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 NIEUWS VANUIT DOORN

‘De Leeuw uit de stam van Juda
heeft overwonnen’

Zoals u wellicht al in het vorige tijdschrift heeft kunnen lezen, hadden we op 5 maart een Maranatha-avond in Leek. 
Mede door contact met een lieve broeder en zuster is deze avond tot stand gekomen. René Malgo was er met zijn 
vrouw, die voor het eerst hier in Nederland was. Met z’n vieren reden we richting noorden en om 19:00 uur begon 
de avond. Ook al waren er niet heel veel mensen, we zien toch met dankbaarheid op deze avond terug. De bood-
schap, die René hield, ging over ‘de Leeuw, het Lam en de draak’. Hij liet eerst vooral vanuit het boek Openbaring 
zien wie de draak is en hoe hij ook vandaag de dag probeert mensen van het eeuwige heil af te houden. Of dit nu 
door geweld, misleiding of wat dan ook is, de manieren waardoor de duivel dit doet kunnen heel verschillend zijn.

Het tweede gedeelte van de boodschap was veel mooier en geruststellender. De Leeuw, Die ook het Lam is, heeft 
overwonnen en er komt een dag wanneer iedereen dit zal zien en begrijpen. In Openbaring 5:5 lezen we: ‘En een 
van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft 
overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.’ Nadat er niemand gevonden werd om 
de boekrol te openen, zie je opeens de Leeuw uit de stam Juda, het geslachte Lam, dat het waard was om dit te 
doen. Wij, die we in de Heere Jezus Christus geloven, mogen met Hem overwinnaars zijn. De toespraak van René is 
trouwens ook op cd opgenomen en mag u heel graag bij ons bestellen.

Nu we het toch al over bijeenkomsten hebben, willen we u erop wijzen dat mocht u in een gemeente zitten die ook 
heel graag een keer zo’n bijeenkomst met ons zou willen organiseren, u dan gerust contact met ons op kunt nemen. 
Samen kunnen we dan overleggen wanneer deze plaats zou kunnen vinden.

Iedere keer wordt met de tijdschriften een bestelkaart meegestuurd. We hebben nu gezamenlijk besloten dit niet 
meer elke maand te doen. Met dit nummer dat u nu in handen houdt, hebben we het bestel- en machtigingskaartje 
niet meegestuurd. Uiteraard kunt u ons wel gewoon bellen en uw bestelling telefonisch doorgeven. Normaal gespro-
ken zijn we van maandag t/m vrijdag van 10:00 – 12:00 uur en van 14:00 – 16:00 uur bereikbaar. Mocht u een 
keer buiten deze tijden bellen, dan kunt u uw bestelling via een bericht inspreken en sturen we deze naar u toe.

Wanneer zal de tempel in Jeruzalem gebouwd worden? Wie is de antichrist? Waarvoor staat het getal 666? Wat is 
de grote verdrukking? Wie zijn de 144.000? Dit zijn zo maar een paar vragen uit het boek ‘120 vragen over Bijbelse 
profetie’ van Arno Froese. In de Bijbel worden heel veel gebeurtenissen duidelijk voorzegd, zoals de verstrooiing 
van de Joden, de komst van de Messias, Zijn dood en opstanding en de definitieve terugkeer van het Joodse volk 
naar hun land Israël in de eindtijd. Zelfs hardnekkige sceptici kunnen niet ontkennen, dat Bijbelse profetie be-
trouwbaar is gebleken in het verleden. Maar nu vragen we ons af: ‘Geldt dat ook nog voor onze tijd? Zegt de Bijbel 
iets over onze toekomst? Over de toekomst van de gemeente, Israël en Jeruzalem?’ Arno Froese, die ook het boek 
‘Openbaring 13 - Satans laatste overwinning’ geschreven heeft, beantwoordt 120 essentiële vragen betreffende 
gebeurtenissen in de eindtijd aan de hand van het Profetische Woord.

Tenslotte willen we u er nog op wijzen dat we van maandag 18 april tot donderdag 28 april met vakantie zijn. Ons 
kantoor is gedurende deze tijd gesloten.

In onze spoedig wederkomende Heiland verbonden,
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‘Openbaring 13 - Satans laatste overwinning’ geschreven heeft, beantwoordt 120 essentiële vragen betreffende 
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In onze spoedig wederkomende Heiland verbonden,

uw Raphael en Lea Roos

In een Israëlische krant is een artikel verschenen onder de kop ‘Wie zijn de ware erfge-
namen van het zionisme?’ van Steven Erlanger. Hij schrijft daar: “Het zionisme is nooit 
een van de zachtere ideologieën geweest. Bij de terugkeer van het Joodse volk naar zijn 
bijbelse vaderland was de verdrijving van de daar levende mensen altijd mee inbegrepen.”
Yigal Allon, een Israëlisch generaal en politicus, definieerde het zionisme in 1975 als een 
nationale bevrijdingsbeweging van een volk dat vanuit de ballingschap naar zijn historische 
vaderland terugkeert. 
Jaren later zei Rehavam Ze’evi, een beslist rechts georiënteerd politicus: “Zionisme betekent 
transfer, en als transfer immoreel is, dan is het zionisme als geheel immoreel”.
Sinds de stichting van de staat Israël strijdt men over de vraag wie de ware erfgenamen 
van het zionisme zijn. Zijn het de overwegend seculier ingestelden (net als de stichters van 
toen), of zijn het de nationaalreligieuze kolonisten die zich buiten de grenzen van 1967 
vestigen om meer van het bijbelse land Israël in bezit te nemen? 
De ‘nieuwe zionisten’, de religieuze zionisten, zijn ervan overtuigd dat zij de toekomst 
vertegenwoordigen, de echte zionisten zijn en eens in de meerderheid zullen zijn. Zij 
beschouwen zichzelf als de pioniers van deze generatie. De Palestijnen zien ze als een ver-
schijnsel van voorbijgaande aard; net als anderen voor hen zullen ook zij weer verdwijnen. 
De nieuwe zionisten zien zichzelf als mensen die de wil van God doen. Daarom leven ze net 
als de bijbelse voorvaderen van Israël in gemeenschappen. Ze zijn resoluut tegen kritiek 
van buitenaf en van binnenuit en geloven dat ze een religieus, bijbels Israël opbouwen en 
niet een Europees of kosmopolitisch Israël. 
De meer liberale en seculiere Joden voelen zich door de opkomende macht van de 
nationaalreligieuzen en de ultraorthodoxen bedreigd. Ze maken zich zorgen om de 
veiligheidssituatie en het dreigende internationale isolement van Israël. Het nationaalre-
ligieuze kamp omvat een relatief breed spectrum, van liberaal tot nationalistisch gezinde 
groeperingen. Maar allemaal zien ze de nederzettingen als de belangrijkste verworvenheid 
van hun generatie. 
Er bestaat in Israël een groeiend gevoel dat zij inderdaad de toekomst van het zionisme 
belichamen, terwijl het seculiere zionisme al tientallen jaren afneemt. De ‘nieuwe zio-
nisten’ nemen steeds meer leidende posities binnen het leger in en ze hebben de meest 
vitale jeugdbewegingen. Ze krijgen meer en meer invloed in de politiek, wat hun meer 
zelfvertrouwen geeft. 
Het religieuze zionisme ziet zichzelf niet bedreigd door de Palestijnen of door het buitenland 
of zelfs door het in Israël steeds kleiner wordend politiek links, maar wel door seculier 
rechts, dat grotendeels uit premier Benjamin Netanjahu en de Likud partij bestaat. Voor 
hen, zo meent Steven Erlanger, koesteren ze een bijna apocalyptische angst. De nieuwe 
zionisten vrezen dat een pragmatische, rechts georiënteerde seculiere regering de hele 
nederzettingenonderneming kan verraden, net als destijds onder Ariel Sharon. Ze hebben 
hun les geleerd en zijn op zoek naar betrouwbaarder bondgenoten, zoals Naftali Bennett 
en zijn Bait HaJehudi partij, die de nederzettingen steunen. Bennett zet zich zelfs in voor 
annexatie van gebied C, dat ongeveer 62% van de Westbank omvat en waar de meeste 
Joodse nederzettingen liggen. 
De verhouding van de religieuze zionisten tot de democratie is nog een aspect van het 
drama achter de coulissen in Israël. Hun opvattingen zijn nationalistisch of zelfs theocra-
tisch en de democratie zien ze eerder als een bedreiging. Maar het oude zionisme is nog 
niet dood en de strijd achter de schermen om de hegemonie gaat verder. Deze strijd is 
ook een strijd van God en Hij wil Israël terugbrengen naar Zichzelf en naar de waarheid 
van Zijn Woord.
In het vertrouwen dat uiteindelijk Gods wil zal geschieden, groet u hartelijk met shalom,
Uw
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van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft 
overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.’ Nadat er niemand gevonden werd om 
de boekrol te openen, zie je opeens de Leeuw uit de stam Juda, het geslachte Lam, dat het waard was om dit te 
doen. Wij, die we in de Heere Jezus Christus geloven, mogen met Hem overwinnaars zijn. De toespraak van René is 
trouwens ook op cd opgenomen en mag u heel graag bij ons bestellen.

Nu we het toch al over bijeenkomsten hebben, willen we u erop wijzen dat mocht u in een gemeente zitten die ook 
heel graag een keer zo’n bijeenkomst met ons zou willen organiseren, u dan gerust contact met ons op kunt nemen. 
Samen kunnen we dan overleggen wanneer deze plaats zou kunnen vinden.

Iedere keer wordt met de tijdschriften een bestelkaart meegestuurd. We hebben nu gezamenlijk besloten dit niet 
meer elke maand te doen. Met dit nummer dat u nu in handen houdt, hebben we het bestel- en machtigingskaartje 
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vertegenwoordigen, de echte zionisten zijn en eens in de meerderheid zullen zijn. Zij 
beschouwen zichzelf als de pioniers van deze generatie. De Palestijnen zien ze als een ver-
schijnsel van voorbijgaande aard; net als anderen voor hen zullen ook zij weer verdwijnen. 
De nieuwe zionisten zien zichzelf als mensen die de wil van God doen. Daarom leven ze net 
als de bijbelse voorvaderen van Israël in gemeenschappen. Ze zijn resoluut tegen kritiek 
van buitenaf en van binnenuit en geloven dat ze een religieus, bijbels Israël opbouwen en 
niet een Europees of kosmopolitisch Israël. 
De meer liberale en seculiere Joden voelen zich door de opkomende macht van de 
nationaalreligieuzen en de ultraorthodoxen bedreigd. Ze maken zich zorgen om de 
veiligheidssituatie en het dreigende internationale isolement van Israël. Het nationaalre-
ligieuze kamp omvat een relatief breed spectrum, van liberaal tot nationalistisch gezinde 
groeperingen. Maar allemaal zien ze de nederzettingen als de belangrijkste verworvenheid 
van hun generatie. 
Er bestaat in Israël een groeiend gevoel dat zij inderdaad de toekomst van het zionisme 
belichamen, terwijl het seculiere zionisme al tientallen jaren afneemt. De ‘nieuwe zio-
nisten’ nemen steeds meer leidende posities binnen het leger in en ze hebben de meest 
vitale jeugdbewegingen. Ze krijgen meer en meer invloed in de politiek, wat hun meer 
zelfvertrouwen geeft. 
Het religieuze zionisme ziet zichzelf niet bedreigd door de Palestijnen of door het buitenland 
of zelfs door het in Israël steeds kleiner wordend politiek links, maar wel door seculier 
rechts, dat grotendeels uit premier Benjamin Netanjahu en de Likud partij bestaat. Voor 
hen, zo meent Steven Erlanger, koesteren ze een bijna apocalyptische angst. De nieuwe 
zionisten vrezen dat een pragmatische, rechts georiënteerde seculiere regering de hele 
nederzettingenonderneming kan verraden, net als destijds onder Ariel Sharon. Ze hebben 
hun les geleerd en zijn op zoek naar betrouwbaarder bondgenoten, zoals Naftali Bennett 
en zijn Bait HaJehudi partij, die de nederzettingen steunen. Bennett zet zich zelfs in voor 
annexatie van gebied C, dat ongeveer 62% van de Westbank omvat en waar de meeste 
Joodse nederzettingen liggen. 
De verhouding van de religieuze zionisten tot de democratie is nog een aspect van het 
drama achter de coulissen in Israël. Hun opvattingen zijn nationalistisch of zelfs theocra-
tisch en de democratie zien ze eerder als een bedreiging. Maar het oude zionisme is nog 
niet dood en de strijd achter de schermen om de hegemonie gaat verder. Deze strijd is 
ook een strijd van God en Hij wil Israël terugbrengen naar Zichzelf en naar de waarheid 
van Zijn Woord.
In het vertrouwen dat uiteindelijk Gods wil zal geschieden, groet u hartelijk met shalom,
Uw
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Het nieuws rond Israël is 
meestal negatief, maar er val-
len ook genoeg positieve zaken te 
berichten. Nog altijd is de kleine demo-
cratie in het Midden-Oosten toonaangevend in 
technologie en onderzoek. Drie achtergrondartike-
len geven inzicht in het wetenschappelijke wonderland 
Israël. 

4 

COveRsTORy

4 



Nieuws uit Israël | 04/20154 

COveRsTORy

Israëls 

TeChnOLOgIsChe 
maChT 

en Het 

waTeRwOndeR

Het nieuws rond Israël is 
meestal negatief, maar er val-
len ook genoeg positieve zaken te 
berichten. Nog altijd is de kleine demo-
cratie in het Midden-Oosten toonaangevend in 
technologie en onderzoek. Drie achtergrondartike-
len geven inzicht in het wetenschappelijke wonderland 
Israël. 

COveRsTORy

4 Nieuws uit Israël | 04/2015 5 

COveRsTORy

O

IsRaëLs TOeKOmsTIge IngenIeURs 
KOmen UIT de wOesTIjn

is het ook een bijna door en door moder-
ne stad, want hij begon pas aan het end 
van de 19de eeuw onder de Osmanen te 
groeien. Terwijl veel Israëlische steden 
wegzinken in een verkeerschaos, kun 
je in Beer Sheva zelfs tijdens het spits-
uur goed doorrijden. Dat komt doordat 
de Osmanen ooit Zwitserse en Duitse 
ingenieurs opdracht hebben gegeven 
om een moderne stad te plannen. Men 
prijst deze ingenieurs vandaag de dag 
nog steeds, want ze hebben onder ande-
re voor ruime uitvalswegen gezorgd, die 
zelfs bij het drukke verkeer van tegen-
woordig nog goed berijdbaar zijn.

Beer Sheva blijft deze traditie trouw 
en wil met ingenieurs geschiedenis blij-
ven schrijven. En daar moet het Sami 
Shamoon College voor Techniek voor 
zorgen, dat onlangs een subsidie van 
de Academische Raad van het land ver-
leend kreeg. Het college werd een be-
drag van 76 miljoen sjekel (18 miljoen 
euro) toegekend om meer auditoria, la-
boratoria en bureauruimten te bouwen; 
het barst allang in de ware zin  van het 
woord uit zijn voegen. Steeds meer stu-
denten tonen belangstelling voor een 
ingenieursstudie. Met zijn 5500 studen-
ten is het Shamoon College het grootste 
in zijn soort in Israël. Al vijf jaar gele-
den kwam Israël 7000 ingenieurs op al-
lerlei vakgebieden tekort. Dat is echter 
niet het enige wat er voor zorgt dat aca-
demische colleges – in tegenstelling tot 
universiteiten – juist in de technische 
vakken zo bijzonder populair zijn Colle-
ges bieden op de praktijk georiënteerde 
studies aan, wat afgestudeerden voor 

toekomstige werkgevers alleen maar 
aantrekkelijker maakt.

Aan het Shamoon College kun je een 
opleiding krijgen tot onder andere elek-
trotechnisch en chemisch ingenieur, 
maar ook tot software- en industrieel 
ingenieur, of in mechanica en civiele 
techniek. Het college biedt daaraan ge-
koppeld eveneens management en busi-
nesscursussen aan. Maar het beschikt 
tevens over meerdere centra voor voort-
gezet academisch onderzoek op allerlei 
terreinen, zoals medicijnen en milieu-
wetenschappen. Het college kan op uit-
stekende statistieken bogen: 90% van 
de afgestudeerden werkt niet alleen in 
beroepen waarvoor ze zijn afgestudeerd, 
maar na hun studie krijgen de meesten 
meteen een goede positie binnen toon-
aangevende bedrijven.

Israëls colleges zijn bijzonder trots 
op nog een aspect dat ook geldt voor 
het Shamoon College in Beer Sheva, 
dat overigens over twee campusterrei-
nen beschikt, een midden in de stad en 
een in Ashdod: ze bieden voortgezette 
cursussen aan om sociale randgroepen 
die vanwege achterstanden in hun op-
leiding maar moeilijk toegang tot hoge-
scholen vinden, hoger onderwijs moge-
lijk te maken. Aan het Shamoon College 
is men bijzonder trots op de doelgerich-
te stimulans van de uit Ethiopië geïm-
migreerde Joden. “We bieden een hogere 
academische standaard aan”, zei Jehuda 
Haddad, de rector van het Shamoon Col-
lege, “maar tegelijk blijven we ons ook 
inzetten voor het scheppen van gelijke 
kansen.”     Antje Naujoks

Ooit gold Beer Sheva als de op drie 
grootste stad van het land. Intussen heb-
ben andere plaatsen in de regio Tel Aviv 
deze woestijnstad met zijn 200.000 in-
woners al lang en breed ingehaald. Niet-
temin is Beer Sheva een metropool, ener-
zijds omdat het veel mensen trekt, zodat 
er faciliteiten en diensten voor bijna een 
half miljoen mensen zijn ontwikkeld, 
en anderzijds omdat er hier opvallende 
bijzonderheden zijn. Helaas vallen daar 
ook droevige voorbeelden onder, zoals er-
felijke ziekten onder Bedoeïenen die de 
belangstelling van deskundigen wekken, 
die vanuit de hele wereld naar het Soro-
ka ziekenhuis komen, dat een onderdeel 
vormt van de Ben Gurion universiteit. 
Bovendien beschikt de universiteit over 
unieke kennis van woestijnuitbreiding 
en de bestrijding van dit fenomeen, van 
zandonderzoek, van landbouw in aride 
gebieden en van vele aspecten die met 
water te maken hebben. Vanzelfspre-
kend speelt ook de sector zonne-energie 
een rol. Verder doet Beer Sheva al een 
tijdje van zich spreken door een nieuw 
industriepark. Deutsche Telekom doet al 
lange tijd onderzoek in de stad, maar ook 
andere hightech ondernemingen zijn er 
al lange tijd gevestigd; er groeit hier een 
wereldwijd gerenommeerde expertise in 
cyberverdediging.

