

Groot deel EU doet niets met afspraken tegen antisemitisme, zie RD 13 

februari 2014. 

  

Inderdaad duurt het lang, tot zeer lang, voordat justitie en of andere 

instanties krachtig reageren en daadwerkelijk optreden tegen 

antisemitisme. Wij als Veluwse Israel Vrijstaat hebben direct na de 

ruimingsactie (oorlogsaanval) van de Gemeente Putten op 21-12-2013 
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diverse instanties die aangeven zich in te zetten tegen antisemitisme 

aangeschreven en onze klachten ingediend. Slechts een enkele reactie 

hebben wij ontvangen, waarna men ons van het kastje naar de muur 

stuurde en ons vervolgens aan ons lot overliet. Onze ervaring is dat het 

blijkbaar geen enkele zin heeft om je te beklagen wegens antisemitisme 

of discriminatie, zelfs niet bij de SGP, waar wij ons ook beklaagd hebben, 

en van hen niet eens een ontvangstbevestiging terug ontvingen. Zo kan 

men zien dat antisemitisme metterdaad een veelkoppig monster is, waar 

instanties zeer omzichtig mee omgaan en er zich niet al te veel mee 

bemoeien. 

 

Wat is antisemitisme? 

In de meeste gevallen wordt er verwezen naar haat tegen de joden.  

Mogelijke oorzaken van antisemitisme zijn o.a. de zogenaamde 

Godsmoord (Deïcide), vanwege de christelijke doctrine dat de joden 

Jezus zouden hebben vermoord, althans schuldig zouden staan aan zijn 

dood.  Ook de christelijke vervangingstheologie wakkerde de haat tegen 

de joden aan, waarbij men ervan uitging dat de joden gestraft dienden te 

worden voor hun verwerping van Jezus. Hierin staan de christenen 

schuldig, aangezien zij de mythe van Jezus als een letterlijk verslag 

hebben opgevat. Het ging de evangelisten in het geheel niet om een 

biografie, maar om de beschrijving van een mythe. Het staat niet 

onomstotelijk vast dat Jezus ooit in levende lijve bestaan heeft. Daarover 

zijn meerdere leerzame studies gemaakt, o.a. door verschillende 

theologen en wetenschappelijke onderzoekers. Ik noem hierbij slechts het 

boek "De Heidense Christus" van dr. Tom Harpur.  

Wat de joden de eeuwen door ten laste werd gelegd is onterecht, onjuist 

en berust op foutieve denkbeelden. Zie onze website  

onder het kopje Jezus, mythen, etc.  

  

Antisemitisme gaat niet alleen joden aan, maar álle Israelieten en 

Semieten. Joden kunnen Israëlieten zijn, maar alle Israëlieten zijn 

deswege nog geen joden. De Friezen zijn overwegend Nederlanders, 

maar alle Nederlanders zijn daarom nog geen Friezen.  Israël telt 12 
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stammen. De hedendaagse joden vormen geen hechte groep en bestaan 

voor het grootste gedeelte uit Khazaren, die volgens verschillende joodse 

professoren géén Semitische oorsprong bezitten. Op deze joden kan 

antisemitisme dan ook geen betrekking hebben.  In het bijbelboek 

Openbaring 2:9 en 3:9 staat dat er joden zijn die het liegen.  

Er waren en zijn nog altijd 12 stammen (in wezen 13) Israëls, en als 

gevolg hiervan moeten er veel en meer Israelieten op de aardbodem 

rondlopen dan het kleine aantal joden, waarvan het grootste deel géén 

Semieten zijn. De apostel Paulus en ook Jakobus heeft het over 12 

stammen in de verstrooiing. Aan Abraham was een nageslacht uit Izaak 

beloofd dat zo talrijk zou worden als het zand der zee en als de sterren 

des hemels. Die 12 stammen bevinden zich nog steeds in de verstrooiing 

en zijn in hoofdzaak in Noord West-Europese kuststreken aangekomen. 

Ik heb daarover twee boeken geschreven, die op onze website staan. 

 
Het is gebleken door de studie van drs. Helene van Woelderen, zie haar 

boek "Wondere Parallel", dat onze voorvaderen tijdens de reformatie en 

erna nog wisten dat zij nakomelingen waren van de Hebreeën (o.a. A. van 

Schriek).  Het komt erop neer dat wij als blanke West-Europese volkeren 

in hoofdzaak afstammen van de 12 stammen in de verstrooiing. Wie zich 

tegen ons keert en of bespot is een antisemiet. Het blijkt uit het 

voorgaande dat de christelijke religie nog vol zit met dogma’s en 

belijdenissen die onjuist zijn, die een bron vormen voor antisemitisme en 

jodenhaat. Vandaar dat wij als Lage Landen Leerhuis in samenwerking 

met het Israelitisch Sjilo-genootschap ons keren tegen de onjuiste 

christelijke denkbeelden, en ons beroepen op het Verbondsboek, de 

Torah. Wij verwerpen de zondag en zondagsviering alsof dat om de 
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sabbat zou gaan. Wij verwerpen ook de christelijke feesten en leer van 

verzoening door voldoening waaraan een afschuwelijk mensenoffer ten 

grondslag zou liggen. Wij belijden dat onze Scheppergod bij oprecht 

berouw vergeving van zonden schenkt.   Wij vieren de gezette hoogtijden 

of jaarlijkse feesten zoals door JHWH aan Israel opgedragen, o.a. het 

Pascha, Katsierfeest en Loofhuttenfeest.    

Wij juichen dan ook het initiatief van de ChristenUnie toe om te pleiten 

voor algehele godsdienstvrijheid wereldwijd, waarbij wij wel andere 

religies mogen wijzen op eventuele onjuistheden. 

