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Voorwoord
De situatie is kritiek en het enige antwoord op korte termijn is beveiliging
Hierbij presenteert Bij Leven En Welzijn (BLEW) haar eerste dreigingsrapport over de situatie van de
Joodse gemeenschap in Nederland. Dit rapport heeft tot doel om het dreigingsbeeld voor de Joodse
gemeenschap in Nederland in beeld te brengen.
Naast een schets van de belangrijkste factoren die dit dreigingsbeeld bepalen introduceren wij de
BLEW-index, waarmee objectief kan worden gemeten wat het dreigingsniveau op een bepaald
moment is. Wij doen dit via de formule ‘Dreiging = Waarschijnlijkheid + Risico’.
Het rapport gaat in op de situatie van de afgelopen twee jaar. De reden hiervoor is dat de
veiligheidssituatie sinds 2012, door het toenemen van het aantal (en het terugkeren van) uit Europa
afkomstige jihadstrijders, significant is verslechterd. Dit jihadisme richt zich na terugkomst in Europa
veelal tegen Westerse en specifiek Amerikaanse en Israëlische doelen. Omdat Amerikaanse en
Israëlische doelen (zoals consulaten, ambassades en informatiecentra) in Europa zeer goed beveiligd
zijn, worden Joodse soft-targets als synagogen, scholen en musea – voor velen synoniem aan
Israëlisch – vanuit een daderperspectief interessantere en haalbare doelen.
Deze situatie wordt bovendien gevaarlijker omdat de duizenden naar Europa terugkerende Syriëgangers goed zijn getraind, zich niet gebonden voelen door landsgrenzen en onmogelijk permanent
door de inlichtingendiensten kunnen worden gemonitord.
Deze en andere factoren zijn meegenomen in de BLEW-monitor, waarbij onze conclusie is dat het
dreigingsniveau als ‘kritisch’ moet worden bestempeld en dat het belang van beveiliging voor de
Joodse gemeenschap groter is dan ooit.
Reeds in 2012 heeft BLEW bij de relevante overheidsinstanties aangegeven dat de veiligheidssituatie
voor de Joodse gemeenschap in Nederland kritisch begon te worden. Dit werd destijds niet gedeeld
door de relevante overheidsinstanties. Na de aanslagen op Joodse instellingen in landen om ons
heen (in 2012 in Toulouse en recentelijk Brussel) en het steeds grotere aantal uit vooral Syrië
teruggekeerde jihadisten heeft de AIVD eind juni van dit jaar het rapport 'Transformatie van het
jihadisme in Nederland' gepubliceerd. Onze conclusies sluiten hier bij aan. De Nederlandse
jihadbeweging is omvangrijker dan ooit en vormt een toenemende bedreiging voor de nationale
veiligheid in het algemeen en de Joodse gemeenschap in het bijzonder. Wij zijn dan ook van mening
dat we met dit rapport zowel een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het bewustzijn omtrent de
veiligheidssituatie als aan die van de Joodse gemeenschap in Nederland.
Op het moment van publicatie is de Israëlische militaire operatie Protective Edge bezig in de
Gazastrook. Deze operatie is begonnen om de onophoudelijke raketbeschietingen vanuit Gaza op
Israël door Hamas en pogingen tot infiltratie van Israël door terroristen via tunnels te stoppen. Een
concrete analyse van deze situatie is niet verwerkt in dit rapport, maar de (inter)nationale
ontwikkelingen tonen nu reeds een duidelijk verband tussen militaire spanningen in het MiddenOosten en anti-Israël sentiment dat zich manifesteert in antisemitisme, ook in Nederland.
Dennis Mok,
Voorzitter Stichting Bij Leven en Welzijn
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1. Samenvatting en conclusies
De onderstaande conclusies zijn gebaseerd op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse
van de huidige situatie in Nederland. Daar waar relevant is ook de situatie in de ons omliggende
landen meegenomen.
Uit onze analyse blijkt:
-

-

-

Het dreigingsniveau voor de Joodse gemeenschap in Nederland is kritiek, met een score van
76.5/100 volgens de BLEW-index.
Het huidige terroristische potentieel is met het hoge aantal actieve Nederlandse (en
Europese) deelnemers en aanhangers van de diverse jihadistische strijdgroepen en de
onverminderde dreiging vanuit ‘klassieke’ terreurorganisaties als Hezbollah zeer hoog.
De operationele veiligheidsorganisatie neemt een stijging waar wat betreft mogelijke
voorbereidingshandelingen op het gebied van informatieverzameling.
In de afgelopen drie jaar zijn er wereldwijd vier aanslagen specifiek op de Joodse
gemeenschap gepleegd met dodelijke afloop. Daarnaast zijn er meerdere aanslagen in
verschillende stadia van voorbereiding voorkomen.
BLEW ziet in Nederland een onevenredig grote voedingsbodem van antisemitisme en een
politieke acceptatie van de grensvervaging tussen antizionisme en antisemitisme.
Het dreigingsniveau in Nederland staat sinds maart 2013 op ‘substantieel’, het op één-nahoogste niveau op de schaal van de NCTV.