Maar dat is nog niet alles wat deze 
voor de geschiedenis van het Joodse 
volk zo belangrijke stad heeft te bieden: 
de nederzetting uit de antieke oudheid is 
UNESCO werelderfgoed en wordt in ver-
band gebracht met de eed die aartsva-
der Abraham aan God aflegde. Tenslotte 
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Kleinste deeltjes 

meT gROTe weRKIngsKRaChT

De hightech sector van Israël is van 
internationaal belang, maar een ander 
terrein is langzamerhand de toonaan-
gevende positie aan het overnemen, 
namelijk de nanotechnologie. Met 769 
geregistreerde en nog eens 1590 aange-
vraagde patenten, 12.392 wetenschap-
pelijke artikelen en 1600 samenwer-
kingsverbanden voor onderzoek met 
hogescholen in de hele wereld en nog 
eens 129 opvallende succesverhalen is 
Israël in tijd van slechts enkele jaren 
een nanotechnologie wereldmacht ge-
worden die de aandacht van veel men-
sen trekt.

Nanotechnologie staat voor zowel 
theoretisch als toegepast onderzoek 
en het op de markt brengen ervan. Al-
les draait hier om de kleinst mogelijke 
partikeltjes. Ze zijn zo klein dat je de 
meeste mensen zelfs met vergelijkende 
beelden geen idee kunt geven hoe piep-
klein deze partikeltjes nu eigenlijk zijn. 
Toch kunnen we hier in elk geval wel 
even onthouden dat de diameter van een 
menselijke haar ongeveer 80.000 nano-
meter is.

De nanotechnologie behoort allang 
tot ons dagelijks leven, ook al beseffen 
veel mensen dat nog niet. Nanotechno-
logie zit immers in elke mobiele telefoon 
en computer en in veel andere produc-
ten. Het is een onderzoeksterrein van 
een toekomst die er eigenlijk allang is.

De Israëlische expertise op dit gebied 
komt niet zomaar uit de lucht vallen. Al 
in 2001 besloot de Israëlische regering 
ruimhartig in dit nieuwe onderzoekster-
rein te investeren. Met dit doel riep men 
onder auspiciën van het ministerie van 
Industrie en Handel een forum in het 
leven: het INNI (The Israel National 
Nanotechnology Initiative). Hier werkte 

men een langetermijnplan uit 
voor de bevordering van het 
nanotechnologisch onder-
zoek, wat vanzelfspre-
kend op de promotie van 
een nieuwe generatie 
wetenschappers was ge-
richt. Het forum deelde aan 
verschillende hogescholen een 
totaalbedrag van 50 miljoen dollar 
uit, opdat deze zich meer zouden wij-
den aan het destijds nog relatief nieuwe 
onderzoeksterrein. Verder knoopte het 
forum internationale contacten aan en 
richtte men het Russel Berrie Centrum 
voor nanotechnologie op aan de leiden-
de technische hogeschool van het land 
(het Technion Haifa), die allang verze-
kerd is van wereldfaam.

Intussen doen ook Israëlische be-
drijven en niet alleen de academische 
instellingen van het land met innovaties 
op het gebied van de nanotechnologie 
van zich spreken. Dankzij de Israëlische 
innovatievriendelijkheid beschikt de 
mensheid vandaag de dag bijvoorbeeld 
over medicijnen die gestuurd door ons 
lichaam heen bewegen en hun middel 
precies daar afzetten waar de werking 
ervan noodzakelijk is. Dankzij Israëli-
sche nanotechnologie beschikken we 
tegenwoordig over stoffen die zo hard 
als staal en tegelijk zo licht als fiber-
glas zijn; en we kennen foto-elektrische 
cellen die zichzelf bij een heel normale 
kamerverlichting opladen. Nanotechno-
logie wordt gebruikt in de geneeskunde, 
in de zonnetechniek, op militair gebied, 
maar ook in de kleding- en cosmeti-
ca-industrie. Met andere woorden, er is 
nauwelijks een terrein van het moderne 
leven te noemen dat er niet door beïn-
vloed is. Maar je kunt er eveneens aan 

toevoegen: op al deze terreinen spelen 
Israëlische innovaties van de nanotech-
nologie een opvallende rol.

In Israël doen tegenwoordig 
1995 doctorandi onderzoek op het ter-
rein van de nanotechnologie. Het aantal 
studenten ligt twee keer zo hoog. Als 
je bedenkt dat de natuurkundige Dan 
Schechtman van het Technion Haifa al 
in 2011 met een Nobelprijs werd onder-
scheiden voor zijn ontdekking van de 
quasikristallen, dan mag Israël terecht 
veel hoop vestigen op deze aankomende 
nanotechnologie wetenschappers. “Ik 
ben er vast van overtuigd dat Israël al 
als een nanotechnologie wereldmacht te 
beschouwen is en zich nog verder van 
de wereldtop zal verwijderen”, zei Dan 
Vilensky van het INNI. Naar zijn mening 
heeft Israël zo’n vooraanstaande positie 
op het gebied van de nanotechnologie 
kunnen bereiken omdat “hier verschil-
lende wetenschappelijke disciplines sa-
menkomen, die het noodzakelijk maken 
dat onderzoekers op verschillende ter-
reinen nauw met elkaar samenwerken. 
Dat is een bijzonder sterke eigenschap 
van de Israëlische wetenschappers.” 
           Mori Lidar

Dankzij Israëls inspanningen tot ontwikkelen beschikt de 

mensheid thans over medicamenten, die zich gestuurd door 

ons lichaam laten bewegen en hun middelen precies afgeven 

op de plek waar de werking noodzakelijk is.
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Er is veel water en toch heeft de 
wereld een waterprobleem. In veel 
gebieden ligt dat niet alleen aan 
droogteperioden, maar heeft het ook 
te maken met factoren als een groei-
ende bevolking, verspilling als gevolg 
van een verouderde infrastructuur en 
lekken, gebrek aan visie bij de plan-
ning, falend watermanagement door 
belanghebbenden en vervuild grond-
water. Israël heeft zulke problemen 
goeddeels overwonnen. Dat mag je 
beste en grootse prestatie noemen, 
want wat Israël op dit ge-
bied gepresteerd heeft vind 
je nergens anders in de 
wereld. Israël heeft niet 
de ene eenvoudige wonder-
oplossing paraat: achter 
het waterwonder zit veel 
werk en planning en voor-
al innovatief denken, maar 
ook de holistische benadering van een 
gecentraliseerd waterbeheer, die je 
tientallen jaren lang in praktijk moet 
brengen om een dergelijk resultaat te 
kunnen behalen. Ondanks de magere 
waterreserves kan het land, waarvan 
de bevolking sinds 1948 is vertienvou-
digd en de economische markt 70 keer 
zo groot is geworden, elke inwoner op 
ieder moment net zoveel water bieden 
als gewenst wordt.

Seth Siegel, de schrijver van het 
boek Let There be Water, wijst erop 
dat Israël een paradevoorbeeld is en 
precies de tegenovergestelde weg is 
gegaan van  veel andere landen. Veel 
landen zijn eveneens gegroeid en rij-
ker geworden, maar hebben hun wa-

terreserves of vergeten of in de han-
den gelegd van belanghebbenden die 
water “niet zien als een goed waar 
iedereen recht op heeft en dat je wijs 
moet verdelen”. Als voorbeeld noemt 
hij onder andere de Amerikaanse 
staat Californië, die intussen, zoals 
veel andere staten, naar Israël kijkt 
om een oplossing.

Als het gaat om water hebben in-
derdaad minstens 150 landen Israël 
om hulp gevraagd. Het aantal hulp-
zoekenden uit de particuliere en al-

gemene sector ligt nog hoger. Israël 
biedt voor meer dan 100 ontwikke-
lingslanden (waaronder 29 Afrikaan-
se landen) opleidingen watermanage-
ment aan. Maar er gebeurt nog veel 
meer: ondanks het watertekort, onder 
andere vanwege drastisch afgenomen 
neerslag en een toenemende verdam-
ping als gevolg van het warmere kli-
maat, deelt Israël zelfs nog water met 
Jordanië en met de Palestijnse Auto-
riteit. Verder exporteert Israël ieder 
jaar watertechnologie ter waarde van 
2,2 miljard dollar. “Israël gaat op alle 
niveaus wijs om met water”, meende 
Siegel in een interview met het we-
tenschappelijke internetportaal Is-
rael21c, en voegde eraan toe: “Het is 

een van de meest opmerkelijke verha-
len van Israël. Jammer genoeg weten 
veel te weinig mensen hiervan.”

Siegel vindt dat de hele wereld 
de Israëlische vinding van het drup-
pelirrigatiesysteem weliswaar kent, 
maar als het gaat om wijs waterma-
nagement, is dat slechts het beroemde 
topje van de ijsberg. Israël heeft veel 
meer te bieden dan deze in de 50-er 
jaren ontwikkelde en door boeren van 
talloze landen overgenomen methode. 
Tot het Israëlische waterwonder be-

hoort eveneens meer dan het 
ontzilten van zeewater, wat 
weliswaar geen Israëlische 
uitvinding is, maar in Israël 
wordt toegepast in een om-
vang die de aandacht van 
andere landen zou moeten 
trekken.

De lijst van Israëlische in-
novaties en maatregelen op dit gebied 
omvat onder andere de verwerking 
van water voor hergebruik, modernste 
methoden om waterlekken op te spo-
ren en te repareren, terugdringen van 
grondwatervervuiling door innovaties 
in de landbouw, agrarisch onderzoek 
ten behoeve van een effectievere teelt, 
waartoe ook de ontwikkeling van min-
der droogtegevoelige nuttige planten 
en het experimenteren met teelt in de 
woestijn en gebruik van verwerkt en/
of zilt water behoren, ontsluiting van 
diep gelegen grondwatervoorraden 
door moderne boormethoden, ver-
volgonderwijs voor de bevolking en 
gecentraliseerd management gepaard 
met een dienovereenkomstige wet-

als het gaat om water hebben inderdaad 

minstens 150 landen Israël om hulp gevraagd. 

Het aantal hulpzoekenden uit de particuliere en 

algemene sector ligt nog hoger.

7 7 Nachrichten aus Israel | 4/2016



Nieuws uit Israël | 04/2015 7 

COveRsTORy

Nieuws uit Israël | 04/2015

COveRsTORyTORyTOR

7 

EE

IsRaëLs 
waTeRwOndeR

Er is veel water en toch heeft de 
wereld een waterprobleem. In veel 
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te maken met factoren als een groei-
ende bevolking, verspilling als gevolg 
van een verouderde infrastructuur en 
lekken, gebrek aan visie bij de plan-
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belanghebbenden en vervuild grond-
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want wat Israël op dit ge-
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wereld. Israël heeft niet 
de ene eenvoudige wonder-
oplossing paraat: achter 
het waterwonder zit veel 
werk en planning en voor-
al innovatief denken, maar 
ook de holistische benadering van een 
gecentraliseerd waterbeheer, die je 
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ieder moment net zoveel water bieden 
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Seth Siegel, de schrijver van het 
boek Let There be Water, wijst erop 
dat Israël een paradevoorbeeld is en 
precies de tegenovergestelde weg is 
gegaan van  veel andere landen. Veel 
landen zijn eveneens gegroeid en rij-
ker geworden, maar hebben hun wa-
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den gelegd van belanghebbenden die 
water “niet zien als een goed waar 
iedereen recht op heeft en dat je wijs 
moet verdelen”. Als voorbeeld noemt 
hij onder andere de Amerikaanse 
staat Californië, die intussen, zoals 
veel andere staten, naar Israël kijkt 
om een oplossing.

Als het gaat om water hebben in-
derdaad minstens 150 landen Israël 
om hulp gevraagd. Het aantal hulp-
zoekenden uit de particuliere en al-

gemene sector ligt nog hoger. Israël 
biedt voor meer dan 100 ontwikke-
lingslanden (waaronder 29 Afrikaan-
se landen) opleidingen watermanage-
ment aan. Maar er gebeurt nog veel 
meer: ondanks het watertekort, onder 
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rael21c, en voegde eraan toe: “Het is 
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len van Israël. Jammer genoeg weten 
veel te weinig mensen hiervan.”

Siegel vindt dat de hele wereld 
de Israëlische vinding van het drup-
pelirrigatiesysteem weliswaar kent, 
maar als het gaat om wijs waterma-
nagement, is dat slechts het beroemde 
topje van de ijsberg. Israël heeft veel 
meer te bieden dan deze in de 50-er 
jaren ontwikkelde en door boeren van 
talloze landen overgenomen methode. 
Tot het Israëlische waterwonder be-

hoort eveneens meer dan het 
ontzilten van zeewater, wat 
weliswaar geen Israëlische 
uitvinding is, maar in Israël 
wordt toegepast in een om-
vang die de aandacht van 
andere landen zou moeten 
trekken.

De lijst van Israëlische in-
novaties en maatregelen op dit gebied 
omvat onder andere de verwerking 
van water voor hergebruik, modernste 
methoden om waterlekken op te spo-
ren en te repareren, terugdringen van 
grondwatervervuiling door innovaties 
in de landbouw, agrarisch onderzoek 
ten behoeve van een effectievere teelt, 
waartoe ook de ontwikkeling van min-
der droogtegevoelige nuttige planten 
en het experimenteren met teelt in de 
woestijn en gebruik van verwerkt en/
of zilt water behoren, ontsluiting van 
diep gelegen grondwatervoorraden 
door moderne boormethoden, ver-
volgonderwijs voor de bevolking en 
gecentraliseerd management gepaard 
met een dienovereenkomstige wet-

als het gaat om water hebben inderdaad 

minstens 150 landen Israël om hulp gevraagd. 

Het aantal hulpzoekenden uit de particuliere en 

algemene sector ligt nog hoger.
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geving en een door de regering 
gestuurd prijsbeleid volgens 
het motto: ‘Water zoveel je wilt, 
maar dat kost wel wat’.

Siegel wijst erop dat het niet 
alleen de Israëlische innovaties 
zijn waar veel andere landen 
van kunnen profiteren. “Israël 
heeft door systematisch uitpro-
beren met vallen en opstaan 
ervaring opgedaan die tot defini-
tieve oplossingen hebben geleid 
met een holistische benadering 
waar veel landen iets van kun-
nen afkijken.”

In dit verband noemt hij het 
voorbeeld Egypte. “Alleen al 
de Egyptische hoofdstad Cairo 
heeft een enorm probleem met 
waterlekken. In westerse landen 
gaat daardoor 20 tot 30 procent 
van het water verloren, in Cairo 
50%. In Israël is dat slechts 9 
tot 10 procent, waardoor Israël 
direct achter Singapore staat op 
de lijst  van landen die het minst 
water verspillen. Bovendien zou 
Cairo het Israëlische voorschrift 
om toiletspoelbakken alleen nog 
met spaarknop op de markt aan 
te bieden, moeten invoeren. In 
Israël heeft men al tientallen ja-
ren geleden begrepen hoeveel je 
kunt besparen bij acht miljoen 
inwoners die gemiddeld zes keer 
per dag na het urineren door-
spoelen. Als je dat bij 87 mil-
joen Egyptenaren toepast, kun 
je enorme hoeveelheden water 
besparen…”  Antje Naujoks

een PaLesTIna “van de RIvIeR TOT de zee”

We hebben ons herhaaldelijk bezig gehouden met vragen rond de toekomst 
van de Palestijnse Autoriteit. Vandaar is er een dreigement gekomen om de 
Akkoorden van Oslo op te zeggen. Toen men in het openbaar begon te dis-
cussiëren dat de PA zichzelf daarmee zou afschaffen, verkondigde president 

Mahmoud Abbas dat de PA pas zou 
ophouden te bestaan als ze in een 
soevereine staat Palestina was opge-
gaan. Onlangs maakte een man aan 
zijn zijde duidelijk wat dit voor Israël 
betekent: Fatah-vertegenwoordiger 
Tawfik Tirawi zei dat de stichting 
van een Palestijnse staat binnen de 
grenzen van 1967 “slechts een eer-
ste stap” was. Hij zette tegenover het 
Palestijnse persbureau Maan uiteen 
dat het er tenslotte om gaat een Pa-
lestina “van de rivier tot de zee” te 
stichten en Jeruzalem tot hoofdstad 
te maken. Voor wat betreft de in de 
regio woonachtige Israëli’s zei hij dat 
hij zich wel kon voorstellen met hen 
samen te leven “binnen de histori-
sche grenzen van Palestina”.  AN∎

de Pa en de hOLOCaUsT
Het kan ook anders: in Brazilië baarde ambassadeur Ibrahim Alzeben 

van de Palestijnse Autoriteit opzien, want hij nam deel aan een ceremonie 
ter gelegenheid van de internationale holocaust herden-
king, die men sinds enkele jaren op 27 januari viert 
ter herinnering aan de bevrijding van het vernieti-
gingskamp Auschwitz. De Palestijnse ambassadeur 
ging in een lange rij beroemde en minder befaamde 
Joodse en niet-Joodse gasten staan voor de her-
denking in de hoofdstad Brasilia. De online 
krant Times of Israel citeerde ambassadeur 
Alzeben: “Ik kon hier niet wegblijven. Het is 
heel belangrijk om op deze datum te her-
denken.”       AN∎

vRIenden In heT veRRe OOsTen

Israël kan in het Verre Oosten op nog een vriendin vertrouwen die belooft 
met haar land een welwillende politiek tegenover Israël te gaan voeren: de pas 
gekozen presidente van Taiwan, Tsai Ing-wen. Zij was in 2013 op bezoek in Israël 
en was gewoon enthousiast over veel aspecten van het land, wat zij ook in een 
veelgelezen artikel heeft laten weten. Sinsdien noemt zij zichzelf een Israël fan. 
En zo zou Taiwan naast India onder leiding van premier Narendra Modi nog een 
belangrijke vriend van Israël in Azië kunnen worden.             AN∎

van de Palestijnse Autoriteit opzien, want hij nam deel aan een ceremonie 
ter gelegenheid van de internationale holocaust herden-
king, die men sinds enkele jaren op 27 januari viert 
ter herinnering aan de bevrijding van het vernieti-
gingskamp Auschwitz. De Palestijnse ambassadeur 
ging in een lange rij beroemde en minder befaamde 
Joodse en niet-Joodse gasten staan voor de her-Joodse en niet-Joodse gasten staan voor de her-Joodse en niet-Joodse gasten staan voor de her
denking in de hoofdstad Brasilia. De online 
krant Times of Israel citeerde ambassadeur 
Alzeben: “Ik kon hier niet wegblijven. Het is 
heel belangrijk om op deze datum te her-heel belangrijk om op deze datum te her-heel belangrijk om op deze datum te her

   AN∎

8 8 Nachrichten aus Israel | 4/20168 8 8 8 8 8 8 



Nieuws uit Israël | 04/20158 

COveRsTORy

geving en een door de regering 
gestuurd prijsbeleid volgens 
het motto: ‘Water zoveel je wilt, 
maar dat kost wel wat’.

