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Volgens Joods Actueel brachten de personen op deze foto de Hitlergroet.
SudInfo
Een optreden in het Luikse Herstal van de veelbesproken Franse komiek Dieudonné, die in
het verleden al meermaals werd veroordeeld voor antisemitische uitlatingen, heeft behoorlijk
wat commotie veroorzaakt. Volgens Joods Actueel gingen onder meer tal van
moslimjongeren met de komiek op de foto terwijl ze de Hitlergroet brachten.
Voor het optreden van de komiek Dieudonné in zaal La Fabrik in Herstal, dat ondanks protest
uit onder meer christelijke en joodse hoek toch plaatsvond, daagden zo’n 1.100 fans op.
Daarbij ging het volgens het tijdschrift Joods Actueel om 'negentig procent jongeren van
allochtone afkomst’. Na het optreden ging Dieudonné op de foto met tal van fans, en daarbij
brachten nog volgens Joods Actueel verschillende onder hen een Hitlergroet.

De joodse gemeenschap vindt het bovendien niet kunnen dat een medewerker van
burgemeester Frédéric Daerden (PS) betrokken was bij de organisatie van het
evenement. Frédéric Daerden, de zoon van voormalig minister Michel Daerden, had eerder
gezegd dat hij geen enkel middel ter beschikking had om het optreden te verbieden.
Jennifer Maus, MR-fractieleidster in Herstal, liet al weten ‘niet te spreken te zijn over het
optreden van Dieudonné en in de gemeenteraad te zullen eisen dat de verantwoordelijken
daarvoor verantwoording afleggen’.
Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zal kijken of er een
onderzoek moet worden gestart.

OP DE FOTO MET ANTISEMIET

Racistische komiek
zet kwaad bloed
De Franse cabaretier Dieudonné trad twee
weken geleden op in Herstal. Na zijn show
ging de veroordeelde racist op de foto met
fans, al dan niet met de rechterarm omhoog.

Michael Freilich is niet te spreken over het optreden in Herstal. © pn
BRUSSEL Zeggen dat zijn
reputatie Dieudonné M’Bala
M’Bala voorafgaat, is een understatement. De Frans-Kameroense komiek is berucht om
de antisemitische toon die hij
bij momenten aanslaat. Twee
weken geleden kon hij zijn
show ‘Rendez Nous Jésus’ ondanks protest opvoeren in de
zaal ‘La Fabrik’ in Herstal bij
Luik.
Na het optreden doken op de
site van de Waalse krantengroep SudInfo foto’s op van de
man met zijn fans. Op één daarvan is te zien hoe enkele moslimjongeren een Hitlergroet
brengen, terwijl ze naast de komiek staan. De meeste andere
afbeeldingen tonen hoe de komiek met zijn linkerhand zijn
gestrekte rechterarm naar beneden lijkt te duwen.
‘Een verdoken Hitlergroet’,
zegt Michael Freilich, hoofdredacteur van het maandblad
Joods Actueel, dat de aandacht
vestigde op de beelden. ‘Die
houding is typisch voor Dieudonné. Wij begrijpen niet dat
de gemeente toelating gaf voor
dit optreden. De burgemeester
(PS’er Frédéric Daerden, red.)
zegt dat hij het niet kon tegenhouden en er verveeld mee zit,
maar hij liet een medewerker
wel toe om het optreden te helpen organiseren.’
Op de site van Joods Actueel reageert de lokale MR-politica
Jennifer Maus ontzet op de fo-

‘Wij begrijpen
niet dat Herstal
toestemming
gaf voor
dit optreden’
MICHAEL FREILICH,

hoofdredacteur Joods Actueel

to. ‘Dit overschrijdt de vrije
meningsuiting, dit is puur racisme.’
Het Centrum voor Gelijkheid
van Kansen en Racismebestrijding wist dat het optreden in
Herstal zou plaatsvinden. ‘We
stonden in verbinding met de
lokale politie, het parket, het
gemeentebestuur en de plaatselijke joodse gemeenschap’,
zegt woordvoerster Eef Peeters. ‘We volgen deze zaak intensief op.’
In Frankrijk kreeg Dieudonné
al meer dan één veroordeling
wegens oproepen tot rassenhaat en antisemitisme. Vier
jaar geleden reikte hij aan een
universiteitsdocent die veroordeeld was voor negationisme
de prijs van de ‘onbeschaamdheid’ uit. Een medewerker van
Dieudonné, gekleed in concentratiekampplunje met een gele
ster opgespeld, overhandigde
de prijs in een vol Zénith-theater. (vhn)