Wij zijn dan ook van mening dat:
-

-

De Nederlandse overheid ervoor dient te zorgen dat de Joodse gemeenschap niet tot de
zwakste schakel en dus hét soft-target van de Europese Joodse gemeenschappen zal
verworden. Ten opzichte van de ons omringende landen is de huidige betrokkenheid van de
Nederlandse overheid te classificeren als reactief.
Op korte termijn is verhoogde beveiliging van de Joodse gemeenschap, Joodse instanties en
Joodse (religieuze) instellingen nodig om weerstand te bieden tegen het kritieke niveau van
de huidige dreiging. Op langere termijn moeten nationale overheden binnen Europa
gezamenlijk optreden in de strijd tegen terrorisme.
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2. Analyse
Kritiek dreigingsniveau voor Joodse gemeenschap in Nederland.
Werkwijze
Dit rapport ‘Terrorisme als dreiging voor de Joodse gemeenschap in Nederland’ bevat een terugblik
op de registraties van incidenten en ontwikkelingen uit 2013 en de eerste zes maanden van 2014.
Aan de hand van officiële statistieken van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël
(CIDI), het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) uit Nederland, het Community Security Trust (CST)
en de Service de Protection de la Communauté Juive (SPCJ) uit respectievelijk Engeland en Frankrijk
wordt getracht een duidelijk beeld te creëren van het antisemitisme in de afgelopen periode. Hierbij
worden tevens vergelijkingen gemaakt en trends getoond over de periode 2011 - 2013. In de analyse
van incidenten en trends van 2014 wordt gebruik gemaakt van bevestigde open-source informatie.
Door de officieel geregistreerde incidenten te linken aan de recente ontwikkelingen in de
wereldwijde terreur en de bevindingen van de operationele veiligheidsorganisatie van BLEW, is een
analyse ontstaan van het huidige dreigingsbeeld van de Joodse gemeenschap in Nederland. Ter
ondersteuning van de kwalitatieve analyse is de kwantitatieve BLEW-index ontwikkeld, om zo ook in
cijfers de dreiging van de Joodse gemeenschap in Nederland uit te drukken. Deze BLEW-index dient
als handvat voor de dreigingsanalyse, waarbij de rangschikking per element door een kwalitatieve
argumentatie wordt onderbouwd. In de analyse wordt de uitslag van de kwantitatieve BLEW-index
getoond en wordt onderbouwd door de kwalitatieve analyse, waarbij wij voor bronvermeldingen
doorverwijzen naar hoofdstuk 3 t/m 5 van dit rapport.
BLEW-index
De BLEW-index is een monitor van de dreiging van een terroristische aanslag op de Joodse
gemeenschap in Nederland. Om de dreiging te kunnen monitoren worden separaat gemeten de
waarschijnlijkheid en het risico niveau van een terroristische aanslag. Beide onderdelen worden
gemeten op een schaal van 0-50, waarna de score wordt opgeteld tot een totaalscore van 0-100.
Deze index wordt periodiek bijgewerkt gelijk met het verschijnen van het dreigingsrapport van BLEW.
De gehanteerde formule is:
FORMULE: DREIGING = WAARSCHIJNLIJKHEID + RISICO
Onderstaande tabel toont de BLEW-index met een score per onderdeel.
BLEW-index juli 2014

1
2
3
4
5

WAARSCHIJNLIJKHEID
Potentieel terrorisme
Aanslagen monitor
Antisemitisme
Dreigingsniveau NL
Relatief beveiligingsniveau*

SCORE
9
8
8
7
8
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1
2
3
4
5

RISICO
Menselijke schade
Materiële schade
Psychologische schade
Vertrek uit Nederland
Niveau crisis management*

9.5
4
9
9
5

TOTAAL

76.5/100

*Het relatieve beveiligingsniveau en het niveau crisis management zijn elementen waarbij een omgekeerde telling geldt.
D.w.z. een hoog niveau betekent een lage score dus een lagere waarschijnlijkheid of risico.

Aan de hand van de score wordt het dreigingsniveau bepaald volgens de onderstaande tabel.

TOTAAL SCORE
00 - 30
30 - 50
50 - 70
70 - 100

DREIGINGSNIVEAU
WIT / MINIMAAL
GEEL / BEPERKT
ORANJE / SUBSTANTIEEL
ROOD / KRITIEK

Met een score van 76.5 wordt de huidige situatie als ‘kritiek’ aangemerkt.
Kwalitatieve analyse
Het jaar 2013 en het eerste half jaar van 2014 wordt gekenmerkt door een stijging in het aantal
antisemitische incidenten en de deelname van Europeanen in de jihad in Syrië. Door terrorismeexperts in Nederland worden de grootte van de groepen en mate van activiteiten van deze
jihadstrijders onderkend als zeer hoog en gevaarlijk. Het monitoren van dergelijke aantallen
potentiële terroristen, die zich gemakkelijk over de landsgrenzen bewegen, is een ongekende en
welhaast onmogelijke uitdaging voor inlichtingendiensten. In maart 2013 besloot de NCTV het
Nederlandse dreigingsniveau op basis van deze kennis over jihadstrijders te verhogen naar
‘substantieel’, het op een na hoogste dreigingsniveau zoals door de dienst wordt gedefinieerd.
De dreiging die uitgaat van de steeds groter wordende groep Jihadstrijders is zeer hoog, waarbij uit
de Jihadistische propaganda en recente aanslagen blijkt dat Amerikaanse, Israëlische en Joodse
doelwitten als primaire doelen worden gezien. In de strijd in Syrië worden Westerse jihadstrijders
door groepen als Jabhat al-Nusra (Al-Nusra Front) en ISIS (Islamitische Staat in Irak en al-Sham)
geradicaliseerd en militair getraind. In maart 2012 bleek de voorkeur van militair getrainde en
geradicaliseerde terugkeerders voor een aanslag op de Joodse gemeenschap reeds, toen de Franse
jihadist Mohammed Merah vier personen vermoordde tijdens een aanval op de Joodse school Ozar
Hatorah in Toulouse. De komende jaren zullen er naar verwachting tientallen geradicaliseerde
Jihadstrijders met militaire ervaring terugkeren uit Syrië. De dreiging die hiervan uitgaat voor de
Joodse gemeenschap blijkt ook uit de aanslag in mei 2014 op het Joods Historisch Museum in
Brussel, waarbij vier personen op koelbloedige wijze werden vermoord door de teruggekeerde
Jihadstrijder Mehdi Nemmouche. Deze Franse Jihadstrijder had zijn militaire ervaring opgedaan in
Syrië en werd ruim een week na de aanslag opgepakt met zijn wapens gewikkeld in een ISIS-vlag. Het
verband tussen het jihadisme en de dreiging voor de Joodse gemeenschap blijkt duidelijk uit deze
aanslagen en de aanslagplegers.
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Volgens de AIVD zijn er vanuit Nederland meer dan 130 personen naar Syrië vertrokken en zijn er
honderden aanhangers en duizenden sympathisanten van de Jihadistische beweging in Nederland1.
Deze sympathisanten vormen daarbij ook een reëel gevaar door een steeds grotere bereidheid tot
het plegen van geweld door een continue blootstelling aan propaganda en de verheerlijking van
jihadistisch geweld. Deze dreiging gaat niet uitsluitend uit van de uit Nederland vertrokken
jihadisten. Juist het grensoverschrijdende karakter van de jihadistische dreiging heeft volgens de
NCTV tot gevolg dat de dreiging niet uitgaat van tientallen, maar van honderden terugkeerders in
heel Europa. De NCTV geeft tevens aan dat Joodse locaties vaker doelwit zijn geweest bij
Jihadistische terroristische aanslagen2. De voorstelbaarheid dat in Nederland een dergelijke aanslag
wordt gepleegd specifiek op de Joodse gemeenschap is volgens de NCTV dan ook hoog3.
Ondanks de structurele aanwezigheid van de, door de gemeenschap zelf betaalde, beveiliging wordt
de kans op een aanslag op de Nederlandse Joodse gemeenschap steeds groter. Waar in de
omringende landen de overheid structurele inzet en een proactieve houding garandeert, lijkt de
Nederlandse overheid pas na de bekendmaking van het motief van de aanslag in Brussel de ernst van
de situatie voor de Joodse gemeenschap in te zien. Toch is de situatie specifiek in Nederland zeer
ernstig en moet er voor worden gewaakt dat de gemeenschap niet de zwakste schakel en dus het
soft-target van de Europese Joodse gemeenschap zal worden. Structurele aanwezigheid van specifiek
opgeleide politie-eenheden rondom Joodse instellingen bieden hiervoor een effectieve oplossing,
zoals bleek bij de voorkomen aanslag op 14 juni 2014 in Parijs (zie paragraaf Incidenten januari t/m
juni 2014).

