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Machtspolitiek, oorlogszuchtige taal en ‘framing’ leiden  
- gebruik makend van veel onwetendheid -  

de aandacht af van apartheid en onderdrukking. 
 

Daarover wil de PAIS-werkgroep u in deze Nieuwsbrief informeren.  
 

De glitter en glamour van het Songfestival in Tel Aviv overschreeuwde de noodkreet 

van wanhopige bewoners van Gaza, de economische voorspoed van Israël stoelt 

mede op de exploitatie van onteigende Palestijnse grond en van de Westbank 

gestolen water, Trump behaagt Nethanyahu door Iran aan te pakken en rekent de 

bezette Golan tot Israël. Een Amerikaans vredesvoorstel wordt opgesteld door niet 

met de Palestijnen te spreken, maar over hen; hetgeen voor hen vrijwel zeker leidt 

tot een slikken of stikken. Verder worden Palestijnen voortdurend in relatie gebracht 

met geweld en terrorisme, en worden zij die een rechtvaardige vrede willen 

bewerkstelligen in een kwaad daglicht gesteld of als antisemitisch weggezet.  
 

Allemaal acties die passen in één groot, weldoordacht en goed geregisseerd 

raamwerk met als doel de angst onder de joods Israëlische bevolking in stand te 

houden, de wereld te laten geloven dat Palestijnen terroristen zijn die de joodse staat 

willen vernietigen en dat de staat Israël een democratie is en economisch een 

succesverhaal. En dat alles om de aandacht van de bezetting van de Westbank en 

Gaza en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking af te leiden.  

Informatie over het feit dat de bezetting en exploitatie van bezet gebied in strijd is 

met het Internationaal recht, dat de (mensen)rechten van de Palestijnse bevolking 

ernstig worden geschaad, dat een bezet en onderdrukt volk het universele recht heeft 

om zich te verzetten, dat de Israëlische regering een steeds verdergaand apartheids-

beleid voert en de Israëlische staat en economie jaarlijks met miljarden Amerikaanse 

dollars overeind worden gehouden, passen niet in dat plaatje en worden met kracht 

bestreden.  

Een krachtige internationale lobby, het monddood maken van kritische Israëliërs, 

het chanteren van de Palestijnse Autoriteit door het achterhouden van (buitenlands) 

hulpgeld en de intimidatie van vredesgroepen door hen in de antisemitische hoek te 

plaatsen zijn daarvan onderdeel.  
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En dat laatste, die antisemitische ‘framing’, wordt door de overwegend slecht 

geïnformeerde burgers en wegkijkende, bange politici in met name Europa maar al 

te gemakkelijk opgepikt. Zie recente uitspraken van het Nederlandse en Duitse 

parlement rond de definitie van antisemitisme en van de Nederlandse minister van 

Justitie in de Telegraaf van eind mei. Hij zegt daarin ‘BDS is gewoon een nieuwe 

vorm van de oeroude haat. In het verleden boycotten antisemieten joodse bedrijven, 

nu boycotten ze Israël’.  Zo simpel is het dus; ... óók voor zich bij de Israëlisch-

Palestijnse kwestie ongemakkelijk voelende christelijke politici!           
 

In de wetenschap dat wereldwijd het besef groeit dat het beleid van de staat Israël op 
termijn leidt tot een catastrofe, gaan wij als werkgroep door met het informeren van 
onze - overwegend kerkelijke - achterban.  
Daarbij herhalen we niet alleen de uitnodiging van de Palestijnse christenen  

‘Kom, zie en vertel’, 

en zeggen wij: neem vooral kennis van wat er in Israël en de bezette Palestijnse 
gebieden gaande is en oordeel zelf. Reden waarom wij u ook in deze Nieuwsbrief 
weer attenderen op de vele op vrede gerichte websites; zowel van Israëlische, 
Palestijnse, Amerikaanse, Nederlandse e.a. origine.  

Kijk niet weg, maar informeer u! 
 