  

Prof. dr. G.L. Quispel zegt over het antisemitisme het volgende:   

hij vraagt zich af waarom jodenhaat van alle tijden blijkt te zijn.  Volgens 

hem klopt het beeld van de traditioneel tolerante Nederlander niet met de 

historische werkelijkheid.   Ook Selma Leijdesdorff trekt het beeld van 

de tolerante Nederlandse natie in twijfel, zie De Gids 1988.  Maurice 

Kramer wijdde er een doctoraalscriptie aan, nl Het Antisemitisme in 

Nederland. Ook Abraham Kuyper heeft antisemitische pamfletten 

geschreven, o.a. in De Standaard in de jaren 1875 en 1878.  Ook dr. P. 

Hendriks heeft een doctoraalscriptie geschreven in 1997 over 

antisemitisme in Nederland tussen 1860 en 1940. 

 

Nadere toelichting 

  

Antisemitisme houdt in dat men afstammelingen van Sem, dus Semieten, 

discrimineert en of lastig valt op een of andere wijze. Antisemitisme 

wordt meestal opgevat als haat of weerstand tegen Joden en het 

Jodendom, wat ons inziens te eenzijdig gericht is. Immers, Joden zouden 

hun afkomst van Juda dienen te herleiden, wat in de meeste gevallen niet 

lukt, aangezien het merendeel der Joden van Askenazische afkomst is, 

waarover verschillende professoren van de universiteit in Tel Aviv 

wetenschappelijke boeken hebben geschreven (o.a.. prof. dr. Paul 

Wexler, prof. dr. S. Sand, prof. dr. Finkelstein en anderen meer). Verder 

zijn de Joden die wel van Juda afstammen in minderheid en slechts een 

deel van één stam van Israël en vertegenwoordigen zij niet gáns Israël, 
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dat wil zeggen, de 12 (13) stammen. Leden van de 12 (13) stammen zijn 

in de verstrooiing gegaan onder andere namen, en zijn oa. in het Westen 

van Europa in de kustlanden vertegenwoordigd volgens oude annalen. Zij 

zijn dus eveneens Semieten, daar Sem een zoon van Noach is, waaruit 

Jakob -die de naam Israël ontving- is voortgekomen. Jakob ontving 12 

zonen, waarvan Jozef het eerstgeboorterecht ontving, dat toegewezen 

werd aan Efraim en Manasse, zodat er in feite 13 stammen ontstonden. 

In feite zijn álle 12 dan wel 13 stammen in de verstrooiing gegaan volgens 

de Bijbelse gegevens in de brief van Jakobus 1:1, en Handelingen 26:7, 

onder de noemer “Verloren schapen van het Huis Israels”, waarbij het 

restje Joden wat nog in Palestina vertoefde blijkbaar niet meer meetelde. 

Wij als nakomelingen van deze 12, dan wel 13 stammen in de 

verstrooiing, wonend in de kustlanden van Noord West Europa, waar de 

aan koning David beloofde bestelde plaats is, zie 2Samuel 10:7, beroepen 

ons erop échte Semieten te zijn, die anti-semitisme verwerpen en 

vredelievend hun weg wensen te gaan, vertrouwend op de God onzer 

vaderen. 

 

Gemeente Putten 

Wij hebben ons als nakomelingen van de 12 stammen Israëls grotelijks 

verwonderd over de houding van de SGP-gemeente Putten, die in kennis 

was gesteld van onze doelstellingen en religieuze motieven, maar 

evenwel een antisemitische en discriminerende ruimingsactie tegens ons 

op het grondgebied van de Veluwse Israël Vrijstaat heeft uitgevoerd. De 

Gemeente Putten was op de hoogte van ons kerkgenootschap Het Lage 

Landen Leerhuis, en wist dat de strobalen Loofhut gebruikt werd voor 

een religieus doel, alsmede het auditorium. Wij zagen achteraf in de 

zogeheten ruimingsactie der gemeente Putten verschillende parallellen 

met de razzia die tijdens WO2 in Putten door de Duitsers werd gehouden, 

zie onze brochures 777. 

  

Er vond op 21-12-2013 dan ook niet slechts een ruimingsactie plaats, 

maar een razzia of oorlogsaanval, waarbij geen enkele rekening werd 

gehouden met onze Godsverering en wij in het openbaar door 
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verschillende lieden, o.a. door de politie ten spot werden gemaakt. Zie de 

korte videoclips op onze website. De ruimingsactie was gepland zonder 

ons medeweten op onze sabbat, onze wekelijkse rustdag. Omwonenden 

en Puttenaren die ons spraken of opbelden keurden de actie der Gemeente 

Putten sterk af. Er was een man die namens een buurtgemeenschap sprak 

over de burgemeester van Putten als een Gestapo-figuur.  Anderen zeiden 

dat de gemeente wel moest handhaven, maar dat de manier waarop dit 

werd uitgevoerd schandalig was, respectloos en natuurverwoestend. Een 

oud-ambtenaar van de gemeente Puttenbelde ons  en zei dat hij het (wan) 

beleid van de huidige ambtenaren niet meer kon volgen. 

 

Wat moet men met onderstaande berichtgeving aan? 

Israël betaalde bombardement Rotterdam  

Radio hét Goede NieuwsJ  

21 dec 2013   

Israël betaalde bombardement Rotterdam  

by het Goede Nieuws C last modified 02 02 2014 09:40  

Toen Rotterdam 14 mei 1940 rond de klok 13.30 gebombardeerd werd 

hadden de leiders van Israël eerst Hitler 30 miljoen Dollar betaald om 

zoiets te doen. Dat was in 1929. Speciaal gebracht door een koerier die 

het persoonlijk afgegeven heeft in drie missies van de Verenigde Staten 

van Amerika naar het Bureau van de Führer. Ook de familie Bush was 

goed geïntegreerd in het Nazi bestuur.  

 

Israël is opgericht te Basel 29 30 1897 bij en tijdens het Eerste 

Zionistische Congres. Toen hebben de Zionisten ook de mensenrechten 

voor de Joden ontbonden en hen gekwalificeerd als bij meerderheid een 

volk van verachtte bedelaars. In zijn persoonlijke dagboeken uit die tijd 

schrijft de grote Zionistische leider Herzl dat er meer antisemitisme moet 

zijn omdat dit de Zionistische zaak bevordert. 