Terreur
Geweld
Schade &
Ontheiliging
Demonstraties
(Passief) Antisemitisme

Figuur 1: piramide van dreiging

In onze analyse gaan we uit van een bepaalde opbouw van dreiging. Deze opbouw is het best weer te
geven als een piramide (figuur 1). Aan de basis van de piramide staat (passief) antisemitisme. In een
klimaat waar antisemitische gevoelens groeien en worden geaccepteerd, wordt een voedingsbodem

1

AIVD, juni 2014; Transformatie van het jihadisme in Nederland
NCTV, 30-6-2014; Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 36
3
Brief van Burgemeester Van der Laan aan Gemeenteraad Amsterdam, 5-6-2014; Maatregelen joodse objecten
Amsterdam
2
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gecreëerd waarop demonstraties ontstaan als eerste vorm van stijgend verzet tegen de Joodse
gemeenschap.
Er is in Nederland in tegenstelling tot andere landen een stijging van het antisemitisme
waarneembaar, waarbij ook het onevenredige antisemitisme op internet ten opzichte van de
relatieve grootte van de Joodse gemeenschap zorgen baart. Een voorbeeld hiervan is de Boycot,
Desinvesteringen en Sancties beweging (BDS), die hun uitgesproken antizionistische insteek naast
uitingen op internet gebruikt bij onder meer Joodse evenementen. Hierbij spreken zij (met name)
Joden in Nederland aan op politieke ontwikkelingen in Israël, wat de facto antisemitisch is. Als gevolg
hiervan treedt er makkelijker grensvervaging op, wat een grote invloed heeft op met name jongeren.
Zo heeft een incident in het Palestijns-Israëlisch conflict direct zijn weerslag op de veiligheidssituatie
van de Joodse gemeenschap, onder meer door een toename van antisemitisme en demonstraties. De
volgende stap in dit model zijn fysieke uitingen tegen (vermeend) Joods bezit, de categorie Schade en
Ontheiliging. Vanaf dat punt wordt de stap naar daadwerkelijk fysiek geweld tegen Joodse personen
en de uiteindelijke stap naar terrorisme kleiner.
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3. Terrorisme
In dit hoofdstuk wordt uitsluitend ingegaan op moslimextremisme, waaronder jihadistisch
terrorisme. Andere terroristische stromingen worden, in verband met gebrek aan relevantie voor de
Joodse gemeenschap, buiten beschouwing gelaten. Uitzondering hierop is een specifiek tegen Joden
gerichte aanslag in de Verenigde Staten, zie paragraaf Incidenten januari t/m juni 2014.
In het algemeen is er een verschuiving waarneembaar van voornamelijk ‘generieke’ mass-casualty
aanslagen zoals Madrid (2004), Londen (2005) en Mumbai (2008) naar aanslagen die zich richten op
specifieke soft-targets. Hieronder zijn de afgelopen jaren meerdere voorbeelden te vinden van
Joodse en Israëlische objecten en personen als doelwit voor aanslagen, zoals in Toulouse (Frankrijk),
2012, Burgas (Bulgarije), 2012 en Brussel (België) in 2014. In de rapportages van Europol van de
afgelopen jaren wordt uitgebreid ingegaan op de dreiging die uitgaat van radicaliserende
moslimextremisten die steeds actiever worden, onder meer door een daadwerkelijke deelname aan
de gewapende strijd. Waar het rond 2011 nog vooral ging om radicalisering via internet als grootste
zorg, kenmerkten de afgelopen jaren zich door een steeds prominentere rol voor meer onafhankelijk
opererende, door de radicale islam geïnspireerde, gewelddadige groepen of personen4.
In 2013 vonden er wereldwijd meerdere aanslagen plaats die in verband worden gebracht met
jihadistisch terrorisme. De bomaanslag op de marathon in Boston, de moordaanslag op de Britse
soldaat in Londen en het incident een paar dagen later in Parijs, waarbij een Franse soldaat werd
neergestoken, zijn slechts enkele voorbeelden.
Veel terroristische groeperingen vanuit islamitische hoek noemen de Verenigde Staten, het Westen
en Israël als doelwit. Bij aanslagen en pogingen tot het plegen van aanslagen is echter gebleken dat
specifieke Israëlische en Amerikaanse doelen (luchtvaartmaatschappijen, ambassades, consulaten,
overige bedrijven en vertegenwoordigingen) vaak zodanig worden beveiligd dat deze een minder
aantrekkelijk doelwit zijn geworden. Vanuit het perspectief van de (jihadistische) terroristische
organisaties en hun ideologie staat echter de Joodse gemeenschap gelijk aan zionisme en aan de
staat Israël. Hierdoor worden gebouwen, instellingen en personen van de Joodse gemeenschap voor
deze terroristen een legitiem en relatief eenvoudig doelwit.
Recente voorbeelden hiervan zijn onder meer de serie aanslagen door Pakistaanse jihadistische
terroristen in Mumbai in 2008, waarbij naast diverse ‘algemene’ doelwitten (o.a. hotels, een
treinstation, een politiebureau en een ziekenhuis) ook een specifiek doelwit uit de Joodse
gemeenschap werd gekozen. Het ging hierbij om een zogenaamd Chabadhuis, een semi-openbaar
gebouw van een wereldwijd opererende religieus-Joodse organisatie.
In de Verenigde Staten zijn de afgelopen jaren meerdere aanslagen in verschillende stadia van
voorbereiding op Joodse instellingen voorkomen5.