Siegel wijst erop dat het niet 
alleen de Israëlische innovaties 
zijn waar veel andere landen 
van kunnen profiteren. “Israël 
heeft door systematisch uitpro-
beren met vallen en opstaan 
ervaring opgedaan die tot defini-
tieve oplossingen hebben geleid 
met een holistische benadering 
waar veel landen iets van kun-
nen afkijken.”

In dit verband noemt hij het 
voorbeeld Egypte. “Alleen al 
de Egyptische hoofdstad Cairo 
heeft een enorm probleem met 
waterlekken. In westerse landen 
gaat daardoor 20 tot 30 procent 
van het water verloren, in Cairo 
50%. In Israël is dat slechts 9 
tot 10 procent, waardoor Israël 
direct achter Singapore staat op 
de lijst  van landen die het minst 
water verspillen. Bovendien zou 
Cairo het Israëlische voorschrift 
om toiletspoelbakken alleen nog 
met spaarknop op de markt aan 
te bieden, moeten invoeren. In 
Israël heeft men al tientallen ja-
ren geleden begrepen hoeveel je 
kunt besparen bij acht miljoen 
inwoners die gemiddeld zes keer 
per dag na het urineren door-
spoelen. Als je dat bij 87 mil-
joen Egyptenaren toepast, kun 
je enorme hoeveelheden water 
besparen…”  Antje Naujoks

een PaLesTIna “van de RIvIeR TOT de zee”

We hebben ons herhaaldelijk bezig gehouden met vragen rond de toekomst 
van de Palestijnse Autoriteit. Vandaar is er een dreigement gekomen om de 
Akkoorden van Oslo op te zeggen. Toen men in het openbaar begon te dis-
cussiëren dat de PA zichzelf daarmee zou afschaffen, verkondigde president 

Mahmoud Abbas dat de PA pas zou 
ophouden te bestaan als ze in een 
soevereine staat Palestina was opge-
gaan. Onlangs maakte een man aan 
zijn zijde duidelijk wat dit voor Israël 
betekent: Fatah-vertegenwoordiger 
Tawfik Tirawi zei dat de stichting 
van een Palestijnse staat binnen de 
grenzen van 1967 “slechts een eer-
ste stap” was. Hij zette tegenover het 
Palestijnse persbureau Maan uiteen 
dat het er tenslotte om gaat een Pa-
lestina “van de rivier tot de zee” te 
stichten en Jeruzalem tot hoofdstad 
te maken. Voor wat betreft de in de 
regio woonachtige Israëli’s zei hij dat 
hij zich wel kon voorstellen met hen 
samen te leven “binnen de histori-
sche grenzen van Palestina”.  AN∎

de Pa en de hOLOCaUsT
Het kan ook anders: in Brazilië baarde ambassadeur Ibrahim Alzeben 

van de Palestijnse Autoriteit opzien, want hij nam deel aan een ceremonie 
ter gelegenheid van de internationale holocaust herden-
king, die men sinds enkele jaren op 27 januari viert 
ter herinnering aan de bevrijding van het vernieti-
gingskamp Auschwitz. De Palestijnse ambassadeur 
ging in een lange rij beroemde en minder befaamde 
Joodse en niet-Joodse gasten staan voor de her-
denking in de hoofdstad Brasilia. De online 
krant Times of Israel citeerde ambassadeur 
Alzeben: “Ik kon hier niet wegblijven. Het is 
heel belangrijk om op deze datum te her-
denken.”       AN∎

vRIenden In heT veRRe OOsTen

Israël kan in het Verre Oosten op nog een vriendin vertrouwen die belooft 
met haar land een welwillende politiek tegenover Israël te gaan voeren: de pas 
gekozen presidente van Taiwan, Tsai Ing-wen. Zij was in 2013 op bezoek in Israël 
en was gewoon enthousiast over veel aspecten van het land, wat zij ook in een 
veelgelezen artikel heeft laten weten. Sinsdien noemt zij zichzelf een Israël fan. 
En zo zou Taiwan naast India onder leiding van premier Narendra Modi nog een 
belangrijke vriend van Israël in Azië kunnen worden.             AN∎

8 8 Nachrichten aus Israel | 4/2016 Nieuws uit Israël | 04/2015 9 

I

mIdden-OOsTen COnFLICT

FRenCh COnneCTIOn
Frankrijk heeft bekendgemaakt dat het deze zomer een internationale top bijeen wil roepen om de tweestatenoplos-
sing voortuitgang te laten maken. Het dreigt een Palestijnse staat te zullen erkennen als deze poging om verder te 
komen faalt. Israël vindt echter dat je zo geen vrede schept.

In de loop van vorig jaar zijn de on-
derhandelingen tussen Israël en de Pa-
lestijnse Autoriteit bijna volledig vast 
komen te zitten. Ook de eigenlijk on-
vermoeibare Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken John Kerry heeft, 
gezien de hindernissen en horden, de 
misverstanden en ook het wantrouwen 
tussen Israëls premier Netanjahu en 
PA-president Abbas, klaarblijkelijk de 
handdoek in de ring geworpen. Geen 
van beiden zijn ze ook maar een millime-
ter van hun positie opgeschoven, zodat 
men nog niet eens in de buurt van de on-
derhandelingstafel kwam. Het gaat over 
onderwerpen als de status van Jeruza-
lem, de Palestijnse vluchtelingen, het 
definiëren van grenzen en vragen rond 
de veiligheidsgaranties voor Israëlische 
burgers die in gebieden onder Palestijns 
bestuur leven.

Tegen deze achtergrond was de 
Franse aankondiging net een on-
weersbui op een prachtige zomerdag. 
De Fransen kondigden aan dat ze een 
internationale top belegden om de 
tweestatenoplossing verder te helpen. 
Het initiatief komt van de halverwege 
februari 2016 teruggetreden Franse mi-
nister van Buitenlandse Zaken Laurent 
Fabius. Hij kondigde aan dat Frankrijk 
van de zomer zo’n top in Parijs zou be-
leggen “om de tweestatenoplossing te 
bevorderen”. Verder zette Fabius uiteen 
dat Frankrijk in zijn positie als lid van 
de Veiligheidsraad de verantwoorde-
lijkheid had om “het stil liggende vre-
desproces nieuw leven in te blazen”. 
In het kader van zijn uiteenzetting, die 
als een ultimatum klinkt, waarschuwde 

Fabius ook nog eens: mocht dit proces 
schipbreuk lijden, “dan zal Frankrijk op 
grond van zijn verantwoordelijkheid in 
actie moeten komen” en de staat Pales-
tina eenzijdig erkennen.

In Palestijnse kringen waren twee 
stemmen te horen, wat al een eerste 
aanwijzing is dat men heus niet zo 
makkelijk tot een oplossing zal komen. 
PA-vertegenwoordigers in Ramallah 
waren enthousiast over de Franse aan-
kondiging en gaven aan dat ze meteen 
landen konden gaan mobiliseren die aan 
de top zouden deelnemen. De leiding 
van Hamas in de Gazastrook wees het 
Franse initiatief af en baseerde dit op 
de opvatting dat de internationale lan-
dengemeenschap een oplossing wilde 
afdwingen die al in het verleden op niets 
was uitgelopen.

Israël – en dat gebeurt maar heel 
zelden – staat op hetzelfde standpunt 
als Hamas. De officiële Israëlische 
houding is: een oplossing kan slechts 
komen van directe onderhandelingen 
tussen de betrokken partijen en niet 
van een octrooi via anderen. Eenzelfde 
opstelling, maar zeer veel voorzichtiger 
geformuleerd, verkondigde overigens 
een woordvoerder van de Amerikaan-
se regering, die liet doorschemeren 
dat Washington er “de voorkeur aan 
zou geven” dat beide partijen directe 
onderhandelingen zouden voeren. Ook 
bondskanselier Angela Merkel, die als 
een dikke vriendin van Frankrijk be-
kend staat, distantieert zich van het 
Franse initiatief. Ook al blijft Duitsland 
zich tot de tweestatenoplossing ver-
plichten, “dit is wellicht niet het juiste 

tijdstip voor grote stappen”, zo vond zij.
De reactie van de Israëlische premier 
Netanjahu was fel. Hij noemde het Fran-
se initiatief absurd vanwege het Franse 
dreigement om in het geval van het stuk-
lopen van het initiatief de staat Palestina 
eenzijdig te zullen erkennen. “Dat komt 
neer op een garantie dat deze top zal mis-
lukken.” Vanuit zijn optiek is er slechts 
één weg naar vrede: “Directe onderhan-
delingen zonder voorwaarden vooraf”.

Toch lopen in Israël de meningen uit-
een voor wat betreft de betekenis van de 
Franse aankondiging. Sommigen vatten 
het luchtig op en vinden dat, alhoewel 
Frankrijk een belangrijk Europees land 
is en bovendien lid van de Veiligheids-
raad, de erkenning van een Palestijnse 
staat toch alleen op papier relevant is. 
In de hele wereld zijn er inmiddels 136 
landen die een Palestijnse staat hebben 
erkend. Het laatste land dat deze erken-
ning aankondigde, in september 2015, 
was het tot de West-Indische eilanden 
behorende dwergstaatje Saint Lucia. In 
Europa kwam Zweden al in 2014 met er-
kenning. Daarnaast hebben twee landen 
die net als Frankrijk tot de Veiligheids-
raad behoren, namelijk Rusland en Chi-
na, een Palestijnse staat ook al erkend.

Daartegenover zeggen andere stem-
men dat dit wel degelijk een veelbete-
kenende maatregel is die je niet luchtig 
mag opvatten, juist omdat Frankrijk lid 
van de Veiligheidsraad is. Het kan voor 
de VS moeilijk worden om met een veto 
tegen een pro-Palestijns besluit te ko-
men als ook Frankrijk aan de kant van 
de pro-Palestina ingestelde landen gaat 
staan.       ZL∎

BOndsKanseLIeR angeLa meRKeL, dIe aLs een dIKKe vRIen-
dIn van FRanKRIjK BeKend sTaaT, dIsTanTIeeRT zICh van 

heT FRanse InITIaTIeF. OOK aL BLIjFT dUITsLand zICh TOT de 
TweesTaTenOPLOssIng veRPLIChTen, “dIT Is weLLIChT nIeT 

heT jUIsTe TIjdsTIP vOOR gROTe sTaPPen”.
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IIn de aanloop naar de internatio-
nale holocaust herdenking deed het 
getal 40% de ronde in de wereld; uit 
de nieuwste statistieken blijkt dat 
40% van de inwoners van de EU anti-
semitische opvattingen koestert. Het 
schrikbarende is bovendien dat men 
de uitspraken meestal als ‘kritiek op 
Israël’ presenteert. En de mensen die 
zulke uitlatingen doen wijzen dus het 
erin verborgen antisemitisme af, terwijl 
anderen dit vaak niet eens in de gaten 
hebben. Dat is het nieuwe jasje van het 

aloude antisemitisme, dat 
de marginalisering, de 
delegitimering of zelfs de 
demonisering van Israël 
postuleert.

Om maar even in Euro-
pa te blijven: nooit eerder 
zijn er in Groot-Brittannië 
zoveel antisemitische in-
cidenten geregistreerd; in 
2015 noteerde men 53% 
meer incidenten dan in 
2014. Intussen houdt zelfs de Londen-
se politie eigen statistieken en bewijzen 
bij. Daar moest men zich in 2015 met 
61% meer antisemitische criminaliteit 
bezighouden dan het jaar daarvoor. Al-
leen al in de eerste helft van 2015 tel-
de men 473 incidenten. Frankrijk zag 
eveneens een alarmerende stijging van 
84 procent. Tegelijk is het een van de 
Europese landen waar de ernstigste 
fysieke aanvallen op Joden werden ge-
pleegd. Maar ook in landen als Dene-
marken, Duitsland, Italië, Oostenrijk, 
Zwitserland en Zweden zijn Joden fysiek 
aangevallen. Er waren talrijke gewon-
den en in sommige landen ook dodelijke 
slachtoffers.

Met het oog op Europa wijzen som-
mige mensen er graag op dat de toe-
name van antisemitische incidenten 
voor rekening van moslims komt. Het 
lijdt geen enkele twijfel dat dit een rol 
speelt, maar vooral Europeanen zullen 
het verwijt in hun zak moeten steken 
dat velen van hun niet-islamitische bur-
gers maar al te graag met deze trend 
meedoen. Gezien de Europese geschie-
denis in het algemeen en de Duitse 
geschiedenis in het bijzonder waren 
vroeger zelfs extreem linkse mensen en 
neonazi’s terughoudend met een al te 
bot antisemitisme. Deze tijden behoren 
definitief tot het verleden. Daarop wijst 
ook het Kantor Centrum voor onderzoek 
van het moderne Europese jodendom 
van de universiteit van Tel Aviv in een 

anTIsemITIsme

heT nIeUwe eUROPese anTIsemITIsme 
Een statistisch overzicht naar land, aard van de incidenten en het totaal aantal gebeurtenissen vult heel wat pagina’s. 
Het antisemitisme breekt in veel landen droevige records.

artikel dat men de Israëli-
sche regering heeft voor-
gelegd. Het centrum legt 
er bovendien de nadruk op 
dat internet en vooral de 
sociale media heel veel tot 
dit fenomeen bijdragen; 
hier schijn je alles in woor-
den te mogen uiten, van 
de ergste scheldwoorden 
voor Joden tot onverholen 
oproepen tot genocide.

De Europeanen kunnen in één op-
zicht echter gerust zijn: bij de toename 
van de antisemitische incidenten mogen 
ze dan eenzaam aan de top staan, alleen 
zijn ze zeker niet. In de hele wereld viel 
er een bijna ongekende toename waar te 
nemen. De laatste tien jaar was vaker 
te zien dat cijfers omhoog schoten als 
het in Israël tot een militaire escalatie 
kwam. Dan portretteerde men Israël 
overwegend als agressor en verklaarde 
het tot zondenbok. Zulke golven vlak-
ten altijd weer af. Intussen gebeurt het 
tegenovergestelde. Al maanden rolt er 
een golf van terreur door Israël die te-
gen de Joodse inwoners van het land 
is gericht. Vroeger ondervond men in 
Israël bij zulke situaties een golf van 
wereldwijde solidariteit. Die is er in-
middels niet meer, zoals vooral op de 
campussen van hogescholen valt waar 
te nemen. Hier verheugt de tegen Israël 
agerende BDS-beweging (boycot, desin-
vestering en sancties) zich in een mas-
sale toeloop.

Premier Netanjahu verweet de we-
reld deze ontwikkeling te negeren. “Het 
is onverdraaglijk en onacceptabel dat 
we 70 jaar na de holocaust een dergelij-
ke toename van antisemitisme zien.” In 
naam van de mensheid zei hij dat “een 
catastrofe als de holocaust zich nooit 
meer mag herhalen”. Israël werkt daar 
nu nog harder aan in het kader van zijn 
Coördinatieforum ter Bestrijding van 
het Antisemitisme (CFCA). AN∎

IsRaëLIsChe aan-
sLagPLegeRs veR-
OORdeeLd

In de zomer van 2014 liepen 
politieke gebeurtenissen hoog op, 
tot een oorlog toe. Tot die gebeur-
tenissen behoorden ook de moord 
op drie Israëlische jongeren door 
Palestijnse daders op de West-
bank en de moord op een Pales-
tijnse jongere. Wegens de als zeer 
wreed te omschrijven moord op 
de 16-jarige Muhammad Abu Kha-
der moesten drie Joodse Israëli’s 
voor een rechtbank in Jeruzalem 
verantwoording afleggen. Een 17-ja-
rige jongen werd veroordeeld tot 
levenslang en een 16-jarige dader 
tot 21 jaar gevangenis. Het vonnis 
tegen de 31-jarige hoofdverdachte, 
die onder andere ten laste wordt 
gelegd dat hij de jongen levend 
verbrand heeft, wacht nog, omdat 
hij pleit op ontoerekeningsvatbaar-
heid.            AN∎

In 2015 nOTeeRde men 
In gROOT-BRITTannIë 
53% meeR InCIdenTen 
dan In 2014. FRanK-
RIjK zag eveneens 
een aLaRmeRende 

sTIjgIng van 84 PRO-
CenT.

53%84%
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In 2015 kwamen er veel nieuwe im-
migranten naar Israël. Uit West-Euro-
pa kwamen 9880 nieuwe immigranten 
naar Israël. Dat is een al vele jaren nier 
meer geregistreerd recordaantal. Dit 
voor Israël goede nieuws heeft echter 
een keerzijde. De meesten van deze 
nieuwe immigranten, 7795 personen, 
stammen uit Frankrijk. Angst voor an-
tisemitische aanvallen en tegen Joden 
gerichte terreur drijven hen naar Israël. 
In totaal maakten in 2015 31.153 Joden 
alija. Sinds 2003 had men in de Joodse 
staat niet meer zo’n groot aantal immi-
granten in één jaar genoteerd.