-------------------------------------                                 ----------------------------------------------  
 

legt het accent dit keer niet op het signaleren van de vele  

    incidenten en misstanden die zich dagelijks in de bezette gebieden voordoen,  

    maar op het onder uw aandacht brengen van zaken als:  

 - de overwegingen bij acties als BDS; Boycot, Desinvestment en Sanctions, 

 - antisemitische ‘framing’. Zie het beschouwende artikel op pagina 7, 

 - het boek ‘Palestina in doodsnood’, 

 - de open brief aan de EU Buitenlandvertegenwoordiger mevrouw Mogherini  

             over het verwachtte Amerikaanse vredesplan, 

 - een ‘Kom, zie en vertel’ reis naar Palestina en Israël, 

    en de gebruikelijke verwijzingen naar informatie op de websites van organisaties  

    die zich inzetten voor een rechtvaardige vrede tussen Palestijnen en Israëliërs.   
       

-----------------------------------                                 ------------------------------------------------  

 

Boycott, Desinvestment and Sanctions (BDS) 

Dit inmiddels tot een wereldwijd initiatief uitgegroeide actiemiddel vindt zijn 
oorsprong in het feit dat Israël als bezetter van Palestijns grondgebied daar land van 
Palestijnse boeren onteigent en daarop Israëlische landbouwbedrijven sticht. De 
producten daarvan worden (ook) in Europa als product van Israël (!) op de markt 
gebracht, waarbij (oneigenlijk) gebruik wordt gemaakt van de voor Israël geldende 
EU-vrijstelling op importheffingen. Deze exploitatie van bezet gebied is in strijd met 
het Internationale recht en ontneemt Palestijnse boeren hun rechten; mede omdat  
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hun producten slechts onder moeilijke administratieve en fysieke omstandigheden 
(belemmeringen aan de grens) kunnen worden geëxporteerd.  

Daarom: ‘koop geen gestolen waar!’ 

Ook op andere terreinen is sprake van illegale exploitatie van bezet Palestijns gebied. 
Zoals bij de bouw van illegale nederzettingen, de financiering daarvan, de verhuur 
(o.m. via Airbnb), de winning van grondstoffen en waterwinning t.b.v. de Israëlische 
watervoorziening. Bij deze en andere economische activiteiten zijn de Israëlische 
bedrijven leidend, wordt er – óók door buitenlandse (w.o. Nederlandse) bedrijven – 
stevig verdiend en geprofiteerd van de bezetting.  

Waar aanvankelijk de oproepen om geen producten te kopen (boycot) zich nog 
beperkten tot die uit de bezette gebieden, richt door Israëlische versluiering van de 
herkomst van de producten en de complexe eigendomsverhoudingen en financiering 
van bedrijven, de oproep tot boycot zich inmiddels ook op Israëlische producten en 
bedrijven. Verder wordt het internationaal bedrijfsleven gevraagd om investeringen 
in de bezette gebieden of in daar werkzame Israëlische bedrijven terug te trekken 
(desinvestering). Diverse Nederlandse pensioenfondsen, banken en bedrijven in 
de zakelijke en technische dienstverlening hebben dat ook al gedaan.  

En omdat Israël zich steeds meer Palestijns gebied toe-eigent, de exploitatie op 
steeds ingenieuzer wijze maskeert en zich niets van het Internationale recht 
aantrekt, is er nu ook de oproep tot het opleggen van sancties. Het, overigens met 
Amerikaanse politieke steun en het wegkijken door een deel van de Europese Unie 
(waaronder Nederland), consequent negeren van internationale wetten en VN-
resoluties maakt dat BDS-initiatieven vanuit de internationale gemeenschap 
inmiddels een van de weinige, maar krachtige drukmiddelen is.   

En dat heeft niets met antisemitisme te maken! 

------------------------------------------                                ----------------------------------------  

   https://rightsforum.org                    juni 2019  

Amerikaans vredesplan 
Begin deze week hebben we samen met 32 andere organisaties een open brief geschreven aan 

EU Buitenlandvertegenwoordiger Mogherini en de ministers van Buitenlandse Zaken van de 28 

EU-landen. 
 