4

Europol: TE-SAT 2011, TE-SAT 2012, TE-SAT 2013, TE-SAT 2014
The Heritage Foundation, 22-7-2013: Special Report #137, 60 terrorist plots since 9/11: Continued Lessons in
Domestic Counterterrorism
5
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In maart 2012 werd een aanslag gepleegd op een Joodse school in Toulouse, waarbij een Franse
jihadist drie kinderen en een ouder doodschoot. Eerder had hij meerdere militairen doodgeschoten,
vervolgens koos hij echter om de school aan te vallen. In juli van dat jaar vond er een aanslag plaats
op het vliegveld van Burgas in Bulgarije, waarbij een bus met Israëlische toeristen werd opgeblazen.
Hezbollah wordt verantwoordelijk gehouden voor deze aanslag, die werd uitgevoerd door een
Oostenrijker en een Canadees, beiden met een Libanese achtergrond. Deze aanslag viel overigens op
de 18de verjaardag van de aanslag op de Joodse gemeenschap in Argentinië6 waarbij in 1994 85
doden en meer dan 300 gewonden vielen.

Incidenten 2013
Het jaar 2013 kent op het gebied van terrorisme in vrijwel geheel West-Europa een sterke focus op
het conflict in Syrië en omstreken. Vanaf eind januari, toen de AIVD voor het eerst in het openbaar
aandacht vroeg voor jongeren die zich aansloten bij de gewapende strijd, is er veel aandacht voor
geweest in de media7. Verderop wordt in een aparte paragraaf over Syrië ingegaan op aantallen,
achtergrond en motivatie van de jongeren en op de dreiging die uitgaat van de diverse groeperingen
waarbij deze jongeren zich aansluiten.
In diverse landen om ons heen zijn er in 2013 terreur-gerelateerde incidenten geweest die specifiek
de Joodse gemeenschap als doelwit hadden. Een kort overzicht:
Groot Brittannië
In april werd een groep van 11 mannen opgepakt in verband met het plannen van meerdere
bomaanslagen waarbij specifiek synagogen werden genoemd.8
Cyprus
Een 24-jarige man van Libanees-Zweedse afkomst werd veroordeeld vanwege betrokkenheid bij het
voorbereiden van een aanslag door Hezbollah in Cyprus.9 Doelwit waren Israëlische toeristen, echter
gaf hij toe voor de organisatie diverse andere plaatsen in met name Europa in kaart te hebben
gebracht, zo was hij specifiek op zoek naar koosjere restaurants. Later bleek dat hij onder meer
Amsterdam10 heeft bezocht tijdens zijn voorbereidingswerkzaamheden. Deze man werd 11 dagen
voor de aanslag in Burgas in 2012 gearresteerd,
Italië
Een 22-jarige man werd veroordeeld voor het voorbereiden van aanslagen op de synagoge en de
Joodse school van Milaan. Op zijn computer troffen onderzoekers analyses van de beveiliging van
zowel de synagoge als de school aan. Daarnaast werd hij verdacht van het opzetten van diverse
verborgen radicaliserende netwerken op sociale media.11
6

Wikipedia: AMIA bombing
AIVD: Jaarverslag 2013
8
BBC News, 26-4-2013: Terror plot: Jail terms for Birmingham bomb plotters
9
New York Times, 21-3-2013: Hezbollah Courier Found Guilty in Plot to Attack Israeli Tourists in Cyprus
10
New York Times, 21-3-2013: Hezbollah Courier Found Guilty in Plot to Attack Israeli Tourists in Cyprus
11
Jerusalem Post, 29-7-2013: Moroccan jailed for Milan synagogue bomb plot
7
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Turkije
Een groep van aan Al Qaida gelieerde terroristen werd aangehouden voor het beramen van een
aanslag op onder andere een synagoge in Istanbul. Bij huiszoekingen werden 22 kilo explosieven en
analyses van de beveiliging van de synagoge gevonden.12
Daarbij zijn er aanslagen op doelwitten in onder andere Kano (Nigeria)13, Kathmandu (Tibet)14, Baku
(Azerbeidzjan)15, Bangkok (Thailand) en Mombasa en Nairobi (Kenia) voorkomen 16. Het ging hier om
Joodse scholen, synagogen en Israëlische ambassades. Daarbij werden er in New Delhi (India), Tbilisi
(Georgië) en Bangkok (Thailand) een reeks gecoördineerde aanslagen verijdeld17.
Voorts heeft de operationele veiligheidsorganisatie van BLEW in 2013 in Nederland een stijging
waargenomen van voorbereidingshandelingen – met name mogelijke voorverkenningen – rondom
scholen, synagogen, maatschappelijke instellingen e.d. van de Joodse gemeenschap.
Soft-targets
Van de ‘klassieke’ terreurorganisaties is met name Hezbollah erg actief gebleken in Europa, zoals
bleek uit onder meer de verklaringen van het in Cyprus gearresteerde lid.18 Hieruit bleek dat
Hezbollah veel actiever was geworden dan de diverse veiligheidsdiensten zich tot dan toe hadden
gerealiseerd. De activiteiten richten zich volgens diverse verklaringen meer op de zogenaamde softtargets van de Joodse gemeenschap.
Onder soft-targets verstaan we specifiek die objecten of organisaties die een (semi-)openbaar
karakter hebben, waarbij geen tot nauwelijks sprake is van zichtbare preventieve
beveiligingsmaatregelen zoals fysieke beveiliging en zichtbaar aanwezige personele beveiliging. In de
analyse van diverse (voorbereidingen tot het plegen van) aanslagen werden de ‘zwakste schakels’
binnen de gemeenschap automatisch de soft-targets waarnaar de daders op zoek waren. De
combinatie van deze onderdelen van beveiliging heeft in het verleden dan ook aanwijsbaar geleid tot
het wijzigen van doelwit of überhaupt afzien van plannen tot het plegen van een aanslag.