Maar ook andere cijfers zijn schrik-
barend. Uit een verslag dat het ministe-
rie van Diaspora-zaken aan het kabinet 
voorlegde, blijkt dat ongeveer 40% van 
alle Europeanen antisemitische opvat-
tingen heeft en het eens is met de uit-
spraak dat “Israël volkenmoord op de 
Palestijnen begaat” en “zich net eender 
gedraagt als de nazi’s”. De 26 pagina’s 
van het verslag zijn moeilijk verteer-
baar. Er vallen drie hoofdredenen voor 
de in Europa zo massaal toenemende 
haat tegen Joden uit te lezen: 1) de toe-
name van het islamistische extremisme, 
2) een vervagen van de grenzen tussen 
klassiek antisemitisme en een anti-Is-
raëli houding tegen de achtergrond van 
de eis van linkse bewegingen om Israël 
te boycotten, 3) de rechtsextremistische 
haat tegen vreemdelingen, die door de 
golf vluchtelingen in Europa heel sterk 
in opkomst is.

De schrijvers van het verslag ko-
men met de stelling dat het wezenlijke 
probleem in Europa de van moslims 
uitgaande haat tegen Joden is. Men 
wijst erop dat bijna alle aanvallen op 
Joden door extremistisch ingestelde 

moslims zijn gepleegd. Met andere 
woorden, deze aanvallen komen niet 
voor rekening van vluchtelingen en 
asielzoekers, maar van moslims die in 
het Europese beschavingssysteem zijn 
geïntegreerd.

Joden worden echter niet alleen met 
fysieke aanvallen geconfronteerd. Van-
wege de sociale media kun je de verbale 
aanvallen gerust massaal noemen, niet 
alleen in Europa, maar in de hele we-
reld. Joodse organisaties in Israël, de 
Verenigde Staten en Australië die de so-
ciale media en de daar gedane uitspra-
ken systematisch analyseren, publiceer-
den enkele weken geleden de nieuwste 
cijfers: ze hadden zo’n 2000 publicaties 
met antisemitische of de holocaust loo-
chenende inhoud geteld. Daarvan komt 
41% op het videoclipkanaal YouTube. 
Verder voerden zij aan dat ongeveer tien 
maanden na het indienen van bezwa-
ren vanwege dergelijke clips slechts 
20% ervan van het net werd gehaald. 
Om het beter aanschouwelijk te maken 
even een vergelijking: Twitter maakte 
bekend dat men in de eerste helft van 
2015 in totaal 125.000 berichten had 
gewist waarvan men had ontdekt dat ze 
qua inhoud de Islamitische Staat steun-
den. De strijd tegen antisemitische en 
de holocaust loochenende berichten in 
de sociale media is derhalve een Sisy-
fuswerk, niet alleen vanwege het gru-
welijk grote aantal berichten, maar ook 
vanwege de gebrekkige samenwerking 
van de providers.

Binnen de politieke top van de we-
reld maakt men zich zorgen. Tijdens een 
ceremonie in de Israëlische ambassade 
in Washington naar aanleiding van het 
eerbetoon als ‘rechtvaardige uit de vol-
ken’ wegens de onbaatzuchtige redding 

anTIsemITIsme

anTIsemITIsme 
en aLIja

van Joden tijdens de holocaust vond de 
Amerikaanse president Barack Obama 
enkele woorden over de emigratie van 
Joden uit Europa. “We zijn allemaal Jo-
den”, zei Obama, “antisemitisme is een 
kwaad dat als een rode draad door de 
geschiedenis van de mensheid loopt.” 
Daarnaast klinken de verklaringen van 
Ruslands president Poetin regelrecht 
cynisch, want hij schijnt ten koste van 
een aanstaande exodus van Joden uit 
West-Europa een feestje te willen vie-
ren: “In tijden van de Sovjetheerschap-
pij hebben ze ons verlaten. Nu zijn ze bij 
ons hartelijk welkom”, meende hij zelf-
genoegzaam glimlachend.

In West-Europa hebben de politieke 
leiders het lachen daarentegen verleerd. 
Bondskanselier Angela Merkel zei nog 
maar kort geleden: “We moeten ons con-
centreren op de vorming van de jonge 
generatie die we in onze maatschappij 
opnemen, want onder deze jonge men-
sen heerst een wijd verbreide haat tegen 
Israël en tegen Joden”. In Frankrijk zijn 
president Hollande en premier Valls het 
met elkaar eens dat ze in de strijd te-
gen dit fenomeen niet willen bezuinigen 
op middelen en moeite en de Joden van 
Frankrijk te vragen niet te emigreren.

In Israël neemt men deze ontwik-
kelingen met groeiende zorg waar. “We 
zien een toenemend antisemitisme dat 
zich tegen individuele Joden ontvouwt, 
maar tegelijk gaat er een golf van col-
lectieve haat tegen Joden door de lan-
den. En daarmee gepaard is de haat te-
gen de Joodse staat”, zo zette premier 
Netanjahu uiteen. Hij stelde voor dat 
Israël vormingsmaatregelen naar Euro-
pa brengt die ertoe kunnen bijdragen de 
Jodenhaat in welke uiterlijke vorm dan 
ook te bestrijden.     ZL∎

Joden in heel Europa pakken hun koffers. De leiders van de westelijke landen van Europa maken zich zorgen. 
De enige politicus die in deze situatie nog een glimlach op zijn lippen heeft, is Poetin.
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In de aanloop naar de internatio-
nale holocaust herdenking deed het 
getal 40% de ronde in de wereld; uit 
de nieuwste statistieken blijkt dat 
40% van de inwoners van de EU anti-
semitische opvattingen koestert. Het 
schrikbarende is bovendien dat men 
de uitspraken meestal als ‘kritiek op 
Israël’ presenteert. En de mensen die 
zulke uitlatingen doen wijzen dus het 
erin verborgen antisemitisme af, terwijl 
anderen dit vaak niet eens in de gaten 
hebben. Dat is het nieuwe jasje van het 

aloude antisemitisme, dat 
de marginalisering, de 
delegitimering of zelfs de 
demonisering van Israël 
postuleert.

Om maar even in Euro-
pa te blijven: nooit eerder 
zijn er in Groot-Brittannië 
zoveel antisemitische in-
cidenten geregistreerd; in 
2015 noteerde men 53% 
meer incidenten dan in 
2014. Intussen houdt zelfs de Londen-
se politie eigen statistieken en bewijzen 
bij. Daar moest men zich in 2015 met 
61% meer antisemitische criminaliteit 
bezighouden dan het jaar daarvoor. Al-
leen al in de eerste helft van 2015 tel-
de men 473 incidenten. Frankrijk zag 
eveneens een alarmerende stijging van 
84 procent. Tegelijk is het een van de 
Europese landen waar de ernstigste 
fysieke aanvallen op Joden werden ge-
pleegd. Maar ook in landen als Dene-
marken, Duitsland, Italië, Oostenrijk, 
Zwitserland en Zweden zijn Joden fysiek 
aangevallen. Er waren talrijke gewon-
den en in sommige landen ook dodelijke 
slachtoffers.

Met het oog op Europa wijzen som-
mige mensen er graag op dat de toe-
name van antisemitische incidenten 
voor rekening van moslims komt. Het 
lijdt geen enkele twijfel dat dit een rol 
speelt, maar vooral Europeanen zullen 
het verwijt in hun zak moeten steken 
dat velen van hun niet-islamitische bur-
gers maar al te graag met deze trend 
meedoen. Gezien de Europese geschie-
denis in het algemeen en de Duitse 
geschiedenis in het bijzonder waren 
vroeger zelfs extreem linkse mensen en 
neonazi’s terughoudend met een al te 
bot antisemitisme. Deze tijden behoren 
definitief tot het verleden. Daarop wijst 
ook het Kantor Centrum voor onderzoek 
van het moderne Europese jodendom 
van de universiteit van Tel Aviv in een 

anTIsemITIsme

heT nIeUwe eUROPese anTIsemITIsme 
Een statistisch overzicht naar land, aard van de incidenten en het totaal aantal gebeurtenissen vult heel wat pagina’s. 
Het antisemitisme breekt in veel landen droevige records.

artikel dat men de Israëli-
sche regering heeft voor-
gelegd. Het centrum legt 
er bovendien de nadruk op 
dat internet en vooral de 
sociale media heel veel tot 
dit fenomeen bijdragen; 
hier schijn je alles in woor-
den te mogen uiten, van 
de ergste scheldwoorden 
voor Joden tot onverholen 
oproepen tot genocide.

De Europeanen kunnen in één op-
zicht echter gerust zijn: bij de toename 
van de antisemitische incidenten mogen 
ze dan eenzaam aan de top staan, alleen 
zijn ze zeker niet. In de hele wereld viel 
er een bijna ongekende toename waar te 
nemen. De laatste tien jaar was vaker 
te zien dat cijfers omhoog schoten als 
het in Israël tot een militaire escalatie 
kwam. Dan portretteerde men Israël 
overwegend als agressor en verklaarde 
het tot zondenbok. Zulke golven vlak-
ten altijd weer af. Intussen gebeurt het 
tegenovergestelde. Al maanden rolt er 
een golf van terreur door Israël die te-
gen de Joodse inwoners van het land 
is gericht. Vroeger ondervond men in 
Israël bij zulke situaties een golf van 
wereldwijde solidariteit. Die is er in-
middels niet meer, zoals vooral op de 
campussen van hogescholen valt waar 
te nemen. Hier verheugt de tegen Israël 
agerende BDS-beweging (boycot, desin-
vestering en sancties) zich in een mas-
sale toeloop.

Premier Netanjahu verweet de we-
reld deze ontwikkeling te negeren. “Het 
is onverdraaglijk en onacceptabel dat 
we 70 jaar na de holocaust een dergelij-
ke toename van antisemitisme zien.” In 
naam van de mensheid zei hij dat “een 
catastrofe als de holocaust zich nooit 
meer mag herhalen”. Israël werkt daar 
nu nog harder aan in het kader van zijn 
Coördinatieforum ter Bestrijding van 
het Antisemitisme (CFCA). AN∎

IsRaëLIsChe aan-
sLagPLegeRs veR-
OORdeeLd

In de zomer van 2014 liepen 
politieke gebeurtenissen hoog op, 
tot een oorlog toe. Tot die gebeur-
tenissen behoorden ook de moord 
op drie Israëlische jongeren door 
Palestijnse daders op de West-
bank en de moord op een Pales-
tijnse jongere. Wegens de als zeer 
wreed te omschrijven moord op 
de 16-jarige Muhammad Abu Kha-
der moesten drie Joodse Israëli’s 
voor een rechtbank in Jeruzalem 
verantwoording afleggen. Een 17-ja-
rige jongen werd veroordeeld tot 
levenslang en een 16-jarige dader 
tot 21 jaar gevangenis. Het vonnis 
tegen de 31-jarige hoofdverdachte, 
die onder andere ten laste wordt 
gelegd dat hij de jongen levend 
verbrand heeft, wacht nog, omdat 
hij pleit op ontoerekeningsvatbaar-
heid.            AN∎

In 2015 nOTeeRde men 
In gROOT-BRITTannIë 
53% meeR InCIdenTen 
dan In 2014. FRanK-
RIjK zag eveneens 
een aLaRmeRende 

sTIjgIng van 84 PRO-
CenT.

53%84%
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IIn 2015 kwamen er veel nieuwe im-
migranten naar Israël. Uit West-Euro-
pa kwamen 9880 nieuwe immigranten 
naar Israël. Dat is een al vele jaren nier 
meer geregistreerd recordaantal. Dit 
voor Israël goede nieuws heeft echter 
een keerzijde. De meesten van deze 
nieuwe immigranten, 7795 personen, 
stammen uit Frankrijk. Angst voor an-
tisemitische aanvallen en tegen Joden 
gerichte terreur drijven hen naar Israël. 
In totaal maakten in 2015 31.153 Joden 
alija. Sinds 2003 had men in de Joodse 
staat niet meer zo’n groot aantal immi-
granten in één jaar genoteerd.

Maar ook andere cijfers zijn schrik-
barend. Uit een verslag dat het ministe-
rie van Diaspora-zaken aan het kabinet 
voorlegde, blijkt dat ongeveer 40% van 
alle Europeanen antisemitische opvat-
tingen heeft en het eens is met de uit-
spraak dat “Israël volkenmoord op de 
Palestijnen begaat” en “zich net eender 
gedraagt als de nazi’s”. De 26 pagina’s 
van het verslag zijn moeilijk verteer-
baar. Er vallen drie hoofdredenen voor 
de in Europa zo massaal toenemende 
haat tegen Joden uit te lezen: 1) de toe-
name van het islamistische extremisme, 
2) een vervagen van de grenzen tussen 
klassiek antisemitisme en een anti-Is-
raëli houding tegen de achtergrond van 
de eis van linkse bewegingen om Israël 
te boycotten, 3) de rechtsextremistische 
haat tegen vreemdelingen, die door de 
golf vluchtelingen in Europa heel sterk 
in opkomst is.

De schrijvers van het verslag ko-
men met de stelling dat het wezenlijke 
probleem in Europa de van moslims 
uitgaande haat tegen Joden is. Men 
wijst erop dat bijna alle aanvallen op 
Joden door extremistisch ingestelde 

moslims zijn gepleegd. Met andere 
woorden, deze aanvallen komen niet 
voor rekening van vluchtelingen en 
asielzoekers, maar van moslims die in 
het Europese beschavingssysteem zijn 
geïntegreerd.

Joden worden echter niet alleen met 
fysieke aanvallen geconfronteerd. Van-
wege de sociale media kun je de verbale 
aanvallen gerust massaal noemen, niet 
alleen in Europa, maar in de hele we-
reld. Joodse organisaties in Israël, de 
Verenigde Staten en Australië die de so-
ciale media en de daar gedane uitspra-
ken systematisch analyseren, publiceer-
den enkele weken geleden de nieuwste 
cijfers: ze hadden zo’n 2000 publicaties 
met antisemitische of de holocaust loo-
chenende inhoud geteld. Daarvan komt 
41% op het videoclipkanaal YouTube. 
Verder voerden zij aan dat ongeveer tien 
maanden na het indienen van bezwa-
ren vanwege dergelijke clips slechts 
20% ervan van het net werd gehaald. 
Om het beter aanschouwelijk te maken 
even een vergelijking: Twitter maakte 
bekend dat men in de eerste helft van 
2015 in totaal 125.000 berichten had 
gewist waarvan men had ontdekt dat ze 
qua inhoud de Islamitische Staat steun-
den. De strijd tegen antisemitische en 
de holocaust loochenende berichten in 
de sociale media is derhalve een Sisy-
fuswerk, niet alleen vanwege het gru-
welijk grote aantal berichten, maar ook 
vanwege de gebrekkige samenwerking 
van de providers.

Binnen de politieke top van de we-
reld maakt men zich zorgen. Tijdens een 
ceremonie in de Israëlische ambassade 
in Washington naar aanleiding van het 
eerbetoon als ‘rechtvaardige uit de vol-
ken’ wegens de onbaatzuchtige redding 

anTIsemITIsme

anTIsemITIsme 
en aLIja

van Joden tijdens de holocaust vond de 
Amerikaanse president Barack Obama 
enkele woorden over de emigratie van 
Joden uit Europa. “We zijn allemaal Jo-
den”, zei Obama, “antisemitisme is een 
kwaad dat als een rode draad door de 
geschiedenis van de mensheid loopt.” 
Daarnaast klinken de verklaringen van 
Ruslands president Poetin regelrecht 
cynisch, want hij schijnt ten koste van 
een aanstaande exodus van Joden uit 
West-Europa een feestje te willen vie-
ren: “In tijden van de Sovjetheerschap-
pij hebben ze ons verlaten. Nu zijn ze bij 
ons hartelijk welkom”, meende hij zelf-
genoegzaam glimlachend.

In West-Europa hebben de politieke 
leiders het lachen daarentegen verleerd. 
Bondskanselier Angela Merkel zei nog 
maar kort geleden: “We moeten ons con-
centreren op de vorming van de jonge 
generatie die we in onze maatschappij 
opnemen, want onder deze jonge men-
sen heerst een wijd verbreide haat tegen 
Israël en tegen Joden”. In Frankrijk zijn 
president Hollande en premier Valls het 
met elkaar eens dat ze in de strijd te-
gen dit fenomeen niet willen bezuinigen 
op middelen en moeite en de Joden van 
Frankrijk te vragen niet te emigreren.

In Israël neemt men deze ontwik-
kelingen met groeiende zorg waar. “We 
zien een toenemend antisemitisme dat 
zich tegen individuele Joden ontvouwt, 
maar tegelijk gaat er een golf van col-
lectieve haat tegen Joden door de lan-
den. En daarmee gepaard is de haat te-
gen de Joodse staat”, zo zette premier 
Netanjahu uiteen. Hij stelde voor dat 
Israël vormingsmaatregelen naar Euro-
pa brengt die ertoe kunnen bijdragen de 
Jodenhaat in welke uiterlijke vorm dan 
ook te bestrijden.     ZL∎

Joden in heel Europa pakken hun koffers. De leiders van de westelijke landen van Europa maken zich zorgen. 
De enige politicus die in deze situatie nog een glimlach op zijn lippen heeft, is Poetin.
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geheIme OndeRhandeLIngen

zwITseRse 
geheIme OveReenKOmsT meT de PLO

Er is een geheime overeenkomst aan het licht gekomen: enkele tientallen 
jaren geleden heeft Zwitserland een overeenkomst met de PLO getekend om 

zichzelf tegen terreurdaden van deze organisatie te beschermen.