 

   Een meer beschouwend artikel rond het overigens groeiend antisemitisme   
        vind u op pagina 7. Antisemitisme is een verwerpelijke attitude, maar ook  
        een te vaak misbruikte kwalificatie. Kritiek op de bezettingspolitiek van de  
        staat Israël heeft niets te maken met antisemitisme!  

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frightsforum.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D259401a17cfcc2916fe8034ed%26id%3D0471ef8807%26e%3D8e887b1070&data=02%7C01%7C%7Cf366483876694071827e08d6ea984f78%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636954337226325958&sdata=Gxgfo1r0iRnoh4Tg93Cpk%2FtIhQUYM7RonHfu6XquQag%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frightsforum.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D259401a17cfcc2916fe8034ed%26id%3D0471ef8807%26e%3D8e887b1070&data=02%7C01%7C%7Cf366483876694071827e08d6ea984f78%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636954337226325958&sdata=Gxgfo1r0iRnoh4Tg93Cpk%2FtIhQUYM7RonHfu6XquQag%3D&reserved=0
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De brief heeft betrekking op het Amerikaanse vredesplan voor Palestina/Israël dat later deze 

maand eindelijk zal worden onthuld, althans gedeeltelijk. Eind juni zal in Bahrein de economische  

component van het plan worden gepresenteerd. Wanneer de politieke component het licht zal zien 
is nog altijd onduidelijk. 
 
Het Amerikaanse plan dreigt de rechten van de Palestijnen en het internationaal recht nog verder 
te ondermijnen dan al het geval is. Wij vinden dat de EU een Amerikaans vredesplan dat 
voorbijgaat aan mensenrechten en het internationaal recht niet moet accepteren. 

Bezoek Michael Lynk 
Het Amerikaanse vredesplan is ook besproken door de speciaal rapporteur van de Verenigde 

Naties voor de mensenrechten in bezet Palestijns gebied, professor Michael Lynk, die in mei op 

onze uitnodiging een bezoek bracht aan Nederland. 

Professor Lynk was als hoofdgast aanwezig tijdens een bijeenkomst met experts internationaal 

recht, vertegenwoordigers van internationale denktanks, Nederlandse politici en diplomaten. 

Verder gaf hij een lezing in Den Haag en sprak hij in de Tweede Kamer. 

 

In de Tweede Kamer benadrukte VN-

rapporteur professor Lynk dat het 

internationaal recht verbiedt dat handel 

wordt gedreven met de Israëlische 

nederzettingen. Het verbieden van de 

betrekkingen met Israëlische neder-

zettingen is geen boycot, maar een 

verplichting die volgt uit het 

internationaal recht! 
 

----------------------------------------                            -----------------------------------------------  
 

Palestina in doodsnood 
 

In april verscheen van de hand van Dries van Agt het boekje ‘Palestina in 

doodsnood’. Het pamflet is een vurig pleidooi voor rechtvaardigheid en een 

uitstekende introductie voor mensen die meer willen weten over het conflict. 
 

‘Palestina in doodsnood’ is verkrijgbaar bij de boekhandel of online bij zijn 

uitgever  
 

De PAIS-werkgroep wenst Dries van Agt een spoedig herstel toe!  
 

----------------------------------------                           ------------------------------------------------  
                                                         

In de periode februari tot mei 2019 heeft een lid van de 

PAIS-werkgroep deelgenomen aan het observatiewerk  

in de bezette gebieden op de Westbank. In de volgende 

Nieuwsbrief zal hij over zijn ervaringen berichten.  

De peacekeepers zijn ongewapende waarnemers die  

rapporteren over eventuele incidenten tussen het  

Israëlische leger en Palestijnse bewoners.  

Hun aanwezigheid is vaak een rem op escalaties.    