12

New York Times, 11-4-2013: U.S. Embassy in Turkey Said to be Targeted
WADR, 4-8-2013:Kano suspect confirms terror cell
14
Haaretz, 23-4-2013: Iranian suspected of planning terror attack on Israeli embassy arrested in Nepal
15
Jerusalem Post, 21-11-2013: Azerbaijan arrests Iranian suspected of planning attack on Israeli embassy in
Baku
16
CST, Annual Review 2013: Terrorism Against Jews 2013
17
CST, Annual Review 2013: Terrorism Against Jews 2013
18
CTC Sentinel West Point, Vol. 6 Issue 4 (April 2013): Hizb Allah Ressurected: The Party of God’s Return to
Tradecraft
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Incidenten januari t/m juni 2014
In de eerste helft van 2014 was de aanslag op het Joods Museum in Brussel in mei 2014 het meest
dominant in de berichtgeving. Bij deze eerste Europese aanslag door een Syriëganger werden vier
personen doodgeschoten. De verdachte is een 29-jarige Fransman die volgens de Franse
inlichtingendienst in de zomer van 2013 in Syrië verbleef en daar zowel getraind is als deel heeft
genomen aan meerdere gevechten. Bij zijn arrestatie werden zijn wapens (een Kalasjnikov
aanvalsgeweer en een handvuurwapen) gewikkeld in de vlag van ISIS gevonden.
Opvallend is dat de aanslag geen zelfmoordaanslag was, of een aanslag gericht op zoveel mogelijk
slachtoffers. In tegenstelling tot dergelijke aanslagen koos de dader ervoor om met twee vuurwapens
het (niet-beveiligde) museum te betreden en hierbij in een kort tijdsbestek drie personen dood te
schieten. Een vierde slachtoffer overleed later aan de gevolgen van zijn schotwonden. De aanvaller
heeft duidelijk gekozen voor een soft-target als doelwit, aangezien op korte afstand van het museum
zich de beveiligde, grote synagoge van Brussel bevindt. Tevens heeft de dader moeite gedaan om
niet herkenbaar te zijn en om daadwerkelijk te ontsnappen. Het is zeer waarschijnlijk dat hij
ondergedoken heeft gezeten of in ieder geval steun heeft gehad van anderen na afloop van deze
aanslag. De bij zijn arrestatie aangetroffen grote hoeveelheid munitie en zijn modus operandi doen
vermoeden dat hij nog meer aanslagen wilde plegen. Een opvallend detail is overigens dat de dader
gepoogd heeft zijn actie te filmen met een draagbare camera op zijn kleding. Dit was ook het geval
bij de aanslag in 2012 op de tevens onbeveiligde Joodse school in Toulouse19 en doet vermoeden dat
de beelden voor trainings- en of propagandadoeleinden gebruikt hadden moeten worden.
Voor de publieke opinie in Europa was de aanslag in Brussel een directe eye-opener van de reële
dreiging van de jihadistische terugkeerders en hun terroristisch potentieel. Ook het feit dat een
Fransman, na een periode in Syrië en via diverse Europese landen uiteindelijk in Brussel terechtkomt
alwaar hij een aanslag pleegt, geeft een ander perspectief op de internationale dreiging die uitgaat
van terugkeerders binnen Europa. De open grenzen en onmogelijkheid om iedere terugkeerder te
volgen spelen de potentiële terroristen in de kaart.
Een overzicht van overige incidenten in 2014 die een relatie hebben met de Joodse gemeenschap als
doelwit:
Frankrijk:
-

19
20

In Parijs vond op 14 juni, enkele weken na de aanslag in Brussel, een incident plaats waarbij
een groep jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst een synagoge benaderden.20 Zij haalden
vervolgens een Kalasjnikov aanvalsgeweer en een pistool tevoorschijn met het
ogenschijnlijke doel deze te gebruiken. Echter op het moment dat zij de gewapende politie
bij de synagoge zagen staan hebben ze niet meer gedaan dan gericht op de politie, en zijn
vervolgens gevlucht op gereedstaande scooters. De implicatie van dit incident is dat de
aanval in Brussel mogelijk andere cellen heeft geactiveerd, of mogelijk zogenaamde copycats
inspireert.

France 24, 3-6-2014: Parallel lives: the Brussels suspect and the Toulouse shooter
Israel National News, 15-6-2014: Shooting Attack at Paris Synagogue Thwarted at Last Moment
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Verenigde Staten:

-

Een Amerikaanse Vietnamveteraan met extreemrechtse denkbeelden schiet op 13 april bij
twee Joodse objecten in Kansas-City drie personen dood waarvan hij dacht dat het Joden
waren21. Bij zijn arrestatie schreeuwde de dader de antisemitische woorden “Heil Hitler”. De
man was bekend bij de politie vanwege eerdere racistische incidenten met geweld.