Toen de geheime overeenkomst aan het licht 
kwam, betekende dit allereerst een diepe scheur in 

het imago van Zwitserland om op het internationale 
toneel altijd neutraal te blijven. De in de 70-er jaren 

gesloten overeenkomst gaf Zwitserland de verzeke-
ring dat het van terreurdaden van deze organisatie 

verschoond zou blijven. Als tegenprestatie zou Zwit-
serland er zijn best voor doen dat de PLO in internatio-

nale organen diplomatieke erkenning zou krijgen.
Deze overeenkomst werd na onderhandelingen be-

reikt toen de PLO internationaal in het nieuws was met 
terreurdaden en vooral met vliegtuigkapingen. Een er-
van was de kaping van een DC8 van Swissair naar Jor-
danië door een groep commando’s van het Palestijnse 
Bevrijdingsfront in september 1970. Het was allemaal 
op 18 februari 1969 begonnen, toen vier Palestijnse ter-
roristen een toestel van de Israëlische luchtvaartmaat-
schappij EL AL aanvielen op het vliegveld van Zürich. 
De terroristen waren bewapend met handgranaten en 
Kalasjnikov geweren. Bij deze terreuraanval kwam de 
piloot om het leven. Ook een van de terroristen betaal-
de zijn daad met zijn leven, en de andere daders wer-
den gevangengenomen. Een jaar later, in februari 1970, 
zorgde het Palestijnse Bevrijdingsfront opnieuw voor 
een aanslag: men blies een toestel van Swissair in de 
lucht op. Bij de zo veroorzaakte crash boven Würenlin-
gen (gemeente Aargau) kwamen 47 personen om het 
leven, onder wie 15 Israëli’s. Slechts enkele maanden 
later, op 6 september 1970, volgde de al genoemde ka-
ping van een Swissair toestel. Tegelijkertijd hadden 
andere Palestijnse terroristen nog meer vliegtuigen ge-
kaapt, waaronder toestellen uit de VS, Groot-Brittannië 
en Duitsland. Honderden mensen waren gijzelaars van 
Palestijnse terroristen en bijna de hele wereld was in 
rep en roer.

Alle vier getroffen landen (de VS, Groot-Brittannië, 
Duitsland en ook Zwitserland) hebben destijds drie 
weken lang over de vrijlating van de gijzelaars onder-
handeld. Onderling waren de getroffen landen transpa-
rantie met betrekking tot de onderhandelingen overeen-
gekomen. Zwitserland week van deze lijn af toen het 
toenmalige SP-bondsraadslid Pierre Graber samen met 
de toenmalige officier van justitie, de chef van de gehei-
me dienst en een vertegenwoordiger van het kanton Ge-
neve besloot om parallelle geheime onderhandelingen 

met de PLO te voeren om te bereiken dat aanvallen van 
Palestijnse  terroristen op Zwitsers grondgebied en op 
Zwitserse instellingen in de wereld zouden ophouden. 
Voor de contacten met de PLO zorgde Jean Ziegler, die 
voor de Sociaaldemocratische partij meerdere ambtspe-
rioden in het Geneefse parlement heeft gezeten en al 
jaren op het gebied van de mensenrechten geëngageerd 
was. Nadat zijn naam in verband met deze zaak in de 
openbaarheid was gekomen, gaf hij in een interview toe 
dat de overeenkomst “immoreel, maar strategisch ge-
zien gerechtvaardigd was”.

Het boek Schweizer Terrorjahre. Das geheime Ab-
kommen mit der PLO van de gerenommeerde Zwitserse 
journalist Marcel Gyr heeft nog veel meer details aan 
het licht gebracht. Onder andere dat de Palestijnse de-
legatie onder leiding van de toenmalige gevolmachtigde 
voor Buitenlandse Zaken van de PLO, Farouk Kaddou-
mi, stond, die tegenwoordig in ballingschap in Tunesië 
woont en de Neue Züricher Zeitung een interview over 
het onderwerp gaf. Hij bevestigde dat de Palestijnse 
delegatie in een hotel in Geneve onderhandelingen met 
een Zwitsers team van hooggeplaatsten heeft gevoerd en 
dat de uit deze onderhandelingen resulterende overeen-
komst voor de PLO een enorme betekenis heeft gehad. 
De terroristen die de aanslag in Zürich hadden gepleegd, 
kwamen op vrije voeten, de PLO opende een kantoor als 
waarnemer bij de VN-organen in Geneve en het onder-
zoek naar de aanslag op het boven Würenlingen neer-
gestorte Swissair vliegtuig werd zo gedaan dat er geen 
aanklacht werd ingediend. Als tegenprestatie verplichtte 
de PLO zich tot onthouding van elke vorm van terreur 
tegen Zwitserse doelen, waar ook ter wereld.

Op diplomatiek niveau leidde de late bekendmaking 
van deze overeenkomst tot ergernis. Israël was in die 
tijd voortdurend het doelwit van PLO-terrorisme. Nie-
mand in Israël kon destijds begrijpen hoe deze organi-
satie, die zich aan verwerpelijke terroristische acties te 
buiten ging, plotseling zo’n enorm diplomatiek succes 
wist te boeken. De verklaring ervan is nu aan het licht 
gekomen, ook al zal de overeenkomst als zodanig, die 
in de pers intussen een doofpotovereenkomst genoemd 
wordt, nog wel enige jaren lang geheim blijven. Er moe-
ten 50 jaar te verstrijken voordat men ook de laatste 
bijzonderheden in alle openheid zal kunnen bespreken. 
                 ML∎
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ULTRaORThOdOxen 
mOdeRnIseRen 

Binnen de ultraorthodoxe gemeenschap van Israël, die 
zo’n 1,3 miljoen personen telt, voltrekken zich veranderin-
gen. Deze komen voor rekening van een generatiewisseling 
in de geestelijke leiding, maar onder andere ook van een niet 
meer te keren invloed van de moderne communicatiemid-
delen. Daar komt nog bij dat steeds meer ultraorthodoxen 
in de Israëlische arbeidsmarkt integreren. De kortingen op 
de staatssubsidies zijn weliswaar overwegend weer terug-
gedraaid, maar tegelijk missen ze steeds meer giften, zodat 
de gemeenschap toch verder dreigt te verarmen. Het Israëli-
sche Centraal Bureau voor de Statistiek maakte begin 2016 
bekend dat intussen bijna de helft van de ultraorthodoxe 
mannen een baan heeft. In 2003 lag dat percentage op 36 
procent. Bij de ultraorthodoxe vrouwen is 73% werkzaam in 
een beroep. Toch geldt deze bevolkingsgroep nog steeds als 
verarmd, omdat zelfs goede salarissen in de kinderrijke ge-
zinnen niet voldoende zijn voor het levensonderhoud.      AN∎

BedRIjven dUUR veRKOChT OndanKs Bds

Wat er zich in 2015 in de Israëlische economische sector op het gebied 
van de verkoop van bedrijven aan buitenlandse kopers heeft afgespeeld, zorg-
de in de balans over het jaar voor veel opzien en bij alle BDS-aanhangers vast 
voor veel onvrede. Buitenlandse bedrijven, vooral concerns, leken wel in een 
kooproes geraakt te zijn. Voor de overname van innovatieve Israëlische be-
drijven werd een totaal bedrag van 1,2 miljard dollar bijeengebracht. Ten op-
zichte van 2014 betekent dat een plus van 40 procent. De overnamebedragen 
voor een Israëlisch bedrijf lagen gemiddeld tussen 75 en 300 miljoen dollar.  
            AN∎

waT heBBen aRaBIe-
Ren en ULTRaORThO-
dOxen gemeen?

De Israëlisch-Arabische advoca-
te Mariam Kabha wordt benoemd op 
een regeringspost en moet zich om 
gelijke kansen op de Israëlische ar-
beidsmarkt gaan bekommeren. Daar-
mee wordt zij het hoogst geplaatste 
regeringslid van haar minderheid 
in Israël. Overeenkomstig haar op-
dracht zal Kabha zich vooral met de 
integratie van Arabische en ultraor-
thodoxe Israëli’s op de arbeidsmarkt 
bezighouden. Een commissie van het 
ministerie van Economie heeft de ad-
vocate benoemd. Op basis van haar 
kwaliteiten en uitmuntende kennis 
van dit taakgebied was zij van ruim 
60 kandidaten de beste.             AN∎
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geheIme OndeRhandeLIngen

zwITseRse 
geheIme OveReenKOmsT meT de PLO

Er is een geheime overeenkomst aan het licht gekomen: enkele tientallen 
jaren geleden heeft Zwitserland een overeenkomst met de PLO getekend om 

zichzelf tegen terreurdaden van deze organisatie te beschermen.

Toen de geheime overeenkomst aan het licht 
kwam, betekende dit allereerst een diepe scheur in 

het imago van Zwitserland om op het internationale 
toneel altijd neutraal te blijven. De in de 70-er jaren 

gesloten overeenkomst gaf Zwitserland de verzeke-
ring dat het van terreurdaden van deze organisatie 

verschoond zou blijven. Als tegenprestatie zou Zwit-
serland er zijn best voor doen dat de PLO in internatio-

nale organen diplomatieke erkenning zou krijgen.
Deze overeenkomst werd na onderhandelingen be-

reikt toen de PLO internationaal in het nieuws was met 
terreurdaden en vooral met vliegtuigkapingen. Een er-
van was de kaping van een DC8 van Swissair naar Jor-
danië door een groep commando’s van het Palestijnse 
Bevrijdingsfront in september 1970. Het was allemaal 
op 18 februari 1969 begonnen, toen vier Palestijnse ter-
roristen een toestel van de Israëlische luchtvaartmaat-
schappij EL AL aanvielen op het vliegveld van Zürich. 
De terroristen waren bewapend met handgranaten en 
Kalasjnikov geweren. Bij deze terreuraanval kwam de 
piloot om het leven. Ook een van de terroristen betaal-
de zijn daad met zijn leven, en de andere daders wer-
den gevangengenomen. Een jaar later, in februari 1970, 
zorgde het Palestijnse Bevrijdingsfront opnieuw voor 
een aanslag: men blies een toestel van Swissair in de 
lucht op. Bij de zo veroorzaakte crash boven Würenlin-
gen (gemeente Aargau) kwamen 47 personen om het 
leven, onder wie 15 Israëli’s. Slechts enkele maanden 
later, op 6 september 1970, volgde de al genoemde ka-
ping van een Swissair toestel. Tegelijkertijd hadden 
andere Palestijnse terroristen nog meer vliegtuigen ge-
kaapt, waaronder toestellen uit de VS, Groot-Brittannië 
en Duitsland. Honderden mensen waren gijzelaars van 
Palestijnse terroristen en bijna de hele wereld was in 
rep en roer.

Alle vier getroffen landen (de VS, Groot-Brittannië, 
Duitsland en ook Zwitserland) hebben destijds drie 
weken lang over de vrijlating van de gijzelaars onder-
handeld. Onderling waren de getroffen landen transpa-
rantie met betrekking tot de onderhandelingen overeen-
gekomen. Zwitserland week van deze lijn af toen het 
toenmalige SP-bondsraadslid Pierre Graber samen met 
de toenmalige officier van justitie, de chef van de gehei-
me dienst en een vertegenwoordiger van het kanton Ge-
neve besloot om parallelle geheime onderhandelingen 

met de PLO te voeren om te bereiken dat aanvallen van 
Palestijnse  terroristen op Zwitsers grondgebied en op 
Zwitserse instellingen in de wereld zouden ophouden. 
Voor de contacten met de PLO zorgde Jean Ziegler, die 
voor de Sociaaldemocratische partij meerdere ambtspe-
rioden in het Geneefse parlement heeft gezeten en al 
jaren op het gebied van de mensenrechten geëngageerd 
was. Nadat zijn naam in verband met deze zaak in de 
openbaarheid was gekomen, gaf hij in een interview toe 
dat de overeenkomst “immoreel, maar strategisch ge-
zien gerechtvaardigd was”.

Het boek Schweizer Terrorjahre. Das geheime Ab-
kommen mit der PLO van de gerenommeerde Zwitserse 
journalist Marcel Gyr heeft nog veel meer details aan 
het licht gebracht. Onder andere dat de Palestijnse de-
legatie onder leiding van de toenmalige gevolmachtigde 
voor Buitenlandse Zaken van de PLO, Farouk Kaddou-
mi, stond, die tegenwoordig in ballingschap in Tunesië 
woont en de Neue Züricher Zeitung een interview over 
het onderwerp gaf. Hij bevestigde dat de Palestijnse 
delegatie in een hotel in Geneve onderhandelingen met 
een Zwitsers team van hooggeplaatsten heeft gevoerd en 
dat de uit deze onderhandelingen resulterende overeen-
komst voor de PLO een enorme betekenis heeft gehad. 
De terroristen die de aanslag in Zürich hadden gepleegd, 
kwamen op vrije voeten, de PLO opende een kantoor als 
waarnemer bij de VN-organen in Geneve en het onder-
zoek naar de aanslag op het boven Würenlingen neer-
gestorte Swissair vliegtuig werd zo gedaan dat er geen 
aanklacht werd ingediend. Als tegenprestatie verplichtte 
de PLO zich tot onthouding van elke vorm van terreur 
tegen Zwitserse doelen, waar ook ter wereld.

Op diplomatiek niveau leidde de late bekendmaking 
van deze overeenkomst tot ergernis. Israël was in die 
tijd voortdurend het doelwit van PLO-terrorisme. Nie-
mand in Israël kon destijds begrijpen hoe deze organi-
satie, die zich aan verwerpelijke terroristische acties te 
buiten ging, plotseling zo’n enorm diplomatiek succes 
wist te boeken. De verklaring ervan is nu aan het licht 
gekomen, ook al zal de overeenkomst als zodanig, die 
in de pers intussen een doofpotovereenkomst genoemd 
wordt, nog wel enige jaren lang geheim blijven. Er moe-
ten 50 jaar te verstrijken voordat men ook de laatste 
bijzonderheden in alle openheid zal kunnen bespreken. 
                 ML∎
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ULTRaORThOdOxen 
mOdeRnIseRen 

Binnen de ultraorthodoxe gemeenschap van Israël, die 
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sche Centraal Bureau voor de Statistiek maakte begin 2016 
bekend dat intussen bijna de helft van de ultraorthodoxe 
mannen een baan heeft. In 2003 lag dat percentage op 36 
procent. Bij de ultraorthodoxe vrouwen is 73% werkzaam in 
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drijven werd een totaal bedrag van 1,2 miljard dollar bijeengebracht. Ten op-
zichte van 2014 betekent dat een plus van 40 procent. De overnamebedragen 
voor een Israëlisch bedrijf lagen gemiddeld tussen 75 en 300 miljoen dollar.  
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regeringslid van haar minderheid 
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aLs geLd POLITIeK maaKT
Nu de sancties tegen Iran zijn opgeheven, doet Europa zeer goede zaken in Iran. De Europeanen proberen regelrecht 
in het gevlij te komen en gaan voorbij aan het feit dat dit land bij terreur betrokken is, dat religieuze delegaties pro-
blematische zaken verkondigen en dat  men er nog steeds een politiek bevordert die de holocaust een leugen noemt.

Als het allemaal niet zo treurig was, 
kon je nog om die absurditeit lachen. 
Maar als je hoort wat de Italiaanse 
regeringschef Matteo Renzi tegen de 
Iraanse president Hassan Rohani bij 
diens bezoek aan Rome zei, vergaat 
je definitief het lachen: “Iran kan tot 
stabilisering van het Midden-Oosten 
bijdragen”. Wat Iran werkelijk aan het 
Midden-Oosten bijdraagt, is precies 
het tegendeel. Iran steunt en bevor-
dert terrorisme en is juist grotendeels 
verantwoordelijk voor de instabiliteit 
in de regio. Daar komt nog bij dat Iran 
mensenrechten schendt en vanwege de 
ontwikkeling van ballistische raketten 
een groot gevaar voor de regionale en 
wereldwijde veiligheid vormt. En dat is 
niet alleen de opvatting van de Israëli’s, 
maar ook van de Amerikanen.

Niet alleen de Amerikanen, ook de 
Iraniërs kennen de feiten. Ze 

weten het maar al te goed, 
maar zwijgen over be-

paalde onderwer-
pen liever terwijl 
ze zich op andere 
punten zelfs on-
verholen beroe-
men. Zoals in 
het geval van het 

citaat van de Itali-
aanse regeringslei-

der duidelijk wordt, 
spreekt hier geen 
politieke berekend-
heid, maar de snode 
mammon. Dat geldt 
ook voor Iran, dat al 

een bedrag van 100 
miljard dol-

lar in 
zijn 

zak ziet zitten dat na de opheffing van 
enkele sancties zeker naar hen toe zal 
vloeien. Met zo’n bedrag is het toch 
met een een stuk makkelijker om er hier 
en daar het zwijgen toe te doen.

Maar er is nog iets. Het verwachte 
bedrag is maar zakgeld in vergelijking 
met de geldbedragen die hun in de toe-
komst toewenken. In 2013 telde Iran 
een bevolking van 77,45 miljoen men-
sen. Die hebben economische behoef-
ten, zodat er op vele economische en in-
dustriële gebieden evenals in de handel 
grote zaken in het verschiet liggen. Ter 
veraanschouwelijking hiervan het vol-

gende: in de loop van zijn vierdaagse be-
zoek aan Italië ondertekende de Iraanse 
president zakelijke overeenkomsten ter 
waarde van 5,7 miljard dollar met het 
bedrijf Saipem, dat gespecialiseerd is 
in de vervaardiging en installatie van 
infrastructuur voor de oliewinning. Met 
de Danieli groep van de metaalindustrie 
kwam men zaken voor een soortgelijk 
bedrag overeen. In totaal leverden deze 
vier dagen zaken ter waarde van 17 mil-
jard dollar op. Van Italië reisde Rohani 
naar Frankrijk, waar het hele scenario 
zich herhaalde: een contract over de 
aankoop van 115 Airbus vliegtuigen 
en onderhandelingen over de koop van 
auto’s van Peugeot, waarvan Iran voor 
het afkondigen van de sancties een van 

de grootste niet-Europese klanten 
was. Naast de overeenkomsten met 
Chinese bedrijven lijkt dit allemaal 
peanuts, want binnen slechts en-

kele weken sloot men contracten met 
17 Chinese concerns, die tot 2020 een 
totale waarde van 600 miljard dollar 
zullen belopen.