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frightsforum.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D259401a17cfcc2916fe8034ed%26id%3D621939d0e2%26e%3D8e887b1070&data=02%7C01%7C%7Cf366483876694071827e08d6ea984f78%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636954337226305918&sdata=5Q1mwYvWoXER9tXEJzNT%2FRTKAyUE9QKAmbHL2%2FaEyBc%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frightsforum.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D259401a17cfcc2916fe8034ed%26id%3D621939d0e2%26e%3D8e887b1070&data=02%7C01%7C%7Cf366483876694071827e08d6ea984f78%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636954337226305918&sdata=5Q1mwYvWoXER9tXEJzNT%2FRTKAyUE9QKAmbHL2%2FaEyBc%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://rightsforum.us2.list-manage.com/track/click?u%3D259401a17cfcc2916fe8034ed%26id%3D9af6ced458%26e%3D8e887b1070&data=02|01||f366483876694071827e08d6ea984f78|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636954337226295919&sdata=4SzSHAqVNhXkrU6lkBx0I6vPXts2eiJqem6PLeAZquA%3D&reserved=0
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--------------------------------------                              -----------------------------------------------  

Kom, zie en vertel!   
 
Dat was de oproep van de Palestijnse christenen aan (vooral) de westerse kerken. Ga niet uitsluitend af op 
alle – al dan niet gekleurde – informatie die u krijgt, maar ga zelf in Palestina kijken en vooral luisteren. 
Oordeel dan en vertel je verhaal over de te bereiken vrede tussen Israëliërs en Palestijnen.  
 

       Ga mee op reis: Solidariteits- en Ontmoetingsreis van 17 – 27 oktober 2019  

Wil je Israël en Palestina op een andere manier mee maken? Lees meer op Ga mee met de solidariteits- 
en ontmoetingsreis naar Israël en Palestina van 17 - 27 oktober 2019.  

Deze reis biedt een breed scala aan ontmoetingen die inzicht geven in de invloed van de huidige politieke context op  
het dagelijks leven van mensen. We ontmoeten vertegenwoordigers van Israëlische en Palestijnse organisaties die 
werken voor vrede en gerechtigheid: moslims, joden en christenen. We verblijven op drie plekken: in Nazareth 
(Galilea), Bethlehem (West Bank) en Oost-Jeruzalem. En natuurlijk gaan we een hele dag naar Tent of Nations!  

       Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 1 juli 2019; zie in bovenstaande link.  
 

-------------------------------------                             --------------------------------------------------  
 

Wave of prayer; een ‘golf van gebed’1 
Ons gebed wordt gevraagd voor het volgende: 
 

** Een baby, met de naam Shahd was de enige overlevende van een drieling geboren in januari 2019 in het 
Manasseh ziekenhuis in Oost Jeruzalem. Haar moeder ging naar de begrafenis van haar twee andere baby’s  
in Gaza waar zij woonde. Zij mocht daarna zes maanden lang niet meer terug naar het ziekenhuis om voor 
het kindje te zorgen. Zo zijn de regels van de Israëlische regering bij uitgifte van vergunningen! Op dinsdag 
28 mei kon ze haar kind pas weer in de armen nemen. 
 

Gebed 
Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnse kinderen die in het ziekenhuis alleen gelaten worden als zij een 
ernstige behandeling moeten ondergaan, terwijl de ouders maar wachten op een vergunning om bij hen  
te zijn. Wij vragen U dat deze inhumane manier van politiek bedrijven eindigt en het families wordt 
toegestaan hun kinderen bij te staan in het ziekenhuis. 
 Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

** Op zondag 2 juni waren er feesten rondom de jaarlijkse Jeruzalem dag om de bezetting van Oost 
Jeruzalem tijdens de oorlog in 1967 te gedenken. De vieringen werden echter gedomineerd door extreem  
rechts georiënteerde jongerengroepen die via de Damascus Poort de Oude Stad binnen marcheerden,  
leuzen riepen gericht tegen het Christendom en de Islam, en riepen dat Jeruzalem de onverdeelde hoofd-
stad van Israël moest worden. Er waren ook conflicten bij de al-Aqsa moskee toen Israëlische joden de 
compound binnen gingen om te bidden. Iets dat normaal gesproken verboden is; met name tijdens de 
laatste dagen van de Ramadan. 
 