 

De dwaling bij iedereen is dat Zionisten en Joden op één hoop gegooid 

worden terwijl Zionisten en nazi's dé twee handen op dezelfde buik zijn. 

Israël is absoluut geen Joodse staat. Israël is het wereld getto wat 
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gebouwd is vóórdat het Duizend Jarig Nazirijk definitief gevestigd wordt. 

Hitler diende de Zionistische agenda. Hitler is een joodse naam. Himmler 

is ook een joodse naam. Eichmann zag zichzelf als de tweede Herzl. De 

Jodenvervolging van 1940 1945 begint bij Herzl, niet bij Hitler. 

 

  

Joden hadden in ieder geval na de Franse Revolutie weinig tot niks te 

vrezen van antisemitisme in West Europa. Assimilatie en emancipatie is 

voor joden áltijd hét medicijn tegen antisemitisme geweest. In Oost 

Europa maakte Zionisten en kapitalistische joden de overige joden het 

leven zuur met door hen ondersteunde pogroms. Ook een feit uit de 

joodse geschiedenis wat te weinig mensen begrijpen helaas is dat de 

kapitalistische joden altijd de grote ploerten zijn geweest. 

Niet allemaal natuurlijk. Sommige kapitalistische Joden waren wel 

filantroop. In ieder geval is de bankiers familie Rothschild de grote 

financier en profiteurs van de tweede wereldoorlog. Deze familie is het 

koninkrijk Israël toegezegd wanneer het de bombardementen op 

Rotterdam sponsort. Joden hebben de plicht in de Diaspora te leven en 

zijn volgens het geloof verboden een Joodse Staat te ambiëren. Joden die 

in Israël leven willen kunnen dat volgens het Joodse geloof alleen in de 

Diaspora. Dus geen Joden in het bestuur. 

 

Israël mág volgens het Joodse geloof niet door Joden bestuurd worden. 

Joden hebben volgens het Joodse geloof geen staats of bestuursmandaat 

over Israël. Dat de Joodse financiers van Hitler en dus het bombardement 

op Rotterdam hierover anders denken houdt niet in dat joden niet het 

bombardement op Rotterdam betaald hebben. Zionistische joden zijn dé 

kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. Hitler kwam 

pas op de proppen nádat de Zionisten te Basel in 1897 reeds het 

fundament gelegd hadden. 

 

http://goedenieuws.nl/vandaag/joden bestuurde majdanek 

 

Joden bestuurden Majdanek  
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by het Goede Nieuws C    

De Zionisten in Israël leveren zelf het bewijs dat zij de geschiedenis 

liegen alsof het gedrukt staat. In de database van Holocaustmuseum Yad 

Vashem in Israël is de foto gevonden die onloochenbaar bewijst dat 

concentratiekampen door joden geleid zijn geweest en dat joden onder 

joods bestuur gemarteld en vermoord zijn. Het omvangrijke bedrog is 

niet vol te houden. De Joden zijn door joden geholocaust.  

  

Het gaat om de foto van de gedenksteen van het concentratiekamp 

Madjanek in de Shoah Database van het Holocaust Museum Yad Vashem 

te Jeruzalem. Hèt bewijs dat in het concentratiekamp Majdanek joden 

geslagen, gemarteld, vermoord en gekruisigd zijn terwijl het kamp door 

joden bestuurd werd. 

 

De inleidende pogroms in Odessa halverwege de 19e eeuw vonden ook 

plaats onder lokaal joods bestuur. Bovendien hebben de Zionisten de 

Endlösung der Judefrage uitgevonden en op de (internationaal) politieke 

agenda gezet. Op de website van Yad Vashem is de foto gevonden van 

de plaquette met herinneringstekst in het museum van het 

concentratiekamp Majdanek. Er staat: 

"the prisoners were beaten, tortured, mudered, other forms of 

punishement included crusifiction, drowning, Baiting with dogs etc." 

Ook staat er op het herdenkings plaket van het kamp Majdanek: 

"the highest power in the camp belonged to the commandant. This 

function was successively held by K.O. Koch, M. Koegel, H. Florstedt, 

M. Weiss, A. Liebehenschel." 

 

Laten nu vooral de namen Weiss en Liebehenschel joods imponeren. 

Snuffelen in dezelfde Shoah Database van Yad Vashem met de namen 

van vermoorde joden leert snel dat er een waslijst aan mensen met de 

achternaam Weiss geregistreerd staat als jood vermoord in WOII. Is het 

dan redelijk te veronderstellen dat de commandant Weiss van Majdanek 

een joodse achtergrond had? Ja natuurlijk. Elke Marokkaan heet tenslotte 

Mohammed. Ook de naam Liebenschel komt voor in de namendatabase 
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van Yad Vashem. Irma Liebehenschel. Geboren in 1883. Joods. Van de 

joodse familie Hitler en Himmler blijken volgens de namen database van 

Yad Vashem ook de nodige leden te zijn omgebracht bij en tijdens WOII. 

Andere leden van die joodse familie bestuurde het nazirijk, zoals iedereen 

weet. 

 
  

Hitler had bizar veel joodse soldaten in de krijgsmacht. Ook in hoog 

geplaatste rangen. De joodse gemeenschap ondersteunde de Duitse 

krijgsmacht ook tijdens en na WOI. Bovendien is Hitler betaald door 

joden. Tevens is Auschwitz door de onderneming van zijn joodse 

financiers gebouwd. Hoofdregel bij onderzoek naar misdrijven is: follow 

the money. Wie dat doet in verband met WOII en de Shoah komt vanzelf 

uit bij de Zionisten en de Rothschild bankiers die alleen het groot kapitaal 

als hun god erkennen. De ene groep joden heeft de andere groep joden 

uitgemoord om Palestina in bezit te krijgen en zichzelf anderszins te 

verrijken. Dat is de waarheid van de feiten waarvan Ronny Naftaniel en 

de rest van de Zionisten niet willen dat u het weet omdat u alsdan ook 

zicht krijgt op de rest van zieke corruptie der Zionisten. 