Syrië
Apart aandachtspunt in dit hoofdstuk is de focus op Syrië als bron van nieuwe dreiging. De AIVD
benoemt in haar jaarrapport over 2013 een toenemende stroom uitreizigers die actief deel nemen
aan de strijd in Syrië, onder de vlag van diverse extremistische groeperingen. Onder deze organisaties
bevinden zich diverse aan Al Qaida gelieerde groepen die niet alleen deelnemen aan de gewapende
strijd, maar zich ook actief bezig houden met plegen van (zelfmoord-)aanslagen, executies,
martelingen en gijzelingen. De strijders doen zo ter plaatse militaire ervaring en kennis op van onder
meer het maken en gebruiken van explosieven.
Gebleken is dat Nederlanders die vertrokken naar de conflictregio vaak al in Nederland in contact
hebben gestaan met diverse groepen die (morele, financiële en/of religieuze) steun bieden aan de
strijders. Deze groepen traden in 2013 steeds openlijker naar buiten met hun religieuze motivatie en
anti-Westerse en vaak specifiek genoemde antizionistische en antisemitische houding. Dit
antizionisme en antisemitisme grenst aan elkaar en loopt vaak naadloos in elkaar over, omdat er
voor deze groepen geen onderscheid is tussen Joden, de Joodse gemeenschap en Israël.
In 2013 zijn er in Nederland circa twintig personen die na terugkeer uit de strijdgebieden door
diverse overheidsinstellingen intensief worden begeleid op zowel sociaal-maatschappelijk als op
veiligheidsgebied. Zo is eind september 2013 naar aanleiding van een ambtsbericht van de AIVD een
onderzoek gestart naar een teruggekeerde uitreiziger. Deze man wilde via het plegen van gewapende
overvallen geld inzamelen om zo de jihad financieel te kunnen steunen22.
Daarbij is er een groeiende groep personen in Nederland die met name uitreizigers faciliteert maar
zelf niet deelneemt aan de strijd. Zij zorgen dat ze opereren binnen de kaders van de wet en hebben
veel invloed op de radicaliserende jongeren. Deze radicalisering was in 2013 een groot
aandachtspunt voor verschillende organisaties binnen de overheid. Probleem hierbij is echter dat
mensen veelal vroeg in het proces wordt bijgebracht vooral niet te veel op te vallen of af te wijken
van de norm zodat herkenning en volgen van het radicaliseringsproces van deze personen wordt
bemoeilijkt. Een goede indicatie van het aantal geradicaliseerde potentiële strijders met plannen om
(al dan niet in Syrië of omgeving) tot actie over te gaan is dan ook moeilijk te geven.
Sinds begin 2014 is er een duidelijke splitsing opgetreden tussen twee prominente
fundamentalistische terroristische organisaties Jabhat al Nusra (gelieerd aan Al Qaida) en ISIS
(Islamitische Staat in Irak en al-Sham). De strijd tussen deze twee grootste jihadistische groeperingen
21
22

New York Times, 14-4-2014: Bullets, Blood and then Cry ‘Heil Hitler’
Openbaar Ministerie, 21-5-2014: Teruggekeerde Syriëganger aangehouden wegens voorbereiden overval
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in de regio heeft zich intussen uitgebreid naar de (wijde) omgeving23. In juni is ISIS een groot offensief
gestart in Irak, waarbij veel buitenlandse strijders zijn betrokken. In Nederland is er steeds meer
openlijke steun via met name sociale media, wat mogelijk bijdraagt aan de stroom Nederlanders die
zijn of haar weg weet te vinden richting Syrië (en Irak).
De uitroeping van het kalifaat (Islamitische staat) eind juni 2014 en de naamswijziging van ISIS naar IS
(Islamitische Staat, dus zonder de geografische referentie) zal volgens experts mogelijk gaan zorgen
voor een verscherping van het onderlinge conflict tussen Jabhat al Nusra en IS. Hierbij wordt tevens
rekening gehouden met de mogelijkheid dat deze organisaties zich in Europa willen profileren door
middel van aanslagen.

23

New York Times, 7-7-2014: The Iraq-ISIS Conflict in Maps, Photos and Videos
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4. Antisemitisme
BLEW classificeert een daad als een antisemitisch incident als het gaat om een doelbewuste aanval
tegen Joden, organisaties of gebouwen, waarbij kan worden aangetoond dat de motivatie ligt bij het
Joods zijn of de connectie met het Jodendom. Antisemitisme wordt in het algemeen gedefinieerd als
haat jegens Joden als groep of jegens Joden als begrip.
BLEW maakt voorts een duidelijk onderscheid in de verwerking van gegevens tussen antisemitische
incidenten en uitingen tegen de staat Israël. Dit rapport spitst zich toe op incidenten en uitingen
jegens de Joodse gemeenschap. Uit de statistieken van CIDI, CST en SPCJ blijkt dat tijdens conflicten
in het Midden-Oosten waarbij Israël betrokken is, het aantal antisemitische incidenten wereldwijd
stijgt. Veelal worden Joden door de daders gezien als representanten van de staat Israël.
In dit licht moet de (internationale) BDS beweging genoemd worden. Het acroniem BDS staat voor
Boycot, Divestment en Sanction (Boycot, Desinvestering en Sanctie). De beweging richt zich op het
beïnvloeden van de Nederlandse politiek ten aanzien van Israël en de Israëlische politiek zelf wat
betreft standpunten rond het Israëlisch-Palestijns conflict. Dit wordt voornamelijk gedaan door het
organiseren van evenementen, piketacties en het verstoren van evenementen van de Joodse
gemeenschap. Deze beweging is een goed voorbeeld van het aanspreken van de Joodse
gemeenschap op (politiek) beleid van de staat Israël.
In 2013 is er een nieuwe trend in antisemitisme zichtbaar geworden, namelijk het brengen van de
‘quenelle’24, een door de Franse komiek Dieudonné M’bala M’bala verzonnen variant op de
Hitlergroet. Vanuit Frankrijk, maar inmiddels in meer Europese landen is een trend zichtbaar van
jongeren die zich laten fotograferen bij Joodse monumenten, instellingen en musea terwijl zij deze
antisemitische groet brengen. Dieudonné is overigens vervolgd voor antisemitisme en meerdere van
zijn voorstellingen zijn om het antisemitische karakter ervan verboden.25

Bron: Frontpagemag.com
24
25

Wikipedia: Quenelle (gebaar)
France 24, 21-1-2014: Anti-Semitic comic backs down, to unveil new routine
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Nederland – statistieken antisemitische incidenten
Aantal antisemitische incidenten stijgt tegen kwetsbare Nederlandse Joden
Om het aantal antisemitische incidenten in Nederland in kaart te brengen,
maakt BLEW gebruik van de data die het CIDI verzamelt. Voor de incidenten
uit Engeland is er gebruik gemaakt van data van het Community Security
Trust (CST) en voor de incidenten uit Frankrijk is er gebruik gemaakt van data
van de Service de Protection de la Communauté Juive (SPCJ). Voor België,
Duitsland en Scandinavië zijn er geen officiële vergelijkbare gegevens
bekend.
Dat lang niet alle door haat ingegeven incidenten worden gemeld, blijkt uit
meerdere onderzoeken. In samenwerking met het CIDI is BLEW in 2013 het
project ‘Meld Antisemitisme!’ gestart om zoveel mogelijk antisemitische
incidenten te registreren en deze ‘meldingsmoeheid’ tegen te gaan.

