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RIS-nummer: 308762 
 
 
Schriftelijke vragen: antisemitische uitingen tijdens pro-Palestina-demonstratie 
Indiener: Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP 
 
Datum: 17 mei 2021 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 
 
Zaterdagmiddag 15 mei 2021 vond er op het Malieveld een pro-Palestina-demonstratie plaats, waarbij 
honderden demonstranten aanwezig waren. Gedurende deze demonstratie, die uiteindelijk eindigde 
met politie-ingrijpen, zijn er antisemitische leuzen geuit. Naar aanleiding hiervan en overeenkomstig 
art. 30 van het Reglement van Orde stellen de raadsleden Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP) en 
Frans de Graaf (VVD) de volgende vragen: 
 

1) Is het college bekend met de pro-Palestijnse demonstratie van zaterdagmiddag 15 mei 2021 op 
het Malieveld? 

2) Hoeveel agenten waren aanwezig bij deze demonstratie? Waren dat er, mede gezien het 
verloop van de demonstratie van afgelopen woensdag in de Internationale Zone, volgens het 
college voldoende?  

3) Is bij het college bekend dat er tijdens deze demonstratie antisemitische uitingen zijn gedaan 
en er onder andere ook “Heil Hitler” is geroepen?  

 
In het aangenomen initiatiefvoorstel “Waardeer Joods erfgoed, weer antisemitisme” heeft de 
gemeenteraad zich uitgesproken voor het stellen van duidelijke en waar nodig scherpere 
tolerantiegrenzen bij demonstraties, zowel bij het bevestigen van een demonstratie-aanmelding als wel 
in de toezichtopdracht naar de politie.  
 

4) Is van tevoren door de driehoek met de organisatie gesproken over deze grenzen? Zo niet, 
waarom niet?  

5) Is er in de opdracht naar politie gesproken over wat wel en niet aanvaardbaar is? Zo niet, 
waarom niet? 

6) Hoe is er door de politie opgetreden tegen de personen die antisemitische uitingen deden?  
7) Is bij het college bekend of er aangifte bij de politie is gedaan vanwege die antisemitische 

uitingen?  
8) Is er bij deze demonstratie een tolk aanwezig geweest die de Arabische teksten kon verstaan 

dan wel lezen, of waren er agenten die deze teksten op waarde konden schatten?  
 
Gezien de huidige situatie in het Midden-Oosten zullen er naar alle waarschijnlijkheid meer 
demonstraties op korte termijn plaatsvinden. 
 

9) Welke acties onderneemt het college om ervoor te zorgen dat hierbij geen antisemitische 
uitingen worden gedaan dan wel dat hierbij direct wordt ingegrepen? 
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