Gebed 
Eeuwige, wij bidden dat de Israëlische autoriteiten zich realiseren dat er geen vrede en gerechtigheid kan 
zijn zonder erkenning van het Internationale Recht. Wij vragen U dat mensen van alle religies in vrede 
bijeen mogen komen en bidden in de voor hen bestemde heilige plaatsen zonder dreiging of geweld. 
 Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 
 
                                                           
1 Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo  

   gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’. Informatie  www.vriendenvansabeelnederland.nl 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftentofnations.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D07c339e9cf65f88dbfd7906e4%26id%3D32b48d1fda%26e%3Dd0c3570ade&data=02%7C01%7C%7C104b8ef1bc314e80236b08d69ff7cb1b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636872283939398050&sdata=Yb%2F8oFBg4Kqbnmr2h85l6aaiUzpbBR8t4H8CErL2xHY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftentofnations.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D07c339e9cf65f88dbfd7906e4%26id%3D32b48d1fda%26e%3Dd0c3570ade&data=02%7C01%7C%7C104b8ef1bc314e80236b08d69ff7cb1b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636872283939398050&sdata=Yb%2F8oFBg4Kqbnmr2h85l6aaiUzpbBR8t4H8CErL2xHY%3D&reserved=0
http://www.vriendenvansabeelnederland.nl/
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--------------------------------------                                       ----------------------------------------  
 

De PAIS-werkgroep probeert gevolg te geven aan de oproep van Palestijnse christenen in 
het Kairos document: Kom, Zie en Vertel! ‘ Verdiep u als Westerse christen in wat er onder 
de bezetting door de staat Israël in de bezette gebieden gaande is en vertel de wereld over 

het onrecht dat ons volk wordt aangedaan’. 

-------------------------------------                                       -----------------------------------------   
                                                                                                                                                                      

 
                     www.eajg.nl  
 

---------------------------------------                                  -----------------------------------------  
 

Zwijgen 

Wie heeft gezwegen toen hij iets had moeten zeggen, 

wie weggekeken heeft toen hij had moeten zien, 

die heeft de ander, die heeft God iets uit te leggen, 

die heeft geen vrijspraak voor de rechterstoel verdiend. 

(Het 5e couplet van het gedicht Nachtelijke Stemmen van Dietrich Bonhoeffer) 

-------------------------------------                                  --------------------------------------------  

 
KUMI NOW is een samenwerkingsverband van Palestijnse, Israëlische en 
internationale organisaties die ijveren voor het respecteren van het 
Internationaal recht in de Palestijns – Israëlische zaak.  
Initiatiefnemer is Sabeel Palestina.        https://www.kuminow.com     
Kijk op de website voor inspiratie en motivatie.  
 

 

-------------------------------------                               -----------------------------------------------   
 

        
 

         https://rightsforum.org                             mei 2019 
 

 
Professor John Dugard is een internationaal vermaarde Zuid-Afrikaanse 
jurist. Hij bestreed met de wet in de hand het apartheidsregime in Zuid-
Afrika. Dugard heeft zich ook actief met de kwestie-Palestina bezig 
gehouden. Zo was hij Speciale VN-rapporteur voor de Mensenrechten in 
Palestina. En is hij lid van onze Raad van Advies. 
 
In een interessante analyse constateert Dugard dat de situatie in de 
bezette gebieden wel erg lijkt op de apartheid destijds in Zuid-Afrika. 

 
 

http://www.eajg.nl/
https://www.kuminow.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frightsforum.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D259401a17cfcc2916fe8034ed%26id%3D498238414d%26e%3D8e887b1070&data=02%7C01%7C%7C4cc015c699a04d5e2a1d08d6d51725b9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636930692725963402&sdata=5LRx6lbvJM2BqlXaYU928Y4HcdUcQ9f4sYOA3rarBnU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://rightsforum.us2.list-manage.com/track/click?u%3D259401a17cfcc2916fe8034ed%26id%3D489c211d56%26e%3D8e887b1070&data=02|01||4cc015c699a04d5e2a1d08d6d51725b9|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636930692725953397&sdata=7%2BpqhXA3TkwDO1X8jbJsPuiMVfezxK34JcwKDHoD3Fg%3D&reserved=0
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John Dugard: ‘Apartheid is springlevend in bezet Palestina. Palestijnen zijn zich daarvan 
bewust. Zuid-Afrikanen zijn zich ervan bewust. Veel Israëli’s hebben de realiteit van apartheid 
geaccepteerd als onderdeel van hun politieke debat. Zelfs Amerikanen beginnen deze situatie te 
onderkennen, dankzij nieuwe, frisse stemmen in het Congres en NGO’s zoals Jewish Voice for 
Peace, die niet schromen de waarheid te vertellen.       (www.jewishvoiceforpeace.org)  
 
Alleen in Europa wordt het Israëlische apartheidsregime waaronder Palestijnen 
lijden nog stelselmatig ontkend, in weerwil van de overdaad aan bewijs.’ 
 