Lelystad, 25 april 2013 (bron: CIDI)

Den Haag, augustus 2013 (bron: CIDI)

Uit onderstaande tabel en grafiek blijkt dat het aantal geregistreerde incidenten in Nederland in 2013
ten opzichte van 2012 is toegenomen met 28,9%. Als er gekeken wordt naar Engeland en Frankrijk
komt naar voren dat het aantal geregistreerde antisemitische incidenten juist afneemt in 2013. In
vergelijking met deze landen is de situatie in Nederland een zorgwekkende trend. Daarnaast blijkt dat
de kans dat een Joods persoon in Nederland slachtoffer wordt van een antisemitisch incident
(hitkans) in vergelijking significant hoger is.
Hieruit blijkt de kwetsbare aard van de Nederlandse Joodse gemeenschap.

Inwoners Aantal
Joden

Nederland
Engeland
Frankrijk

% bevolking

17 mln 45.000 0,27%
60 mln 300.000 0,50%
65 mln 490.000 0,75%

Gem.
aantal
incidenten
(20092013)
133
673
545

Hitkans %
per Jood
(20092013)

Verandering in
het aantal
incidenten 2013
t.o.v. 2012

0,30
0,22
0,11

+28,9%
-18,5%
-31,1%

Bron: CIDI , CST, SPCJ
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Geregistreerde antisemitische incidenten 2011- 2013
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Bron: CIDI, CST, SPCJ

Antisemitisme op het internet 2013
Antisemitisme verreweg meest voorkomende vorm van discriminatie op internet
Sinds de oprichting van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) in 1997 wordt antisemitisme op
het internet gemonitord en in kaart gebracht.
Online is er sprake van een duidelijke top 3 op het gebied van discriminatie. Op nummer 1 staat
antisemitisme met 35% van alle discriminerende incidenten die gemeld zijn bij het MDI. De
discriminatie van moslims staat op de tweede plaats, als derde komt het zogeheten anti-zwart
racisme. In absolute aantallen heeft het MDI in 2013 809 meldingen ontvangen over 924 unieke
uitingen, waarvan er in totaal 324 van antisemitische aard waren.

Antisemitisme op het internet
Antisemitisme
Waarvan Holocaustontkenning

2011

2012

2013

Totaal Strafbaar

Totaal Strafbaar

Totaal Strafbaar

252

165

285

177

250

175

74

122

196

93

74

61

Bron: MDI

Net als in voorgaande jaren moet er geconcludeerd worden dat de hoge aanwezigheid van
antisemitisme op het internet niet in verhouding staat tot het kleine aantal Joden in Nederland. De
Joodse gemeenschap vormt een kleine groep (0,27%) van de bevolking, terwijl antisemitisme op het
internet ongeveer 35% van het totaal bestrijkt. De ratio van antisemitische uitingen is dus 35/0,27 =
129,6%.
Voorbeeld van antisemitische uitingen op Internet
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Bron: CIDI

Bron: CIDI

Schade en ontheiliging
Daling in aantal geregistreerde fysieke incidenten met betrekking tot (Joods) eigendom
Fysieke aanvallen gericht tegen (vermeend) Joods eigendom kunnen zich in verschillende vormen
vertalen, denk aan het gebruik van antisemitische slogans of symbolen, het bekladden van
synagogen of bijvoorbeeld het ingooien van ruiten van huizen waar Joden wonen.
Uit onderstaande grafiek komt naar voren dat er in alle genoemde landen het afgelopen jaar een
afname is geregistreerd van dergelijke incidenten.

Geregistreerde incidenten: schade en
ontheiliging 2013
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Bron: CIDI, CST, SPCJ
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Over 2014 zijn alleen de Franse statistieken gepubliceerd. In het eerste kwartaal van 2014 is een
stijging in het aantal incidenten in Frankrijk waargenomen van 60%. Waar er in het eerste kwartaal
van 2013 nog 53 incidenten zijn waargenomen, zijn dat er in het eerste kwartaal van 2014 85
geweest.

Fysiek geweld
Mate van fysiek geweld jegens Joodse gemeenschap in Nederland blijft stabiel
In deze paragraaf worden de incidenten met betrekking tot fysiek geweld tegen de Joodse
gemeenschap in kaart gebracht. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie in 2013 in
Nederland, Engeland en Frankrijk. Tevens wordt de historische trend duidelijk tussen 2011, 2012 en
2013.
In Nederland is het fysieke geweld vrijwel gelijk gebleven. Zoals in het voorgaande hoofdstuk geldt
ook hier dat het werkelijke aantal incidenten mogelijk hoger ligt dan het gemelde aantal. Tevens is
niet met zekerheid te zeggen of fysiek geweld in alle gevallen bij melding of aangifte bij de politie in
verband wordt gebracht met antisemitisme.
In Engeland neemt het aantal incidenten af, in Frankrijk zien we juist weer een sterke toename. Ten
opzichte van 2012 is het aantal incidenten met 96% gestegen. Mede hierdoor is in Frankrijk een groot
aantal Joden geëmigreerd of heeft aangegeven vertrek serieus te overwegen.

Geregistreerde incidenten: fysiek geweld 2011- 2013
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Bron: CIDI, CST, SPCJ

In het eerste kwartaal van 2014 is er in Frankrijk een stijging waargenomen van het aantal fysiek
gewelddadige incidenten van 40% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2013. Waar er in 2013 nog
15 incidenten werden geregistreerd, waren dat er in 2014 21. Bovendien valt op dat de
antisemitisme incidenten gewelddadiger worden, hetgeen blijkt uit het aantal hieronder
19
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aangehaalde incidenten. Sommigen hiervan maken nog geen deel uit van de statistieken aangezien
deze in het tweede kwartaal vallen.
Hieronder vallen de zware mishandeling van een Joodse docent26, diverse aanvallen op (herkenbaar)
Joodse jongeren met onder andere een stroomstootwapen27, boksbeugels28, een bijl29, traangas30, en
messen31. De trend van steeds gewelddadigere incidenten is een zeer zorgelijke ontwikkeling, gezien
de positie van fysiek geweld zoals weergegeven in de piramide van dreiging (zie figuur 1).