 

Overigens hoeft niemand verbaasd te zijn dat de concentratiekampen 

door joden geleid zijn en dat joden de massamoordenaars van de joden 

waren. De grote Zionistische leider Herzl die gezien wordt als de 

oprichter van Israël schreef zelf in zijn dagboeken reeds in 1895 op 
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bladzijde 73 dat joden op elkaar moesten schieten. Ook schrijft hij dat 

Joden uitgeroeid moeten worden en dat antisemieten gelijk hebben en de 

menigte managen moeten, en hij bedacht de concentratiekampen en het 

deporteren met goedkope veewagons want de Joden moesten het 

transport zelf betalen. 

 

******************************************************** 

 

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/609997 grootschalig misbruik bij 

orthodoxe joden.html 

   

Grootschalig misbruik bij orthodoxe joden   Nieuwsuur.nl 

  

In het New Yorkse stadsdeel Brooklyn leven bijna 22 miljoen mensen en 

daarvan zijn 300.000 orthodoxe joden. Een gesloten gemeenschap, een 

wereld op zich... en een wereld vol met de zelfde foute mensen als in 

onze wereld. Rabbi's misbruiken veelvuldig jongentjes. Maken misbruik 

van hun positie en invloed en amper de helft ontkomt er aan. Misbruik 

wordt toegestaan, niet gezien, niet geweten en in geval het wel bekend 

wordt   meteen verdoezeld. Maar ook hier zien we de krachten van het 

Waterman tijdperk en dat ook in die gesloten wereld langzaam maar 

zeker alles transparant wordt. Wordt nu echt tijd om de smeerlappen van 

de planeet te gooien en het tuig van de richel eeuwig te laten branden in 

de kokende olie, zoals vriend Allah dat voor heeft met de 'ongelovigen'. 

Alles in de kookpot en in de fik steken...  

  

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/609997 grootschalig misbruik bij 

orthodoxe joden.html 

 

********************************************************* 

 

Christen Unie 

Op de website van Christenunie staat het volgende nieuws: 
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Europarlementariër Peter van Dalen presenteert uniek rapport 

godsdienstvrijheid 

woensdag 12 februari 2014 

  

Peter van Dalen presenteerde vandaag het eerste jaarrapport over 

godsdienstvrijheid in de wereld van zijn werkgroep in het Europees 

Parlement. Dit gebeurde in een bomvolle vergaderzaal waar ook de 

Amerikaanse Commissie voor Godsdienstvrijheid haar jaarrapport 

presenteerde. Van Dalen: "Dit is geen mooie, maar een verdrietige dag. 

Verdrietig omdat vandaag, op dit moment, miljoenen mensen vanwege 

hun geloof worden gepest, gediscrimineerd, vervolgd, ja zelfs gedood. Ik 

hoop dat onze aanbevelingen iets kunnen bijdragen aan een verbetering 

voor al deze mensen." 

 

De vrijheid van godsdienst en geloofsovertuiging, een internationaal 

erkend mensenrecht, staat in toenemende mate onder druk. Van Dalen: 

"recente onderzoeken tonen aan dat in steeds meer landen mensen om 

hun geloof worden vervolgd. Slachtoffer zijn mensen van veel 

verschillende godsdiensten, maar de vervolging is helaas het meest 

ernstig en het meest wijdverspreid als het gaat om christenen. Denk aan 

landen als Pakistan, Nigeria, Egypte en Iran, waar bijna elke dag bloedige  

aanslagen worden gepleegd op kerken, scholen en huizen van 

christenen." 

  

Het jaarrapport signaleert niet alleen gevallen van vervolging, het doet 

ook concrete aanbevelingen. Er zijn aanbevelingen voor actie inzake 

vijftien landen waarin de vervolging het ergst is. Zo wordt opgeroepen 

de financiële hulp aan Egypte aan mensenrechten voorwaarden te 

koppelen; in het vrijhandelsakkoord tussen de EU en India dat momenteel 

wordt onderhandeld, moet een mensenrechtenhoofdstuk worden 

opgenomen; en Pakistan moet de aanzet tot haat tegen religieuze 

minderheden uit door de EU gesubsidieerde schoolboeken schrappen. En 

de blasfemiewetgeving, waarvan onder andere Asia Bibi slachtoffer is, 

moet zo snel mogelijk verdwijnen.  
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Het rapport doet ook aanbevelingen aan de EU en haar lidstaten. Zo 

wordt de Europese Dienst voor Extern Optreden geadviseerd een 

directoraat op te zetten voor vraagstukken rondom godsdienstvrijheid en 

wordt de Dienst ook opgeroepen nauwer samen te werken met religieuze 

organisaties die zich inzetten voor verzoening. 

Peter van Dalen is co voorzitter en medeoprichter, samen met 

Europarlementariër Dennis de Jong (SP) van de werkgroep 

godsdienstvrijheid in het Europees Parlement. Deze werkgroep, met 

leden uit alle politieke fracties, heeft als doel om godsdienstvrijheid in de 

wereld te bevorderen. Ze organiseert daarvoor bijeenkomsten met 

vervolgden, schrijft rapporten en parlementaire resoluties en 

onderhandelt met de Europese Dienst voor Extern Optreden over het 

geven van een prominente plaats aan godsdienstvrijheid binnen het 

Europese buitenlands beleid.  

Het rapport is te vinden op de website van de werkgroep 

godsdienstvrijheid: http://www.religiousfreedom.eu/ 

http://www.christenunie.nl/k/nl/n33079/news/view/616756/59042/joel 

voordewind en peter van dalen in egypte (video).html 

 

Joël Voordewind en Peter van Dalen in Egypte (video) 

vrijdag 07 februari 2014 16:28 

  

Tweede Kamerlid Joël Voordewind en ChristenUnie Europarlementariër 

Peter van Dalen bezochten eind januari 2014 Egypte. Tijdens hun reis 

zijn ze onder andere in Minya geweest, waar vorig jaar veel Koptische 

kerken zijn verwoest. 