Dit is de tijd waarin Europa Iran 
regelrecht achternaloopt – sommigen 
noemen het zelfs in het gevlij proberen 
te komen – om zo veel mogelijk lucra-
tieve contracten met het land aan de 
Perzische Golf te sluiten. Iran is aan 
het shoppen en test zichzelf tegelijk 
in een krachtmeting met de VS door 
tegen het akkoord in aan te kondigen 
dat men het ontwikkelingsprogramma 
van ballistische raketten nog verder 
uit gaat breiden. Daarnaast stimuleert 
Iran openlijk en onverholen de religieu-
ze motieven van de oorlogshandelingen 
in Jemen en Irak, jut tegen deze achter-
grond eveneens de sfeer in Libanon en 
in de Gazastrook op en zorgt er ook nog 
eens voor dat de Hezbollah militie met 
zijn strijders in Syrië uitstekend bewa-
pend en bovendien met grond-grondra-
ketten is uitgerust. Alleen al in Libanon 
beschikt de Hezbollah militie over naar 
schatting minstens 80.000 dergelijke 
raketten met verschillende reikwijdten, 
die oorspronkelijk uit Iran komen.

Maar dat is nog altijd niet de volle-
dige lijst van Iraanse verwerpelijkheden. 
De Iraanse regering heeft al voor de elf-
de keer een wedstrijd uitgeschreven. De 
‘mooiste’ karikatuur over ‘de leugen van 
de holocaust’ krijgt een prijs van 50.000 
dollar. Ook dat verbergt Iran niet. De Eu-
ropeanen hebben er kennis van. En ook 
het Vaticaan weet ervan, wat de paus er 
echter geenszins van weerhield om de 
Iraanse president tijdens diens bezoek 
aan Rome met alle daartoe behorende 
eerbetoon te ontvangen. Je zou er cynisch 
om kunnen lachen, maar als je dan hoort 
wat de paus Rohani aan het eind van het 
bijna 40 minuten durende gesprek mee-
gaf, krijgt elke Israëli zowat een hart-
stilstand: Franciscus vroeg Rohani “zich 
in te zetten voor de bevordering van de 
vrede in het Midden-Oosten”.    ZL∎
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de eCOnOmIsChe dRUK OP IsRaëL gROeIT
De EU gaat door met het etiketteren van Israëlische producten uit de omstreden gebieden. Plotseling regent het 
soortgelijke klanken vanuit de VS. Wat betekent dat voor Israël?

De economische boycot van Israël 
breidt zich uit. In het verleden lukte 
het Israël telkens weer om het streven 
van de BDS-beweging, die zich tegen 
Israël keert en ‘Boycot, Desinveste-
ring en Sancties’ eist, hoe luidkeels 
en veelomvattend ook, op niets uit te 
laten lopen. Steeds opnieuw kwam de 
BDS in het nieuws met demonstraties 
en protestacties, maar ook met het 
uitsluiten van kunstenaars en acade-
mici. Daar kon Israël best wel mee 
omgaan, maar intussen ziet het land 
zich geconfronteerd met veel massa-
lere aanvallen van ook grote gemeen-
schappen in bijna de hele wereld. Zo 
nam onlangs de methodistische kerk 
van de VS het besluit om pensioenin-
vesteringen die bij vijf Israëlische ban-
ken waren belegd, terug te halen. Als 
reden daarvoor voerde men aan dat 
deze banken zaken deden in de ‘bezet-
te gebieden’. Ongeveer een jaar eerder 
had de presbyteriaanse kerk van de 
VS een soortgelijk besluit genomen. 
“Met deze stap willen we duidelijk 
maken dat we tegen iedere schending 
van de mensenrechten blijven”, zo ver-
luidde het uit kringen van deze kerk. 
De waarheid is dat het weliswaar om 
stappen gaat die beslist niet fraai zijn, 
maar dat de economische schade voor 
Israël binnen zeer overzienbare gren-
zen blijft. Natuurlijk doet het terugha-
len van zulke beleggingen pijn, maar 
de getroffen ondernemingen zullen 
zulke dergelijke maatregelen onge-
twijfeld weten te overwinnen. Overi-
gens zijn er inmiddels voortekenen 
van soortgelijke plannen uit kringen 
die Israël eigenlijk niet alleen als wel-
gezind, maar zelfs als vrienden van de 
Joodse staat beschouwde. En dat is 
een zorgwekkende ontwikkeling.

De beslissing van de Europese Unie 
om Israëlische producten uit de neder-

zettingen in Judea en Samaria van eti-
ketten te voorzien, is een dramatische 
stap die een fundamenteel keerpunt is. 
Een geërgerde Netanjahu bevroor daar-
op de politieke dialoog met de EU voor-
lopig en verzet zich tegen het meepra-
ten van de EU inzake het vredesproces 
met de Palestijnen. Tegelijkertijd bleef 
Israël proberen tegen dit etiketterings-
besluit van de EU in te gaan. En in be-
paalde opzichten is het best succesvol. 
Frederica Mogherini, de gevolmach-
tigde voor Buitenlandse Zaken van de 
EU, publiceerde een verklaring waarin 
zij een economische boycot van Israël 
veroordeelt. Maar het principebesluit 
blijft onveranderd bestaan, zodat de 
consumenten in de lidstaten van de EU 
binnenkort bij het kopen van een Isra-
elisch product een sticker zullen aan-
treffen die aangeeft waar het product 
precies vandaan komt.

Dit besluit van de EU kreeg steun 
uit een richting die in Israël zorgen 
baarde. Het Amerikaanse ministerie 
van Buitenlandse Zaken maakte eind 
januari 2016 bekend dat men niet 
onwelwillend tegenover het besluit 
van de EU stond. “Het etiketteren 
van producten kan men geen boycot 
noemen”, zei woordvoerder John Kir-
by. “Onze houding ten opzichte van 
de Israëlische nederzettingen is altijd 
ondubbelzinnig geweest. Wij beschou-
wen deze Israëlische activiteiten als 
niet legitiem en schadelijk voor de 
vrede.”

Slechts een week na deze aan-
kondiging van het Amerikaanse mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken riep 
Dan Shapiro, de Amerikaanse ambas-
sadeur in Israël, de regering ervan 
op om de twee verschillende rechts-
systemen – een voor Israëli’s en een 
voor Palestijnen – op te heffen. Een 
dergelijk kritische uitspraak van een 

diplomaat, die daarmee eigenlijk een 
concrete eis aan zijn gastland stelt, 
veroorzaakte in de wandelgangen 
van de regeringsinstanties in Jeruza-
lem een storm van verontwaardiging. 
En deze storm werd een orkaan toen 
enkele dagen later de Amerikaanse 
douane erop wees dat producten van 
de Westbank en uit de Gazastrook niet 
meer uitgegeven mochten worden als 
vervaardigd in Israël. In Washington 
onderstreepte men dat het slechts om 
een opfrissen van een oud voorschrift 
uit de 90-er jaren gaat, dat tot dusver 
nooit was toegepast. In Israël gelooft 
niemand meer dat dit toevallig op el-
kaar volgende ontwikkelingen zijn, 
maar dat hier een duidelijke politiek 
achter zit die Israël allesbehalve wel-
gezind is.

In Israël maakt men bovendien zor-
gen om zowel de signalen uit Europa 
als die vanuit de VS. Politiek en eco-
nomisch overleg in Jeruzalem leidde 
tot de aanbeveling dat Israël zich in 
de toekomst beter uitsluitend op de 
snel groeiende economische markten 
in Azië en Afrika kan concentreren, 
maar die houding is niet door de poli-
tici in de regering overgenomen. Men 
bleef met Europa onderhandelen over 
geringe veranderingen in de etikette-
ringsformuleringen. Toen men dat be-
reikt had, presenteerde de Israëlische 
regering het als een succes en hief het 
de afwijzing van een Europese betrok-
kenheid in alle aspecten rond de Pales-
tijnen weer op. De regering Netanjahu 
presenteert ook dit als een succes en 
hoopt zelfs twee vliegen in één klap te 
slaan: enerzijds de dreigende gevolgen 
van een ban en een boycot verminde-
ren en anderzijds door een gewilde en 
gewenste betrokkenheid van de EU 
een stokje voor het Franse initiatief 
steken.     ML∎
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Maar als je hoort wat de Italiaanse 
regeringschef Matteo Renzi tegen de 
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diens bezoek aan Rome zei, vergaat 
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verantwoordelijk voor de instabiliteit 
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Iraniërs kennen de feiten. Ze 

weten het maar al te goed, 
maar zwijgen over be-

paalde onderwer-
pen liever terwijl 
ze zich op andere 
punten zelfs on-
verholen beroe-
men. Zoals in 
het geval van het 

citaat van de Itali-
aanse regeringslei-

der duidelijk wordt, 
spreekt hier geen 
politieke berekend-
heid, maar de snode 
mammon. Dat geldt 
ook voor Iran, dat al 

een bedrag van 100 
miljard dol-

lar in 
zijn 

zak ziet zitten dat na de opheffing van 
enkele sancties zeker naar hen toe zal 
vloeien. Met zo’n bedrag is het toch 
met een een stuk makkelijker om er hier 
en daar het zwijgen toe te doen.

Maar er is nog iets. Het verwachte 
bedrag is maar zakgeld in vergelijking 
met de geldbedragen die hun in de toe-
komst toewenken. In 2013 telde Iran 
een bevolking van 77,45 miljoen men-
sen. Die hebben economische behoef-
ten, zodat er op vele economische en in-
dustriële gebieden evenals in de handel 
grote zaken in het verschiet liggen. Ter 
veraanschouwelijking hiervan het vol-

gende: in de loop van zijn vierdaagse be-
zoek aan Italië ondertekende de Iraanse 
president zakelijke overeenkomsten ter 
waarde van 5,7 miljard dollar met het 
bedrijf Saipem, dat gespecialiseerd is 
in de vervaardiging en installatie van 
infrastructuur voor de oliewinning. Met 
de Danieli groep van de metaalindustrie 
kwam men zaken voor een soortgelijk 
bedrag overeen. In totaal leverden deze 
vier dagen zaken ter waarde van 17 mil-
jard dollar op. Van Italië reisde Rohani 
naar Frankrijk, waar het hele scenario 
zich herhaalde: een contract over de 
aankoop van 115 Airbus vliegtuigen 
en onderhandelingen over de koop van 
auto’s van Peugeot, waarvan Iran voor 
het afkondigen van de sancties een van 

de grootste niet-Europese klanten 
was. Naast de overeenkomsten met 
Chinese bedrijven lijkt dit allemaal 
peanuts, want binnen slechts en-

kele weken sloot men contracten met 
17 Chinese concerns, die tot 2020 een 
totale waarde van 600 miljard dollar 
zullen belopen.

Dit is de tijd waarin Europa Iran 
regelrecht achternaloopt – sommigen 
noemen het zelfs in het gevlij proberen 
te komen – om zo veel mogelijk lucra-
tieve contracten met het land aan de 
Perzische Golf te sluiten. Iran is aan 
het shoppen en test zichzelf tegelijk 
in een krachtmeting met de VS door 
tegen het akkoord in aan te kondigen 
dat men het ontwikkelingsprogramma 
van ballistische raketten nog verder 
uit gaat breiden. Daarnaast stimuleert 
Iran openlijk en onverholen de religieu-
ze motieven van de oorlogshandelingen 
in Jemen en Irak, jut tegen deze achter-
grond eveneens de sfeer in Libanon en 
in de Gazastrook op en zorgt er ook nog 
eens voor dat de Hezbollah militie met 
zijn strijders in Syrië uitstekend bewa-
pend en bovendien met grond-grondra-
ketten is uitgerust. Alleen al in Libanon 
beschikt de Hezbollah militie over naar 
schatting minstens 80.000 dergelijke 
raketten met verschillende reikwijdten, 
die oorspronkelijk uit Iran komen.

Maar dat is nog altijd niet de volle-
dige lijst van Iraanse verwerpelijkheden. 
De Iraanse regering heeft al voor de elf-
de keer een wedstrijd uitgeschreven. De 
‘mooiste’ karikatuur over ‘de leugen van 
de holocaust’ krijgt een prijs van 50.000 
dollar. Ook dat verbergt Iran niet. De Eu-
ropeanen hebben er kennis van. En ook 
het Vaticaan weet ervan, wat de paus er 
echter geenszins van weerhield om de 
Iraanse president tijdens diens bezoek 
aan Rome met alle daartoe behorende 
eerbetoon te ontvangen. Je zou er cynisch 
om kunnen lachen, maar als je dan hoort 
wat de paus Rohani aan het eind van het 
bijna 40 minuten durende gesprek mee-
gaf, krijgt elke Israëli zowat een hart-
stilstand: Franciscus vroeg Rohani “zich 
in te zetten voor de bevordering van de 
vrede in het Midden-Oosten”.    ZL∎
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de eCOnOmIsChe dRUK OP IsRaëL gROeIT
De EU gaat door met het etiketteren van Israëlische producten uit de omstreden gebieden. Plotseling regent het 
soortgelijke klanken vanuit de VS. Wat betekent dat voor Israël?

De economische boycot van Israël 
breidt zich uit. In het verleden lukte 
het Israël telkens weer om het streven 
van de BDS-beweging, die zich tegen 
Israël keert en ‘Boycot, Desinveste-
ring en Sancties’ eist, hoe luidkeels 
en veelomvattend ook, op niets uit te 
laten lopen. Steeds opnieuw kwam de 
BDS in het nieuws met demonstraties 
en protestacties, maar ook met het 
uitsluiten van kunstenaars en acade-
mici. Daar kon Israël best wel mee 
omgaan, maar intussen ziet het land 
zich geconfronteerd met veel massa-
lere aanvallen van ook grote gemeen-
schappen in bijna de hele wereld. Zo 
nam onlangs de methodistische kerk 
van de VS het besluit om pensioenin-
vesteringen die bij vijf Israëlische ban-
ken waren belegd, terug te halen. Als 
reden daarvoor voerde men aan dat 
deze banken zaken deden in de ‘bezet-
te gebieden’. Ongeveer een jaar eerder 
had de presbyteriaanse kerk van de 
VS een soortgelijk besluit genomen. 
“Met deze stap willen we duidelijk 
maken dat we tegen iedere schending 
van de mensenrechten blijven”, zo ver-
luidde het uit kringen van deze kerk. 
De waarheid is dat het weliswaar om 
stappen gaat die beslist niet fraai zijn, 
maar dat de economische schade voor 
Israël binnen zeer overzienbare gren-
zen blijft. Natuurlijk doet het terugha-
len van zulke beleggingen pijn, maar 
de getroffen ondernemingen zullen 
zulke dergelijke maatregelen onge-
twijfeld weten te overwinnen. Overi-
gens zijn er inmiddels voortekenen 
van soortgelijke plannen uit kringen 
die Israël eigenlijk niet alleen als wel-
gezind, maar zelfs als vrienden van de 
Joodse staat beschouwde. En dat is 
een zorgwekkende ontwikkeling.

De beslissing van de Europese Unie 
om Israëlische producten uit de neder-

zettingen in Judea en Samaria van eti-
ketten te voorzien, is een dramatische 
stap die een fundamenteel keerpunt is. 
Een geërgerde Netanjahu bevroor daar-
op de politieke dialoog met de EU voor-
lopig en verzet zich tegen het meepra-
ten van de EU inzake het vredesproces 
met de Palestijnen. Tegelijkertijd bleef 
Israël proberen tegen dit etiketterings-
besluit van de EU in te gaan. En in be-
paalde opzichten is het best succesvol. 
Frederica Mogherini, de gevolmach-
tigde voor Buitenlandse Zaken van de 
EU, publiceerde een verklaring waarin 
zij een economische boycot van Israël 
veroordeelt. Maar het principebesluit 
blijft onveranderd bestaan, zodat de 
consumenten in de lidstaten van de EU 
binnenkort bij het kopen van een Isra-
elisch product een sticker zullen aan-
treffen die aangeeft waar het product 
precies vandaan komt.

Dit besluit van de EU kreeg steun 
uit een richting die in Israël zorgen 
baarde. Het Amerikaanse ministerie 
van Buitenlandse Zaken maakte eind 
januari 2016 bekend dat men niet 
onwelwillend tegenover het besluit 
van de EU stond. “Het etiketteren 
van producten kan men geen boycot 
noemen”, zei woordvoerder John Kir-
by. “Onze houding ten opzichte van 
de Israëlische nederzettingen is altijd 
ondubbelzinnig geweest. Wij beschou-
wen deze Israëlische activiteiten als 
niet legitiem en schadelijk voor de 
vrede.”

Slechts een week na deze aan-
kondiging van het Amerikaanse mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken riep 
Dan Shapiro, de Amerikaanse ambas-
sadeur in Israël, de regering ervan 
op om de twee verschillende rechts-
systemen – een voor Israëli’s en een 
voor Palestijnen – op te heffen. Een 
dergelijk kritische uitspraak van een 

diplomaat, die daarmee eigenlijk een 
concrete eis aan zijn gastland stelt, 
veroorzaakte in de wandelgangen 
van de regeringsinstanties in Jeruza-
lem een storm van verontwaardiging. 
En deze storm werd een orkaan toen 
enkele dagen later de Amerikaanse 
douane erop wees dat producten van 
de Westbank en uit de Gazastrook niet 
meer uitgegeven mochten worden als 
vervaardigd in Israël. In Washington 
onderstreepte men dat het slechts om 
een opfrissen van een oud voorschrift 
uit de 90-er jaren gaat, dat tot dusver 
nooit was toegepast. In Israël gelooft 
niemand meer dat dit toevallig op el-
kaar volgende ontwikkelingen zijn, 
maar dat hier een duidelijke politiek 
achter zit die Israël allesbehalve wel-
gezind is.