Aanval op Joodse docent in Parijs, aanvallers
hebben een hakenkruis op zijn borst gekrast.
(bron: The Algemeiner)

26

The Algemeiner, 27-3-2014: Victim Breaks Down in Footage From Aftermath of Brutal Anti-Semitic Attack in
France
27
Tablet, 11-6-2014: Jewish Teen Wearing Yarmulke Tasered in Paris
28
Associates Press, 25-5-2014: 2 Jewish Youth Attacked near Paris-Area Synagogue
29
Forward, 8-6-2014: Jewish Teens Escape Axe Attack Near Paris
30
Jerusalem Post, 10-6-2014: Two Jews attacked with tear gas near Paris
31
Israel National News, 24-6-2014: Anti-Semitic Assault and Stabbing in Paris Library
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5. Politiek
Het politieke klimaat in Nederland en Europa is de afgelopen decennia drastisch veranderd ten
nadele van Israël. Zowel in de politiek als in het openbare debat is het steeds gebruikelijker en zelfs
politiek correct om openlijk anti-Israël te zijn. De grens tussen verkapt – en soms zelfs openlijk –
antisemitisme en anti-Israëlisme lijkt steeds dunner te worden. Het ter discussie stellen van het
bestaansrecht van Israël of het steunen van Hamas beschouwen wij als antisemitisme. Zelfs de
rabiate Israël criticaster Norman Finkelstein heeft zich om die reden tegen de BDS-beweging gekeerd
die hij jaren had gesteund32. In een klimaat waarin antisemitisme steeds meer geaccepteerd is zal
terrorisme zich sneller richten tegen de Joodse gemeenschap.

Nederland
Vanuit verschillende partijen in de Tweede Kamer zijn er de afgelopen periode geluiden gekomen
tegen de Joodse jongensbesnijdenis, de Joodse rituele slacht en Joodse bijzondere scholen. De trend
is om religieuze uitingen te bannen uit de Nederlandse samenleving en deze raken de Joodse
gemeenschap erg hard. Het brengt ook de Joden steeds vaker in beeld als buitenbeentjes in de
maatschappij.
Een verhoogd anti-Israël sentiment, waar zaken als de gewenste etikettering van producten uit
Joodse nederzettingen en het burgerinitiatief ‘Sloop de Muur’ van getuigen, is de afgelopen periode
eveneens waarneembaar geweest. Tegelijkertijd zag men echter een goede politieke relatie met
Israël bevestigd door de ontvangst van de Israëlische president Shimon Peres in oktober 2013 en het
bezoek van de delegatie van het Nederlandse kabinet in december 2013 in Israël.

Europa
Binnen de Europese lidstaten is er onderling veel verschil in de mate van antisemitisme, en daarmee
het gevoel van onveiligheid dat Joodse burgers ervaren33. In enkele landen wordt het antisemitisme
deels gedragen door extreemrechtse politieke partijen. In een rapport van het Europees Joods
Congres en het Kantor Centrum voor de Studie van het Hedendaagse Europese Jodendom aan de
Universiteit van Tel Aviv wordt gesproken over een direct verband tussen de opkomst van deze
partijen en het stijgende aantal antisemitische incidenten34. Voorbeelden van deze politieke
bewegingen zijn de Griekse Gouden Dageraad, de Oekraïense Svoboda en de Hongaarse Jobbik. Deze
en soortgelijke partijen schuwen antisemitische leuzen, symbolen en geweld niet. Bovendien hebben
deze partijen de afgelopen jaren significante electorale overwinningen geboekt.
In het Europees Parlement is de aanwezigheid van antisemitisme minder duidelijk. Het gaat veelal in
de Europese politiek schuil onder een anti-Israël retoriek, doordat antisemitische sentimenten met
anti-Israël retoriek worden verbonden35. Daarbij is het Europese Parlement in 2011 gestopt met het
32

Official Website of Norman G. Finkelstein, 14-2-2014: Beyond the Mass BDS Psychosis
European Union Agency for Fundamental Rights, November 2013: Discrimination and hate crime against
Jews in EU Member States: experiences and perceptions of antisemitism;
Anti-Defamation League, May 2014: The ADL Global 100: An Index of Anti-Semitism
34
NOS, 7-4-2013: Stijging antisemitische incidenten
35
Manfred Gerstenfeld, 2010: Het Verval
33
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publiceren van de cijfers, maar tot dan toe was bekend dat zij subsidies ter bevordering van
democratie en mensenrechten in het Midden-Oosten (EIDHR) had gegeven aan NGO’s die Israël
onterecht beschuldigen van marteling, etnische zuivering, genocide en apartheid. NGO's die landen
als Syrië, Irak en Iran op de korrel nemen kregen merkwaardig genoeg geen subsidie36. Ook krijgt de
Palestijnse Autoriteit veel subsidie waarvan bekend is dat die indirect wordt aangewend om
terreurdaden te belonen.

36

CIDI, 24-2-2014: EU Parlementariër: Stop financiering anti-Israëllobby
NGO Monitor, 17-2-2014: Evaluating funding for political advocacy NGOs in the Arab-Israeli conflict: the
European instrument for democracy and human rights (EIDHR)
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6. Conclusie
Aan de hand van onze kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de huidige situatie in Nederland
concluderen wij dat het dreigingsniveau voor de Joodse gemeenschap in Nederland met een score
van 76.5/100 volgens de BLEW-index kritiek is. Dit komt onder meer door het zeer hoge
terroristische potentieel van het hoge aantal actieve Nederlandse en Europese deelnemers en
aanhangers van de diverse jihadistische strijdgroepen. Naast een viertal dodelijke aanslagen op
Joodse doelen neemt de operationele veiligheidsorganisatie een stijging waar van
voorbereidingshandelingen. BLEW ziet in Nederland daarbij een onevenredig grote voedingsbodem
van antisemitisme en een politieke acceptatie van de grensvervaging tussen antizionisme en
antisemitisme. Het dreigingsniveau in Nederland staat sinds maart 2013 tot slot op ‘substantieel’, het
op één-na-hoogste niveau op de schaal van de NCTV.
BLEW doet dan ook een dringend beroep op de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat de
Joodse gemeenschap niet de zwakste schakel en dus hét soft-target van de Europese Joodse
gemeenschappen wordt. Daarom is op korte termijn verhoogde beveiliging van de Joodse
gemeenschap, Joodse instanties en (religieuze) instellingen nodig om weerstand te bieden tegen het
kritieke niveau van de huidige dreiging. Op langere termijn moeten nationale overheden binnen
Europa gezamenlijk optreden in de strijd tegen terrorisme.
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