 

http://www.intifada palestine.com/2014/02/racist israeli rabbis real ugly 

face israël/ 

 

********************************************************* 

Racist Israeli Rabbis B The Real Ugly Face of Israel 

12. Feb, 2014 Print This Article! 4 Comments  
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By Stephen Lendman 

Chief rabbis are most important. They have power. They impose customs 

and rituals. They enforce them. They alone decide who=s a Jew and 

who=s not. 

They determine who=s married, who=s divorced, who may marry, who 

may not, and who may marry whom. 

  

They decide which children are legitimate and which aren=t. They have 

enormous influence over Israeli policy. 

A civil judge Asolemnly promise(s) to be loyal to the State of Israel and 

its laws. A rabbinic judge pledges only Ato be loyal to the State of Israel. 

Israel has two chief rabbis. Ashkenazi and Sephardi ones. They=re 

elected to 10 year terms. 

Israel=s Chief Rabbinate Council assists them. They alternate as 

presidents of Israel=s Rabbinical Supreme Court. 

It=s the religious equivalent to Israel=s High Court of Justice. They serve 

five years each. They switch to head the Chief Rabbinate Council. 

David Lau is Chief Ashkenazi Rabbi. Yiszhak Yosef is his Sephardi 

counterpart. They represent Jewish Orthodoxy. Both are overt racists. 

 

Jodenhaat 

De beschuldiging van antisemitisme is in Nederland het ergste waarvan 

je beschuldigd kunt worden. Erger dan moord. En toch wordt er door alle 

instanties in ons land nagenoeg niets afdoends tegen gedaan. Zie 

onderstaand: 

 

Van Internet    Jodenhaat/antisemitisme 

Ja, waarom is er eigenlijk Jodenhaat? Hoe komt het dat één volk op aarde 

zo intens gehaat wordt door vele anderen? En helaas blijft het niet bij haat 

alleen. Veelal zijn Joden vervolgd en uitgemoord. Het dieptepunt kenden 

we tijdens de Holocaust waarbij zes miljoen Joden werden vermoord. 

Sommigen dachten dat dit misschien wel de laatste uiting van Jodenhaat 

zou zijn. Maar inmiddels is Jodenhaat overgegaan tot Zions haat, waarbij 

Joden gehaat worden vanwege Israël. 
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Jodenhaat nog steeds actueel 

  

Het haten van Joden is helaas nog steeds actueel. Nu richt het zich op 

Israël. Lange tijd wilden veel voorstanders van Israël niet inzien dat de 

critici van Israël zich in feite ook tegen Joden keerden. Het uitvergroten 

van het Israëlisch Palestijns conflict in de media heeft een negatieve 

invloed op de haat tegen Joden. Steeds openlijker worden Joden opnieuw 

gehaat; ze worden zelfs met nazi's vergeleken. Onlangs (april 2009) heeft 

professor Herman van Praag er nog een interessant boek overschreven. 

Hieruit blijkt dat veel mensen nog lang niet in staat is om normaal met 

Joden om te gaan. Joden worden opnieuw in een hoek gedreven. En als 

we niet uitkijken leidt dat op den duur tot een nieuwe massamoord (kijk 

maar naar Iran (president Ahmadinejad) die openlijk dreigt om de staat 

Israël te vernietigen). 

 

Prager en Telushkin: Why the Jews? (Waarom de Joden?) 

Er zijn vele studies gedaan naar Jodenhaat. Eén van die studies is verricht 

door Prager en Telushkin in hun boek: Why the Jews? (1983). Deze 

special is gebaseerd op hun boek. De schrijvers komen met zes mogelijke 

redenen van Jodenhaat: economische redenen, Uitverkoren Volk, 

zondebok, Godsmoordenaar, buitenstaanders en raciale motief. Elk van 

deze redenen heb ik in een artikel uitgewerkt, met hier en daar eigen 

aanvullingen. 

 

Israëls strijd tegen antizionisme en antisemitisme 

Israël wordt niet alleen bedreigd op het slagveld maar ook steeds meer in 

de media. Steeds meer mensen stellen zich kritisch op ten aanzien van 

Israël. Vooral de bezetting van Palestijns gebied met haar vele 

controleposten en het betrekkelijk harde optreden van Israël tegen 

terroristen lokt veel reacties uit. De critici vinden dat ze het recht hebben 

om kritiek te uiten. Maar in hoeverre speel je daarmee de antisemieten in 

de kaart? De Arabische wereld wordt steeds feller anti Joods. 

Overeenkomsten met de propaganda van nazi Duitsland doemen op. 
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Palestijnen die de Hitler groet brengen, de Holocaust ontkennen en alle 

Joden haten ongeacht of ze nu wel of niet in Israël wonen. Het zijn 

allemaal feiten waar de critici van Israël rekening mee dienen te houden. 

Vaak wordt dit echter afgewimpeld en wordt Israël juist van nazisme 

beschuldigd.  

  
 

Antisemitisme 

  

De haat jegens Joden als groep of jegens Joden als begrip. De term 

antisemitisme komt voor het eerst voor aan het eind van de jaren zeventig 

van de negentiende eeuw, en wordt sindsdien gebruikt voor alle soorten 

Jodenhaat, zowel historisch als in de moderne tijd. Het woord zelf is 

afgeleid van het feit dat het Hebreeuws tot de Semitische talenfamilie 

behoort en dat de Joden dus Semieten moeten zijn. Veel andere talen, 

zoals het Arabisch en het Ethiopisch, behoren eveneens tot de semitische 

talenfamilie, en via dezelfde redenering zouden andere volken dus ook 

Semieten kunnen worden genoemd. Er bestaat echter niet zoiets als 

semitisme en andere groepen zijn nooit het doelwit geweest van de haat 

en vooroordelen die worden aangeduid als antisemitisme. Het woord zelf 

is een goed voorbeeld van het feit dat Jodenhaters in de negentiende eeuw 

pretendeerden dat hun haat was gebaseerd op wetenschappelijke ideeën. 