In Israël maakt men bovendien zor-
gen om zowel de signalen uit Europa 
als die vanuit de VS. Politiek en eco-
nomisch overleg in Jeruzalem leidde 
tot de aanbeveling dat Israël zich in 
de toekomst beter uitsluitend op de 
snel groeiende economische markten 
in Azië en Afrika kan concentreren, 
maar die houding is niet door de poli-
tici in de regering overgenomen. Men 
bleef met Europa onderhandelen over 
geringe veranderingen in de etikette-
ringsformuleringen. Toen men dat be-
reikt had, presenteerde de Israëlische 
regering het als een succes en hief het 
de afwijzing van een Europese betrok-
kenheid in alle aspecten rond de Pales-
tijnen weer op. De regering Netanjahu 
presenteert ook dit als een succes en 
hoopt zelfs twee vliegen in één klap te 
slaan: enerzijds de dreigende gevolgen 
van een ban en een boycot verminde-
ren en anderzijds door een gewilde en 
gewenste betrokkenheid van de EU 
een stokje voor het Franse initiatief 
steken.     ML∎
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eIChmanns 
gRaTIeveRzOeK

De vroegere leider van een SS-een-
heid Adolf Eichmann werd na zijn ont-
voering uit Argentinië in Jeruzalem voor 
de rechter gesleept. Op 15 december 
1961 werd hij tot de doodsstraf ver-
oordeeld, wat eind mei 1962 in hoger 
beroep bekrachtigd werd. Twee dagen 
later werd Eichmann geëxecuteerd. 
Een paar weken geleden publiceerde 
het Israëlische bureau van de president 
voor het eerst het gratieverzoek van 
Eichmann, dat zowel in handgeschre-
ven als in getypte vorm in de archieven 
bewaard is gebleven. Eichmann her-
haalde wat hij als tijdens het proces had 
beweerd: hij was geen hooggeplaatste 
nazipersoonlijkheid geweest en had 
geen verantwoordelijkheid gedragen. 
Bij het gratieverzoek waren enkele kor-
te brieven van Eichmanns vrouw Vera, 
zijn broers en zussen en zijn advocaat 
uit Keulen gevoegd. Tot de dag van van-
daag geldt dit proces als keerpunt in de 
omgang van Israël en het Joodse volk 
met het donkerste hoofdstuk van hun 
geschiedenis. Het gratieverzoek leverde 
weliswaar geen nieuwe inzichten over 
de instelling van Eichmann op, maar 
kreeg in de pers wel veel aandacht. AN∎

meT PanORamaCameRa’s van 
heT nOORden naaR de ROde 
zee

Het nationale Israëlische wandelpad dat veel fans 
als het Israel National Trail of Shvil Israel kennen, is 
helemaal op Google Map Street View te zien. Onlangs 
sloot men het in samenwerking met de Israëlische 
Maatschappij voor Natuurbescherming (SPNI) gedane 
project af. Bij de opnamen met panoramacamera’s van 
dit 1100 km lange wandelpad dwars door het land van 
het noorden tot aan de Golf van Eilat aan de Rode Zee 
hebben 250 vrijwilligers meegeholpen. Het pad is in 
1995 officieel ingewijd en heeft veel liefhebbers in bin-
nen- en buitenland.              AN∎

‘IdenTIFICaTIe van sLaChTOFFeRs van OngeLUKKen’
De VN hebben de status van de Israëlische reddings- 

en bergingsorganisatie ZAKA verder opgewaardeerd, 
zodat haar vertegenwoordigers nu ook het recht hebben 
om aan VN discussies deel te nemen. ZAKA is de He-
breeuwse afkorting voor ‘Identificatie van Slachtoffers 
van Ongelukken’. De ongeveer 1000 leden tellende or-
ganisatie, die in 1989 is opgericht en in 2005 door de 
VN als internationale vrijwilligersorganisatie is erkend, 
is bij ongelukken en rampen ter plekke om eerste hulp 
te bieden. Daarnaast beschouwen de overwegend ortho-
doxe leden het als een religieus gebod om zelfs de klein-

ste delen van lijken te bergen. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de opwaardering van de status 
van ZAKA een “succes van de Israëlische diplomatie”.                      AN∎

 

amULeT UIT de TIjd van 
ThUTmOsIs III

Tijdens een uitje ontdekte een wandelaar 
een 3500 jaar oud amulet uit het antieke Egyp-
te. De wandelaar, die het prachtige amulet in de 
vorm van een scarabee aan de horens van Hittin 
in de buurt van Tiberias ontdekte, gaf het aan 
het Israëlische Bureau voor Oudheden. Daphna 
Ben-Tor, de curator van de afdeling Oud-Egypte 
van het Israël Museum in Jeruzalem, kon het 
amulet dateren op de tijd tussen 1425 en 1379 
v. Chr., want de naam “farao Thutmosis III” is 
te ontcijferen. Hij regeerde destijds over de re-
gio Kanaän.                 AN∎
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TeRRORIsme

jOOds haRT
De golf van terreur die door Israël spoelt brengt verbazingwekkende fenomenen met zich mee. Juist nabestaanden 
(en onder hen zijn veel kolonistengezinnen) roepen op om in het goede in de mens te geloven en de haat tegen 
Arabieren geen kans te geven.

van de Israëlische kolonisten in deze 
bijbelse gebieden zijn verweven. Velen 
denken bij kolonisten aan mensen die 
om ideologische redenen hun omgeving 
met afwijzing en zelfs agressie bejege-
nen. Maar als je beter kijkt ontdek je 
onder degenen die de naam van religi-
euze fanatici hebben, mensen die hun 
stem verheffen voor verzoening, begrip 
en vrede met hun Palestijnse buren. 
Aan het hoofd van deze stemmen staan 
vooral kolonisten die door terreurdaden 
familieleden hebben  verloren.

Een van deze stemmen is Nathan 
Meir. Hij leeft in Otniel in de bergen ten 
zuiden van Hebron. Hij is de weduwnaar 
van Daphna Meir, die in januari 2016 op 
het erf van hun huis en voor de ogen van 
haar kinderen door een Palestijn werd 
vermoord. In een interview dat hij na 
de moord (waardoor zijn zes kinderen 
halfwezen werden) gaf, benadrukte hij 
keer op keer  dat hij geen haat voelde. 
“Na de moord heb ik mijn kinderen ge-
vraagd of ze woedend waren, maar ze 
zeiden allemaal van niet. We merken 
allemaal rouw en verdriet, maar geen 
woede of haat. Zulke woorden behoren 
niet eens tot onze woordenschat. Ik heb 

Arabische vrienden en die blijven mijn 
vrienden. Ik geef de hoop op vrede niet 
op. We rouwen, we zijn helemaal kapot 
van ons verlies, maar in ons leven krijgt 
de haat geen kans. God heeft me mijn 
geliefde vrouw afgenomen. Dat moet ik 
verwerken, maar niet door haat toe te 
laten.”

Wie de nederzetting Otniel kent, 
zal zich hier niet echt over verbazen. 
We hebben nog in ons nummer van no-
vember 2015 een artikel over Otniel, 
zijn bewoners en vredesinitiatieven ge-
plaatst (pag. 22, Licht en schaduw). Het 
kleine dorp met minder dan 1000 zielen 
is sterk religieus gekleurd. Er bestaat 
daar een studeercentrum voor Talmoed 
en Thora dat eveneens een doelwit van 
Palestijnse terroristen is geworden, en 
niettemin – of misschien wel juist daar-
om – hebben de bewoners goede en zelfs 
prima relaties met hun Palestijnse bu-
ren. De Joods-religieuze inwoners van 
Otniel zijn bezig met een dialoogproject 
met islamitische geestelijken en orga-
niseren gezamenlijke studieavonden. 
In de maanden voor de terreurgolf pro-
beerde men zelfs samen met Palestijnse 
buren van de nabijgelegen stadjes Jatar 

Op terreur kun je met verschillende 
middelen reageren: met militaire alsook 
met politieke maatregelen. Je kunt die 
twee ook combineren. Ook ieder mens 
afzonderlijk gaat op zijn of haar eigen 
manier met terreur om. Sommigen mij-
den mensenmenigtes en blijven liever 
helemaal thuis, terwijl anderen gewoon 
vasthouden aan hun dagelijkse routine. 
Maar er zijn zeker nog meer mogelijkhe-
den, al helemaal als je zelf rechtstreeks 
getroffen bent. Het gaat hier over gezin-
nen die door de terreur familieleden ver-
loren hebben. Je kunt heel goed begrij-
pen dat ze in diepe rouw verzinken en 
dat sommigen ook wrok ontwikkelen. 
Per slot van rekening zijn hun geliefden 
maar om één reden vermoord: ze waren 
Israëli’s en Joden. Heel wat familieleden 
van slachtoffers van terreur kiezen ech-
ter een andere weg: ze engageren zich 
uit naam van de liefde en niet van de 
haat.

De golf van terreur, die in de herfst 
van 2015 begon, heeft in vijf maanden 
tijd 30 doden geëist. Onder hen zijn er 
relatief veel die in Judea en Samaria 
woonachtig waren, zodat hun gezinnen 
meestal eveneens met de gemeenschap 

naThan meIR: 
“gOd heeFT me mIjn geLIeFde 
vROUw aFgenOmen. daT mOeT IK 
veRweRKen, maaR nIeT dOOR 
haaT TOe Te LaTen.” 
Foto: Nathan Meir met 4 van zijn 6 kin-
deren bij de rouwstoet 
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den mensenmenigtes en blijven liever 
helemaal thuis, terwijl anderen gewoon 
vasthouden aan hun dagelijkse routine. 
Maar er zijn zeker nog meer mogelijkhe-
den, al helemaal als je zelf rechtstreeks 
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naThan meIR: 
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OneeRvOLLe 
eeRmOORden
Elke vijfde inwoner van Israël is een 
Arabier. De Arabische maatschappij 
is niet homogeen, want geloofsrich-
tingen en etnische achtergronden 
leveren grote verschillen in wereld-
beschouwing op, waartoe ook het 
moeilijke fenomeen van de eer-
moord behoort.

Het zijn schrikbarende cijfers. Ne-
men we een willekeurig jaar: 2013. 
De Israëlische politie moest meer dan 
20.000 keer uitrukken vanwege huise-
lijk geweld. Ruim 7000 vrouwen deden 
aangifte van fysieke mishandeling. Men 
schat het aantal vrouwen die in een door 
geweld gekenmerkte relatie leven op 
200.000. Met hen zijn ook 600.000 kin-
deren getroffen. Het land beschikt over 
slechts 14 vrouwenhuizen, waar in 2014 
641 vrouwen en 932 kinderen tijdelijk 
een toevlucht vonden. Deze cijfers om-
vatten geen aangiften wegens seksueel 
geweld en verkrachtingen. Bovendien 
mag je niet vergeten dat de politie in de 
meeste gevallen van huiselijk geweld 
niet eens geroepen wordt. Het onbeken-
de aantal incidenten is veel en veel ho-
ger dan het bovengenoemde aantal.

Deze cijfers liggen nog veel hoger 
als de betrokken personen tot gemeen-
schappen behoren die religieus of etnisch 
homogeen te noemen zijn. Binnen de 
Joods-Israëlische maatschappij hebben 
we het dan onder andere over de ultraor-
thodoxe gemeenschap. Verder geldt het 
ook voor de Arabische maatschappij van 
het land in het algemeen, al kun je die 
niet als een homogene groep opvatten. 
Deze bestaat uit moslims en christenen, 
uit Druzen en Tsjerkessen en nog meer 
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en Dahrija een nieuw, gemeenschappelijk industriege-
bied op te zetten. Vanwege de golf van terreur liggen 
deze plannen, waar beide zijden van hadden kunnen 
profiteren, nu stil. Toch heeft het aan het denken van 
deze mensen niets veranderd. Ze blijven zich beroe-
pen op de overleden rabbijn Menachem Froman van 
de Israëlische nederzetting Tekoa (enkele kilometers 
ten zuiden van Bethlehem), die via een interreligieuze 
dialoog begrip tussen Joden en Arabieren probeerde te 
kweken. Hij had zelfs een keer een ontmoeting gehad 
met Achmed Jassin, een van de stichters en ideologen 
van de radicaalislamitische Hamas. Rabbijn Froman 
had er juist vanwege een golf van zelfmoordaanslagen 
tijdens de tweede intifada op gestaan deze ontmoeting 
te hebben. Op een van de bijeenkomsten werd rabbijn 
Froman verbaal aangevallen en profeteerde men hem 
dat hij wegens dergelijke contacten in de hel zou gaar 
smoren. Sjeik Jassin zou hem toen even apart hebben 
genomen en gezegd hebben: “Luister, wijze Froman, 
als dit een zaak alleen tussen ons beiden was, zouden 
we binnen vijf minuten vrede hebben gesloten”.

Er is geen vrede gekomen, integendeel. Israël li-
quideerde sjeik Jassin in maart 2004 in de Gazastrook 
en rabbijn Froman stierf in maart 2013 aan kanker. 
Slechts een dag na de moord op Daphna Meir in Ot-
niel raakte de schoondochter van rabbijn Froman, de 
30 jaar oude Michal Froman, gewond door een aanval 
met een mes van een 17-jarige Palestijn in haar woon-
plaats Tekoa. De 18 weken zwangere Michal hield er 
redelijke ernstige verwondingen aan over. Toen men 
haar in een interview vroeg hoe het met haar ging, 
sprak ze niet over zichzelf, maar over de dader: “Ik 
kon in zijn ogen zien dat hij verward was. Hij maak-
te geen dreigende indruk op me. Het was een jonge-
man met nog een echt kindergezicht. Hij maakte op 
mij de indruk van een verloren ziel.” Michals echtge-
noot Shiwi Froman zei in reactie op de aanval op zijn 
vrouw: “We moeten met beide handen aanpakken: de 
ene hand moet ons verdedigen en beschermen en de 
andere hand houden we uitgestrekt voor vrede. De 
aanval op mijn vrouw heeft mij alleen maar in mijn 
geloof daarin gesterkt.”             ML∎
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groepen. Maar zelfs de groep van de 
moslims, die zo’n 75% van de Arabische 
inwoners van het land uitmaken, is geen 
uniforme groep, want zowel in het noor-
den als in het zuiden dienen de Bedoe-
ienen erbij geteld te worden, die geheel 
eigen tradities en rites kennen, ook al 
zijn het eveneens moslims.

Karakteristiek voor deze groepen is 
een doorgaans sterk mannelijke publie-
ke sfeer. Vrouwen en meisjes lijden nog 
altijd onder achterstanden in onderwijs 
en opleiding. Dat ligt niet zozeer aan be-
nadeling door de staat, maar onder an-
dere aan het feit dat meisjes heel vaak 
erg vroeg in hun bewegingsvrijheid in-
geperkt en uitgehuwelijkt worden.

Juist Arabische vrouwen bevinden 
zich dikwijls in het brandpunt van het 
spanningsveld dat uit de botsing van de 
moderne, westers getinte Israëlische 
maatschappij met de religieuze en etni-
sche tradities van deze groepen voort-
komt. Hierop gaat ook een fenomeen te-
rug dat in Israël allang niet meer alleen 
voor vrouwen een aanleiding tot protes-
ten is: eermoord. In januari 2016 zette 
het alle Arabische afgevaardigden in de 
Knesset – zowel mannen als vrouwen – 
aan tot een protestdemonstratie.

De cijfers erover zijn nog schrik-
barender. In de loop van het laatste 

decennium zijn 100 vrouwelijke Ara-
bische Israëli’s vermoord, omdat men 
vreesde dat ze de eer van de familie 
hadden bezoedeld. Hoewel Arabische 
vrouwen 16% van alle vrouwelijke in-
woners van het land uitmaken, wordt 
bijna altijd ruim 30% van de elk jaar op 
vrouwen gepleegde moorden op hen ge-
pleegd. En het aantal goed geplande en 
vaak door familiehoofden opgedragen 
eermoorden stijgt nog steeds. Bij het 
bewerken van dit artikel werd er in het 
noorden een 22-jarige Bedoeïen aange-
klaagd. Hij had deze zomer zijn 19-jari-
ge zus met een pistool bedreigd en haar 
wat later overreden, waardoor zij een 
gebroken been opliep. Het stalkverbod 
dat een rechtbank uitvaardigde weer-
hield hem er niet van om haar ergens 
in een bos op gruwelijke wijze met een 
hamer te vermoorden. De reden? Het 
beviel hem niet dat ze op zichzelf was 
gaan wonen.

Een Arabisch-Israëlische journalis-
te heeft het verschijnsel onderzocht en 
concludeerde: heel wat moorden zijn ge-
pleegd omdat er in de directe leefomge-
ving gewoon over vermeende schendin-
gen van de eer werd gegist of gekletst. 
Hieronder vallen ook enkele van de tien 
eermoorden van 2015. Het laat zien, zo 
zette Heba Zoabi uiteen, dat zelfs on-
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Hoewel arabische vrouwen 16% van alle vrou-
welijke inwoners van het land uitmaken, wordt 

bijna altijd ruim 30% van de elk jaar op vrou-
wen gepleegde moorden op hen gepleegd..

beduidende momenten van verdenking 
mannen tot dergelijke daden aanzetten. 
“Er zijn in Israël al jonge meisjes ver-
moord, alleen omdat ze met mannelij-
ke klasgenoten hadden ge-sms‘t. Aan 
eermoord is echter niets, maar dan ook 
niets eervols.” Zij en andere vrouwe-
lijke activisten vinden het zwijgen van 
de Arabische maatschappij bovendien 
“onverdraaglijk en net zo schandalig als 
een eermoord”.

De vrouwenactiviste Samah Salaime 
klaagt over nog een andere misstand: 
“Vaak roept men de daders niet eens ter 
verantwoording”. Zij en anderen gelo-
ven dat de politie beter werk zou kun-
nen leveren, maar moeten wel toegeven 
dat de hechtheid van de families samen 
met het zwijgen van de nabije omgeving 
het ophelderen van eermoorden bemoei-
lijkt. Desondanks verstommen ook in 
Israël de verwijten niet dat dergelijke 
moorden niet serieus genoeg vervolgd 
worden, omdat men ze als ‘een gegeven 
cultureel fenomeen’ beschouwt, zoals 
het Knesset-lid Aida Touma-Suleiman 
van de Verenigde Arabische Lijst in een 
interview voor verschillende Israëlische 
media klaagde. Bij slechts twee aan-
klachten in tien gevallen van eermoord 
in 2015 is dat inderdaad bedenkelijk. 
     AN∎
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sen gewond geraakt. Dit gebeurde door 
met stenen te gooien, met messteken, 
met vuurwapens en door doelgerichte 
manoeuvres met auto‘s. 