----------------------------------                                         ---------------------------------------  
 

Begrip ‘antisemitisme’ wordt ongewenst breed geïnterpreteerd 
 

De PaIs-werkgroep signaleert dat joodse en Israëlische organisaties zich (met 
succes) wereldwijd hard maken voor het zodanig breed interpreteren van het 
begrip antisemitisch dat daardoor een juridisch kader ontstaat waarin 
elementaire vrijheden in het gedrang komen, in het bijzonder van degenen die 
dankzij die brede interpretatie het stempel antisemitisch krijgen opgeplakt. In 
dit artikel gaan we in op de vraag wat de consequenties van die lobby zijn.  
 
Het woord antisemitisch is in westerse landen zo zeer beladen, dat veel mensen direct schuldgevoelens krijgen over 

het vreselijke lot dat vele miljoenen joden tijdens de laatste wereldoorlog is overkomen. Dat mag nooit weer 
gebeuren. Maar terwijl in ons land wordt gesproken over een forse verlaging van de straf op 
majesteitsschennis (een normalisatie die past in onze traditie dat ieder mens in principe gelijkwaardig is) 
werken joodse en Israëlische organisaties juist hard aan een tegengestelde beweging: zij voeren wereldwijd 
een intensieve lobby om het woord antisemitisme zo breed mogelijk te interpreteren. Met als resultaat dat 
mensen en organisaties, wanneer zij dat etiket opgeplakt krijgen, achtergesteld en zelfs uitgesloten worden. 
Dat laatste wordt vergemakkelijkt doordat mensen en organisaties zich als gevolg van de beladenheid van 
dat woord vrijwel direct afwenden van wie zich kritisch uitlaat over joden, jodendom en de joodse staat.  
 

Centraal in het verhaal is de definitie die de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) in 2016 

opstelde: ‘Antisemitisme is een zekere perceptie van joden, die kan worden uitgelegd als haat jegens joden. 

Retorische en fysieke manifestaties van antisemitisme zijn gericht op joodse of niet-joodse individuen en/of 

hun eigendom, op joodse gemeenschappelijke instituties en religieuze voorzieningen.’ Let op de cursieve 

woorden. 

Joodse en Israëlische en ook christelijke organisaties werken er sinds 2016 hard aan dat landen en regeringen 

zich in woord en daad verbinden aan de IHRA-definitie. In 2018 stemde onze Tweede Kamer er, ondanks de 

erg wijde interpretatie van het begrip, mee in. Dat valt te betreuren. Temeer omdat waar staat ‘kan worden 

uitgelegd’ en ‘joodse en niet-joodse-individuen en/of...’ je nauwelijks kunt spreken van een definitie. 
 

Beperkende maatregelen 
 

Een stap verder gaan landen en staten waar het niet actief onderschrijven van deze definitie ertoe leidt dat 

jij of jouw organisatie extra beperkende maatregelen en rechtsregels krijgt opgelegd. In die gevallen worden, 

als je eenmaal het etiket antisemitisch hebt gekregen, subsidies ingetrokken en mag je ook geen zaken meer 

doen met overheden. Doel daarvan is mensen en organisaties monddood maken. Ook het oproepen tot een 

boycot van producten uit Israëlische nederzettingen in het bezette Palestina leidt tot het ‘oordeel’ 

antisemitisch, met dezelfde kans op uitsluiting.  

http://www.jewishvoiceforpeace.org/
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Dit is niet alleen onwenselijk, het is ook meten met twee maten: onder andere in de VS, waar de zojuist 

genoemde beperkingen gelden, stelt de regering zich op als hoeder van Israël, maar boycot het Iran (ondanks 

andersluidende, getekende akkoorden) en verbiedt ze iedereen, op straffe van economische uitsluiting, die 

met de VS zaken wil doen datzelfde met Iran te doen.  