Jodenhaat is geen modern fenomeen, maar vinden we al in de Oudheid. 

Traditioneel is antisemitisme gebaseerd op religieuze discriminatie van 
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Joden door Christenen. De christelijke doctrine was doortrokken van de 

idee dat de Joden schuldig waren aan de dood van Jezus, en daarom dus 

moesten worden gestraft (dit staat bekend als de Mythe van de Deïcide, 

of de moord op God). Iets anders wat de Jodenhaat onder de Christenen 

aanwakkerde was de Vervangingsmythe, die claimde dat het 

Christendom het Judaïsme had vervangen, omdat de Joden hadden 

gefaald in hun rol als door God uitgekozen volk B en het dus verdienden 

te worden gestraft, zeker door de christelijke wereld. Door de eeuwen 

heen ontstonden er diverse stereotypen van Joden. Individuele Joden 

werden niet beoordeeld op hun persoonlijke daden of merites, maar 

werden vaak in het algemeen gezien als inhalig, duivels, afstandelijk, lui, 

geldzuchtig en oversekst. Soms werden Joden er zelfs valselijk van 

beschuldigd dat zij het bloed van christelijke kinderen zouden gebruiken 

als onderdeel van hun paasritueel (bekend als de Bloedlaster). De 

negentiende eeuw bracht de wereld de Verlichting B een filosofische 

beweging die zijn ideëen baseerde op de rede in plaats van traditionele 

religieuze dogma=s B en die vergezeld ging van sociale, humanitaire en 

politieke vooruitgang. Het antisemitisme verdween echter niet tijdens de 

Verlichting, het veranderde alleen van vorm. In die tijd kregen Joden 

gelijke rechten in veel Europese landen, maar veel mensen gaven de 

uitdrukking aan hun Jodenhaat door zich af te vragen of Joden ooit 

werkelijk loyaal zouden kunnen zijn aan de opkomende nationale staten. 

Bovendien beschuldigden de mensen die tegen de modernisering en 

politieke veranderingen waren de Joden ervan achter de veranderingen te 

zitten.  

 

In het jaar 1870 kwam bij het nieuwe politieke antisemitisme nog het 

raciale antisemitisme. Op basis van de Engelse natuurwetenschapper 

Charles Darwin B wiens bedoeling het nooit is geweest dat het buiten de 

wetenschap zou worden gebruikt B verklaarden Jodenhaters dat Joden 

een inferieur ras vormden op de revolutionaire schaal. Angezien het 

probleem in het fysieke, het genetische zat, kon het niet worden 

veranderd, assimilatie ten spijt. Tot deze nieuwe vorm van antisemitisme 
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behoorde ook de idee dat Joden verantwoordelijk zouden zijn voor de 

problemen op deze wereld vanwege hun ras.  

  

In Duitsland kwam deze wijze van denken tot uitdrukking in een 

politieke, nationalistische beweging die de völkische beweging heette. 

De vertegenwoordigers van deze groepering waren tegen de 

industrialisering en secularisatie die het gevolg waren van de 

modernisering, omdat zij ervan overtuigd waren dat industrialisering en 

secularisatie de traditionele Duitse cultuur zouden vernietigen. Zij 

beschuldigden de Joden ervan de traditionele Duitse leefwijze te 

ondermijnen en stelden dat de Duitse Joden niet werkelijk deel 

uitmaakten van het Duitse volk. Aan het eind van de negentiende eeuw 

kwamen er diverse antisemitische politieke partijen op in Duitsland, die 

nog verder groeiden in omvang nadat Duitsland de Eerste Wereldoorlog 

had verloren.  

In Frankrijk stak het antisemitisme zijn kop op in de jaren 1890 tijdens 

de affaire Dreyfus, waarin een Joodse legerofficier door Jodenhaters 

valselijk werd beschuldigd van hoogverraad. In Rusland was het 

antisemitisme tijdens het tsaristische regime officieel regeringsbeleid. De 

bewegingsvrijheid van Joden was beperkt tot bepaalde gebiedenen, 

pogroms werden door de heersende klasse aangemoedigd. Pas na de 

februari-revolutie van 1917 kregen Joden gelijke rechten. Veel Joden 

namen deel aan de oktober-revolutie, hetgeen antisemieten in heel 

Europa een nieuwe reden gaf om Joden te haten B aangezien Joden nu 

werden geassocieerd met de gehate communisten. 

De NSDAP, die in 1919 werd opgericht en in 1933 nationale macht 

verkreeg in Duitsland, was een van de eerste politieke bewegingen die 

principieel was gebaseerd op racistisch antisemitisme. De nazi=s 

discrimineerden de Joden vanaf het allereerste begin van hun regime, 

eerst door rassenwetten in te stellen die de Joden afzonderden van de rest 

van de maatschappij, en later door mensen van het inferieure ras te 

vernietigen. In landen die samenwerkten met of waren bezet door de 

nazi=s hielpen lokale manifestaties van antisemitisme B of ze nu 

traditioneel, politiek of raciaal waren B het lot van de Joden bepalen. 
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Zelfs in landen die tegen Hitler en de nazi=s waren, bestond tot op zeker 

hoogte antisemitisme, en sommige specialisten zijn ervan overtuigd dat 

deze antisemitische houding deze landen ervan weerhield meer te doen 

om de Joden uit de klauwen van de nazi=s te redden. 