De bijna dagelijkse terreuraanvallen 
in Israël worden niet uitgevoerd door 
Palestijnen van de eerste en tweede in-
tifada. Nee, het zijn jonge mensen tussen 
de 11 (!) en 20 jaar, voor wie Facebook 
en Instagram maatgevend zijn. Zelfs hun 
ouders zijn vaak sprakeloos. Het zijn 
niet meer de ouders die hun kinderen 
aansporen om niets vermoedende men-
sen op straat met een mes aan te vallen, 
maar georganiseerde religieuze groepen 
die ver hiervandaan leven en een heel 
nieuwe generatie via de internetmedia 
‘opvoeden’. Deze aanvallen zijn ook voor 
de Israëlische geheime dienst moeilijk te 
voorkomen, omdat het niet om een nor-
male ‘oorlog’ gaat. De motieven van der-
gelijke aanvallen in de naam van Allah 
en met instemming van de islamitische 
wereld kun je nauwelijks begrijpen. 

Onze artsen in het Assaf Harofeh 
ziekenhuis staan, evenals het medisch 
personeel in heel Israël, 24 uur per dag, 
klokje rond, klaar om slachtoffers van 
dergelijke aanslagen te redden en te 
verzorgen. Steeds vaker is er ook psy-
chologische verzorging van dergelijke 

slachtoffers door gespecialiseerd per-
soneel nodig. De angst en onzekerheid 
onder de bevolking blijken niet alleen uit 
een in het algemeen verzwakte financi-
ele structuur. Veel winkels klagen over 
een lagere omzet, omdat hun klanten er 
nooit zeker van kunnen zijn dat ze weer 
gezond thuiskomen en niet bij een nieu-
we aanslag gedood of gewond worden. 
Om die reden blijft menigeen liever thuis. 
Deze onzekerheid of en wanneer er iets 
kan gebeuren resulteert bij zowel jonge-
ren als ouderen in meer depressiviteit 
en angsttoestanden dan bij een oorlog in 
Israël. In een oorlogssituatie weet je wie 
de vijand is en waar hij zit. Op aanslagen 
met een mes kun je je niet voorbereiden.

Gelukkig is er in de omgeving van 
het Assaf Harofeh ziekenhuis tot nu 
toe maar één aanslag geweest, waar-
bij twee zwaargewonden en 5 lichtge-
wonden vielen. Dezen zijn meteen naar 
de EHBO van Beth Shalom gebracht.  
Yzhak Sharf, de huidige vicedirecteur 
van het ziekenhuis, herinnert zich dit 
voorval van november vorig jaar nog 
heel goed omdat hij de slachtoffers per-
soonlijk heeft opgevangen en verzorgd. 
“Door de messteken van de dader lie-
pen twee patiënten levensgevaarlij-
ke verwondingen op. Hun volkomen 

De huidige situatie in Europa lijkt 
meer en meer op de realiteit van het 
alledaagse leven in Israël. Hoewel veel 
vluchtelingen arme mensen zijn die voor 
hun leven  vechten en hun kinderen een 
nieuw, vreedzaam bestaan willen bie-
den, mengen ook ‘vrijheidsstrijders van 
de islam’ zich onder hen. Deze religie 
en de ermee verbonden wereldbeschou-
wing zijn voor ons niets nieuws. Israël 
heeft er al meer dan 60 jaar mee te ma-
ken, zonder door de rest van de wereld 
gerespecteerd te worden. En dat terwijl 
het Westen toch wel het een en ander 
van Israël kan leren, omdat het op dit 
gebied ‘veel ervaring’ heeft. Na alle 
droevige gebeurtenissen in Europa is 
het des te pijnlijker dat men van Israël 
blijft verlangen dat we het kwaad en de 
duisternis door zogenaamde vredesge-
sprekken met de terroristen bijleggen. 
Met andere woorden: Israël moet maar 
een pact met de duivel sluiten.

Sinds de nieuwe golf van terreur 
in september 2015 begon, zijn ruim 30 
mensen gedood en meer dan 300 men-
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door Thomas Lieth

Er is in deze wereld nog nooit iets 
geweest wat ook maar in de verste 
verte te vergelijken is met de geschie-
denis en het overleven van het Joodse 
volk. Dat het überhaupt nog bestaat is 
al een wonder. In het verleden zijn er 
altijd wel grote volken en machthebbers 
geweest. Koningen en dictators hebben 
over soms geweldige gebieden geheerst. 
Maar van hun betekenis is vrijwel niets 
meer over, hooguit wat archeologische 
vondsten in musea en enkele vermel-
dingen in de geschiedenisboekjes. Die 
spreken dan van grote namen en daden 
en wrede oorlogen. Bijna altijd putte de 
levenskracht van die volken zich daarin 
uit. Hun geschiedenis is een voortdu-
rend komen en gaan. Het ene volk lost 
het andere af. Vandaag is het nog een 
wereldmacht, morgen is het er al niet 
meer of is het in elk geval oninteressant 
geworden. Maar Gods volk, Israël, blijft 
voor altijd.! 

“U hebt U Uw volk Israël voor altijd 
bevestigd tot Uw volk, en U, HERE, was 
hun tot een God” (2 Sam. 7:24 NBG).

Met geen enkele andere natie heeft 
God zo gehandeld als met het Joodse 
volk. In zijn 4000 jaar lange geschie-
denis is het twee keer volkomen uit 

het land verdreven en keerde het twee 
keer naar hetzelfde land terug. Geen 
enkel ander volk in de geschiedenis 
van de mensheid is twee keer uit zijn 
land ontworteld, tot aan de einden der 
aarde verstrooid en weer naar hetzelf-
de gebied teruggebracht. Als de eerste 
ballingschap, de Babylonische gevan-
genschap, en de terugkeer en de weder-
opbouw al ongewoon waren, dan is de 
terugkeer van de Joden in de moderne 
tijd, na een wereldwijde diaspora van 
bijna 2000 jaar, een absoluut wonder. 

Precies zes jaar na de Wannsee con-
ferentie, toen de nazi’s hadden besloten 
het ‘Joodse ras’ definitief te vernietigen 
(de zogenaamde Endlösung van de Jo-
denkwestie, waar 6 miljoen Joden het 
slachtoffer van zijn geworden) werd op 
14 mei 1948 de staat Israël uitgeroepen. 

Twee keer is Israël in zijn geschie-
denis vernietigd en twee keer heeft Is-
raël zijn nationale onafhankelijkheid 
verloren. Zijn hoofdstad Jeruzalem is 
met de grond gelijk gemaakt en het 
centrum van het religieuze leven, de 
tempel, is geschonden en verwoest. De 
steden en dorpen van Israël zijn totaal 
verwoest, de bevolking gedeporteerd en 
in vreemde landen verstrooid. En toch 
is twee keer alles weer opgebouwd, 
bewoond en bebouwbaar gemaakt. 

BIjBeL

Israël
een heel bijzonder 
volk 
Deel 2       InleIDIng: het 

uItverkoren volk

Het land Israël is niet voor niets het brandpunt van 
de wereld- en godsdienstgeschiedenis..

genezing zal nog maanden duren.”
De nieuwe medische voorzieningen op 
de verschillende intensive care afde-
lingen, die we dankzij giften konden 
betalen, helpen ons om deze situaties 
beter het hoofd te bieden. Zo konden 
we door de giften van Beth Shalom in 
2015 de volgende levensreddende ap-
paraten aanschaffen:

1. Drie nieuwe EKG-apparaten 
voor een bedrag van 11.939 dollar.

2. Een nieuw spectrometerappa-
raat, dat hard nodig was, bevindt zich 
op de afdeling Nefrologie; het kostte 
53.703 dollar.

3. We kochten voor 79.000 dollar 
een nieuw mobiel röntgenapparaat. 

4. Een mobiel chirurgisch rönt-
genapparaat kostte 100.000 dollar en 
wordt elke dag met veel dankbaarheid 
door de artsen op de chirurgische af-
deling gebruikt.

De wetenschap dat trouwe vrienden 
als Beth shalom aan onze kant staan 
en voor ons bidden en geven, helpt ons 
om in noodgevallen grote klussen zo 
goed mogelijk aan te pakken.

Met onze meest hartelijke groeten 
en Gods zegen vanuit Israël met sha-
lom,

Dr. Eliezer Klinowski

Geliefde vrienden van israël, 
als u het assaf harofeh zieken-
huis wilt blijven steunen, ver-
meld dan bij uw overschrij-
vinG assaf harofeh. elke euro 
Gaat zonder eniGe aftrek naar 
israël door. israël blijft de ac-
tieve liefde van jezus en daar-
mee onze steun nodiG hebben. 
als we de joden Goeddoen, is 
dat nooit teverGeefs. laten we 
voor israël blijven bidden en 
zo moGelijk ook Geven.       Cm∎
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gedachtig aan het feit, dat alle menselijke kennis slechts 
onvolkomen is (1 Cor. 13:9), geven de auteurs voor eigen 
verantwoording hun persoonlijke visie weer

aUTeURs

Initialen van de auteurs en bronvermeldingen in dit nummer: 
CM = Conno Malgo; FW = Fredi Winkler; ZL = Zwi Lidar

Voor de inhoud van vreemde web-pagina’s waarnaar verwezen 
werd kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Wij 
verklaren hiermee uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van het 
tot stand brengen van de link geen illegale inhoud op de 
verbonden websites herkenbaar waren. Op de actuele en 
toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van 
de verbonden sites hebben wij geen invloed. Voor illegale, 
foute of onvolledige inhoud en vooral voor schade, die uit het 
aanklikken of niet aanklikken van zulke aangeboden informatie 
ontstaat, is alleen de aanbieder van de site verantwoordelijk, 
naar wie verwezen werd, niet degene, die enkel via links naar 
de bewuste publicaties verwijst.

Geen enkele andere etnische groep is 
ooit in alle windrichtingen verstrooid 
en heeft ondanks alles toch overleefd 
als gemakkelijk te identificeren en her-
kenbare groep. Van het Verre Oosten tot 
het Wilde Westen, van het hoge noorden 
tot het diepe zuiden is er nauwelijks een 
land te vinden waar geen Joodse men-
sen hebben geleefd. Het verbazingwek-
kende is echter dat het Joodse volk als 
volk heeft overleefd in plaats van onder 
te gaan in de grote meerderheden van 
vreemde volken waarmee het vermengd 
was. We mogen niet vergeten dat het 
hier niet om de periode van een gene-
ratie of zelfs maar een eeuw gaat, maar 
over bijna 2000 jaar. Gedurende die hele 
lange tijd is het Joodse volk het Joodse 
volk gebleven. Zelfs de Hebreeuwse taal 
is niet verloren gegaan, maar is nieuw 
leven ingeblazen. 

Hoe vaak is dit volk niet wreed ver-
volgd en met geweld gedecimeerd. Men 
heeft geprobeerd het te vernietigen en 
men verjoeg het van het ene land naar 
het andere. De grote tegenspeler van 
God wilde en wil dit ‘Godsbewijs’, het 
Joodse volk, uitroeien. 

Tegen Joden gerichte pogroms en 
vervolging, niet alleen in Duitsland, 
maar ook in Roemenië, Rusland, Span-
je, Frankrijk, Polen, ja vrijwel in de hele 
wereld. Tot nu toe zijn de Arabische lan-
den zes oorlog tegen Israël begonnen, 
en tot op de dag van vandaag wordt zijn 
bevolking met terrorisme en provoca-
ties in het nauw gebracht. 

Aan de ene kant had en heeft men 
voor dit volk misschien bewondering en 
achting, maar aan de andere kant haat 
en veracht men het nog meer. Desal-
niettemin, of misschien wel juist daar-
om heeft de lange, moeizame weg met 
zoveel pijn, tranen en bloed het volk 
niet klein gekregen. Zijn identiteit en 
nationaliteit met alle bijzonderheden 

van dien zijn gebleven en komen steeds 
duidelijk naar voren. Dan vraag je je 
toch echt af: Wat heeft de Joden al die 
duizenden jaren laten bestaan? Hoe is 
het mogelijk dat dit volk tot vandaag de 
dag als volk bestaat? 

Daar kan alleen een bovenaards 
Iemand achter zitten die over dit merk-
waardige volk waakt en niet toelaat dat 
het van het toneel en de wereldkaart 
verdwijnt. Als de levende God Zelf niet 
hun God was geweest en Zich niet aan 
Zijn beloften had gehouden, was ook Is-
raël er niet meer geweest; dan was het 
allang verdwenen, net als andere antie-
ke volken. Waar zijn de Hethieten, Je-
busieten, Feniciërs, Moabieten, Babylo-
niërs, Meden en hoe ze allemaal mogen 
heten vandaag de dag? Weg, verdwenen, 
en dat waren nog wel grote en machtige 
volken, voor een deel zelfs met een hoog 
ontwikkelde beschaving. 

De geschiedenis van Israël is be-
gonnen met één enkele man, aan wie 
God zo’n 4000 jaar geleden verscheen: 
Abram. En zij gaat door tot op de huidi-
ge dag. Wie al eens in Israël is geweest, 
heeft dit zelf kunnen beleven en met ei-
gen ogen kunnen zien. Wij die vandaag 
leven, zijn tijdgenoten van dit volk en 
van de geschiedenis van God met zijn 
volk. Wij mogen erkennen dat God te-
genwoordig is en de touwtjes in handen 
heeft. De geschiedenis van God met de 
mensen speelt zich versterkt af op het 
middelpunt van de aarde, in het belang-
rijkste land van de wereld, in Israël (vgl. 
Ez. 5:5). Hier botsen drie continenten op 
elkaar (Europa, Azië en Afrika) en voor-
al de drie monotheïstische godsdiensten 
(Joden, christenen en de islam). Dit land 
is niet voor niets het brandpunt van de 
wereld- en godsdienstgeschiedenis.

De draad die door de geschiedenis 
van dit volk loopt, is nooit afgebroken. 
Ook al leek het soms tijdelijk wel op.

de gesChIedenIs van IsRaëL Is Be-
gOnnen meT één enKeLe man, aan 
wIe gOd zO’n 4000 jaaR geLeden 
veRsCheen: aBRam. en zIj gaaT 
dOOR TOT OP de hUIdIge dag.

 Nu te bestellen...

 Zendingswerk Middernachtsroep   0343 - 477 288
 Postbus 193      bestelling@middernachtsroep.nl
 3940 AD Doorn      www.middernachtsroep.nl

Niet zonder bloed
Wie probeert, het evangelie te verkondigen, 
zonder het bloed van het Lam centraal te stellen, 
die vervalst de blijde boodschap! Het Woord 
van God zegt beslist en met grote nadruk: Niet 
zonder bloed. Vanuit deze innerlijke zekerheid 
werd dit boekje geschreven, opdat God en het 
Lam, dat ons voor God gekocht heeft met Zijn 
kostbaar bloed, geprezen wordt.
Wim Malgo • 128 pag. • paperback           € 3,00

Het Duizendjarige Rijk - eet utopie?

De kleine Apocalyps 
Norbert Lieth vergelijkt de hoofdstukken 24 tot 
27 van de profeet Jesaja met de grote Apocalyps 
van Johannes in het laatste boek van de Bijbel. 
De parallellen zijn frappant!
Zij onderstrepen op een unieke wijze de goddelij-
ke inspiratie van de Bijbel.
Norbert Lieth • 52 pag. • geniet                € 2,50 

CD Maranatha-avond met René Malgo
De toespraak van René Malgo op 5 maart 2016 
in Leek onder het thema ‘De Leeuw, het Lam en 
de draak’ is op CD opgenomen.
René Malgo • CD                                  € 2,50/stk 

120 vragen over Bijbelse profetie
In de Bijbel worden heel veel gebeurtenissen 
duidelijk voorzegd, zoals de verstrooiing van de 
Joden, de komst van de Messias, Zijn dood en 
opstanding en de definitieve terugkeer van het 
Joodse volk naar hun land Israël in de eindtijd. 
Zelfs hardnekkige sceptici kunnen niet ontken-
nen, dat Bijbelse profetie betrouwbaar is geble-
ken in het verleden..
A. Froese • 96 p. • paperback     € 5,00 € 4,00     

Wanneer komt Jezus?
In dit boek laat Dave Hunt ons iets zien van het 
fascinerende profetische woord. De kern van de 
boodschap is te vinden in de krachtige woorden 
die Jezus sprak: “Ik zal terugkomen”.
Wanneer komt Jezus? Is een bemoediging om 
klaar te zijn als Jezus komt. En Zijn komst is heel 
dichtbij!
Dave Hunt • 300 p. • paperback                € 5,00

Leven in de verwachting van Zijn Komst
Het nieuwe boek van Norbert Lieth houdt zich 
diepgaand bezig met de focus op de terugkeer 
van onze Heere Jezus Christus. Het boek behan-
delt de Bijbelse fundamentele leer om Hem dage-
lijks te verwachten en laat zien welke consequen-
tie deze houding van verwachting op het leven 
van de individuele christen en de gemeente moet 
hebben. Dit boek moet het verlangen wekken om 
te leven in de verwachting van de spoedige komst 
van onze Heere Jezus.
Norbert Lieth • 357 pag. • paperback     € 14,95   

N o r b e r t  L i e t h

Leven in de verwachting

van Zijn Komst

Bi jbelse theologie in het l icht  van Jezus’  weder komst

Openbaring 13 - Satans laatste overwinning

Terwijl de wereldpers ons bombardeert met berichten over verdeeldheid en 
chaos, terrorisme en piraterij, laat Openbaring 13 ons een heel ander beeld 
zien: “en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aan-
baden de draak … en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en 
taal en volk … en allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden 
… en het verleidt hen, die op de aarde wonen.”
Dit boek laat satan en zijn trawanten zien hoe zij wanhopige pogingen doen 
om vrede, veiligheid en welvaart te creëren voor alle mensen op de planeet 
aarde.
Een dynamische openbaring over onze dagen!

Arno Froese • 288 pag. • paperback                                          € 9,50
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Niet zonder bloed
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Het Duizendjarige Rijk - eet utopie?
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