Na de Tweede Wereldoorlog, toen het Westen zich realiseerde wat er in 

Europa was gebeurd, zwakte het antisemitisme grotendeels af. Veel 

kerken gaven hun grote fout toe om het traditionele Christelijke 

antisemitisme te cultiveren (paus Johannes Paulus II noemde 

antisemitisme een zonde), en sommige regeringen stonden niet langer 

antisemitische handelwijzen toe. Slechts een paar jaar na de oorlog kreeg 

het antisemitisme echter een nieuwe impuls in de Sovjet  Unie toen 

Joseph Stalin paranoïde werd jegens de Joden die in het land woonden en 

hen begon te vervolgen. 

  

Bovendien gingen antisemieten (vooral Moslims die tegen het bestaan 

van de staat Israël waren) in de loop der jaren hun Jodenhaat camoufleren 

als anti zionisme. De Verenigde Naties bleken dergelijk antisemitisch 

sentiment zelfs goed te keuren door in 1975 een resolutie aan te nemen 

waarin stond dat zionisme racisme is. Deze resolutie werd ten slotte in 

1994 verworpen. De ontkenning van de holocaust en het neo nazisme zijn 

andere vormen die uitdrukking geven aan antisemitisme in de moderne 

wereld, aangezien ze proberen het nazisme vrij te pleiten van zijn 

misdaden of het nazisme en de Jodenhaat zoals die in het verleden 

bestonden verheerlijken.  

 

In het Reformatorisch Dagblad 13-02-2014 stond het artikel: 

“Groot deel EU doet niets met afspraken tegen antisemitisme”.  

Maatregelen tegen antisemitisme zijn er genoeg. Maar in de praktijk 

hebben vijftien lidstaten van de EU er nog altijd niets mee gedaan...... 

Volgens Bas Belder Europarlementariër van de SGP: "Jodenhaat heeft 

religieuze dimensie". 

Belder: "Die pijnlijke geschiedenis (Holocaust) noopt ons om 

antisemitisme als een bijzonder kwaad te bestrijden. Daarmee zeg ik 

overigens niets vreemds: de bestrijding van antisemitisme is ook 
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opgenomen in het nabuurschapsverdrag dat de EU met omliggende 

landen als Turkije heeft gesloten". .........."Uiteindelijk keert 

antisemitisme zich tegen de God van Israël. Dat maakt het buitengewoon 

moeilijk uit te roeien".  

 

Vervolgens de vraag wat de SGP doet met gevallen van antisemitisme 

die bij deze partij worden gemeld?  Wij hebben een aanklacht wegens 

antisemitisme en discriminatie ingediend bij de Gemeente Putten, en deze 

aan verschillende instanties en ministeries verzonden, alsmede aan alle 

kamerleden ter kennisname. De Christen Unie was de eerste die hierop 

reageerde en er zich in heeft verdiept.     

Wij laten hierna onze aanklacht volgen, zie onderstaand: 

  
  

Datum:02-02-2014 Aan de Gemeente Putten 

      Betreft: Aanklacht no. 014 A  

Aanklacht (aangifte) wegens actief Antisemitisme 

 

Bij deze klagen wij  als Israëlieten zijnde en oprichters van de Veluwse 

Israel Vrijstaat  de Gemeente Putten aan wegens discriminatie en actief 

antisemitisme. Wij als vrije soevereine pro-Israel mensen hebben langs 

de officiële weg (zie bijlage) onze Veluwse Israel Vrijstaat en 

kerkgenootschap opgericht, om o.a. vrij onze religieuze Godsverering uit 

te kunnen oefenen door Zijn wetten en gezette hoogtijden (jaarlijkse 

feesten) te kunnen onderhouden. Wij hebben de Staat der Nederlanden 
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(het Kabinet van de koning) en de Gemeente Putten hiervan officieel in 

kennis gesteld, waarna zij binnen 6 weken hun eventuele bezwaren te 

kennen konden geven. Wij hebben van beide zijden geen bezwaren 

ontvangen. 

 

Evenwel heeft de Gemeente Putten alles, wat wij aangaande onze 

soevereine onafhankelijke Veluwse Israel Vrijstaat en onze religieuze 

Godsverering hadden te kennen gegeven, genegeerd. Met geweld heeft 

de Gemeente Putten op onze sabbatdag   kennelijk in de hoop dat wij dan 

niet op het land van de vrijstaat aanwezig zouden zijn  op dd 21 12 2013 

de aan onze religie gerelateerde duurzaam geconstrueerde “bouwsels” 

(loofhut van strobalen en auditorium) door een sloop bedrijf met grof 

geweld in elkaar laten rammen en respectloos als oud vuil laten afvoeren. 

Daarbij heeft de Gemeente Putten diverse privé eigendommen 

meegevoerd (ontvoerd) welke de rechtmatige eigenaren nu tegen betaling 

van opslagkosten (losgeld) terug kunnen halen, met de daaraan 

verbonden kosten van transport en arbeid, bij de Gemeentelijke 

opslagplaats in Putten. Het handelen van de Gemeente Putten is een grove 

daad van antisemitisme. 

 

  

De Gemeente Putten was door ons op de hoogte gesteld van ons eigen 

kerkgenootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Apeldoorn onder de naam: "Het Lage Landen Leerhuis". De Gemeente 

Putten was in kennis gesteld dat wij met andere Israëlieten, o.a. van het 

Sjilo genootschap uit Amsterdam, gezamenlijk enkele jaarlijkse feesten 

vieren en dat wij het auditorium o.a. wilden gebruiken als ontvangst- / 

vergaderruimte voor onze wereldwijd verspreidde broeders en zusters die 

ons regelmatig bezoeken. 

 

Wij hebben de Gemeente Putten vooraf per aangetekend schrijven 

gewaarschuwd niet de bouwsels op de Veluwse Israel Vrijstaat te zullen 

ruimen, welke ruiming wij zouden categoriseren onder de noemer 

>oorlogs aanval=, waarbij wij 10 miljoen euro wiedergutmachung 
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zouden claimen ineens. Deze claim hebben zij inmiddels ontvangen en 

doorgegeven aan hun verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer / 

Achmea.. 

 

Wij doen bij deze aangifte van antisemitisme omdat de Gemeente Putten 

ons niet de vrijheid heeft gegeven om onze Godsverering te kunnen uit 

oefenen. Wij eisen van de Gemeente Putten jaarlijks een bedrag van 10 

miljoen euro, wegens antisemitisme en geweldpleging tegen Semitische 

Israëlieten. 

Dit bedrag dient jaarlijks - met ingang van 2014- tussen 21 en 25  maart 

overgemaakt te worden op bovenvermelde rekening. 

Namens: 

De soevereine, van God afhankelijke, Voortrekkers van de Veluwse 

Israel-Vrijstaat; 

Pieter Frank Sr, en Jr, van de familie van der Meer, levend vanuit de 

Goddelijke kracht en intuïtie, strijdend voor vrijheid en rechtvaardigheid.  

 

Toelichting Antisemitisme: 

Volgens Wikipedia:  

  

Joden en het Jodendom hebben in de geschiedenis dikwijls te maken 

gehad met weerstand (of verzet of haat) van tegenstanders. Vele vormen 

van die weerstand laten zich samenvatten in de term 'antisemitisme'. In 

de geschiedenis hebben extreme uitingen van antisemitische aard 

meermaals geleid tot moord op Joden, zoals tijdens pogroms en de 

Holocaust. Naast de term 'antisemitisme' wordt ook de term anti-

judaïïsme vaak gebruikt; dit laatste dan meer als kenschets van de 

theologische tegenstanders van het Jodendom (dus los van de Joodse 

etniciteit, maar zich richtend op de geloofskant). 

http://www.nu.nl/tag/antisemitisme/ 

 

Zie:  Jodenhaat (02-02-2014 NU,nl) 

De Kamer debatteert donderdagavond over de "noodklok om jodenhaat", 

een debat dat al bijna een jaar geleden door de PVV is aangevraagd. De 
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ChristenUnie zal hier voorstellen om gevallen van antisemitisme beter te 

registreren. 

Kamerlid Gert Jan Segers wijst op een incident tijdens oud en nieuw 

waarbij in Hengelo drie joden zouden zijn mishandeld. 

"Antisemitisch geweld wordt nog steeds niet structureel bijgehouden", 

aldus Segers. "Er zijn alleen inschattingen, waardoor we niet weten hoe 

omvangrijk het probleem is." 

Segers stelt dat momenteel bij aangiftes wel kan worden vastgelegd of er 

sprake is van discriminatie of racisme, maar niet van antisemitisme.  

 

Actie 

Volgens Segers moet onderzocht kunnen worden hoe groot het probleem 

is. Op basis daarvan kan er gericht actie worden ondernomen. 

"We hebben de indruk dat antisemitisme vooral uit islamitische hoek 

komt, maar dat is nu vooral gebaseerd op incidenten en indrukken", aldus 

het Kamerlid. 

Hij hoopt dat een groter inzicht in de omvang van antisemitisme er ook 

voor zal zorgen dat daders vaker worden vervolgd. 

Door: NU.nl/Lucas Benschop   

 

Samenvattende conclusie 

  

Antisemitisme is een term die niet geheel duidelijk weergeeft wat ermee 

wordt bedoeld. Antisemitisme zou alleen op Joden van toepassing zijn 

wanneer zij door anderen worden uitgescholden of er een aanslag op hen 

wordt gepleegd. Dat lijkt ons te kort door de bocht. het woord anti 

betekent zoveel als tegen, dus tegen iets zijn. Semieten zijn nakomelingen 

van Sem, de zoon van Noach. Dat is een vrij ruim begrip, aangezien de 

Joden niet allen van Sem afstammen, maar van de Khazaren, een niet-

Semitisch volk. Via Abraham/Hagar en Ketura, zijn veel moslimvolkeren 

ook Semitisch.  Verder is er het grote probleem, een  vrij onduidelijk 

mysterie, dat Joden tegen Joden kunnen optreden als verraders en 

moordenaars, zoals aangetoond op de bladzijden zes en daarna in deze 

brochure. Dat lijkt op een soort broederhaat, zoals tussen Kaïn en Abel, 
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Izaak en Ismaël, Jakob en Ezau. Al met al blijft de term antisemitisme 

een onduidelijke uitdrukking, die niet aangeeft wat de massa’s eronder 

zouden verstaan, en wat sommigen groepen Joden er onder verstaan.      

 

 

Prof Pinto - Anti-islam versus 

antisemitisme 

Anti-islam en antisemitisme worden door velen in een adem 

genoemd, ook door politici en beleidsmakers. Terwijl het gaat om 

geheel verschillende zaken. Bij anti-islam gaat het om verzet 

tegen of afwijzing van de islam-religie. Bij antisemitisme gaat het 

ook om ‘anti’, maar dan anti het Joodse volk en niet het 

Jodendom. Goed en helder onderscheid maken tussen deze twee 

is van eminent belang. De keten voor een effectieve aanpak (voor 

welk probleem dan ook) zijn de drie stappen van 

onderkennen/benoemen; juist diagnosticeren en dan behandelen. 

Dit vereist de juiste benaming en heldere definiëring. Anders 

wordt het longontsteking behandelen alsof het falende nierfunctie 

betreft. Bij klachten van Joods Nederland die steeds vaker lastig 

worden gevallen is het wel politiek-correct om gelijk te wijzen op 

anti-islam, maar dat staat in de weg van het goed doorgronden 
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van het antisemitisme en dientengevolge ook de vereiste 

specifieke aanpak. Het is hetzelfde probleem als bij het door 

elkaar hutsen van biologisch racisme, waar zwarten last van 

kunnen hebben en cultureel racisme waar ‘anders culturelen’ last 

van kunnen hebben. ‘What’s in a name’ is een populaire uitspraak 

van Shakespeare, maar soms, zoals in deze materie, is het wel 

kardinaal het beestje nauwkeurig bij de naam te noemen. 
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