Maar ook dichterbij, in Duitsland, worden mensen en organisaties die als antisemitisch beoordeeld zijn 

uitgesloten van recht op demonstratie of anderszins beperkt in het uitoefenen van hun rechten. 
 

Coördinator 
 

Terecht stelt Gert-Jan Segers (CU) begin mei 2019 in Trouw: ‘Wat zijn onze vrijheid en rechtsstaat nog waard 

als wij een van de oudste en kleinste minderheden onder ons geen veilige plek meer kunnen bieden?’ Geen 

zinnig mens zal hem daarin tegenspreken. 

Zijn oplossing: een nationaal coördinator antisemitismebestrijding die ‘de schakel kan vormen tussen beleid 

en de harde realiteit’.  
 

Wij juichen dat idee serieus toe, omdat zo’n functionaris wellicht inderdaad vanuit zijn/haar positie 

pijnpunten kan aanwijzen en mensen bij elkaar kan brengen om oplossingen te bedenken.  

Maar wij pleiten tegelijkertijd net zo serieus voor een nationaal coördinator homohaatbestrijding, 

vreemdelingenhaatbestrijding, kindermishandeling en al die dingen die misgaan en waarvoor een 

gecoördineerde aanpak vanuit de overheid het leven aangenamer kan helpen maken. Meteen doen! 
 

Wat wel, wat niet? 
 

In het licht van het bovenstaande betreft onze vrees echter ook hier het beoordelingskader. Wat valt er wel 

en niet onder antisemitisme? Al in hetzelfde artikel in Trouw worden, zoals zo vaak, antisemitisme en 

jodenhaat door en naast elkaar gebruikt terwijl het toch duidelijk verschillende begrippen zijn. 

En het is niet voor niets dat tal van organisaties, waaronder in ons land ook Een Ander Joods Geluid, tégen 

de IHRA-definitie tal van argumenten aanvoeren en duidelijk maken waarom zij niet deugt. Ook daarvan is 

de kern dat kritiek op de staat Israël doelbewust wordt vermengd met antisemitisme. Dat kan juridisch 

worden onderbouwd en dat doet EAJG dan ook. 
 

Exclusief 
 

Een ander serieus bezwaar is dat in de zomer van 2018 het Israëlische parlement een wet aannam waarmee 

het land van een 'staat voor de joden' met rechten voor minderheden verandert in een exclusief 'joodse 

staat' waarin alleen joodse burgers recht op zelfbeschikking hebben. Hebreeuws is de enige officiële taal, 

Jeruzalem de ondeelbare hoofdstad van het land en de ontwikkeling van joodse nederzettingen is een 

nationale waarde.  

Ieder bezwaar tegen een van deze punten is sinds de wet in werking trad per definitie antisemitisch omdat 

het een bezwaar is tegen joodse gemeenschappelijke instituties en religieuze voorzieningen. 
 

Maar stel nou; je vervangt het woord ‘joods’ in de definitie door ‘christelijk’. Zouden wij dat willen? Zouden 

wij daar mee kunnen of willen leven? Zouden wij willen dat het exclusief wettelijk beschermen van ons of 

een ander geloof in onze grondwet zou worden vastgelegd?  
 

Rechtsstaat 
 

Wat Segers al vaststelde: wat zijn onze vrijheid en rechtsstaat nog waard als wij een van de oudste en kleinste 

minderheden onder ons geen veilige plek meer kunnen bieden?  
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Maar de wijze waarop men deze minderheid nu wil beschermen botst keihard met onze opvattingen over 

de rol van de rechtsstaat als het gaat om bescherming van de vrijheid van denken en doen. Het nieuwe 

juridisch kader waarmee de ongewenst brede interpretatie van het begrip antisemitisme bescherming 

moet bieden aan joodse mensen en organisaties, leidt juist tot uitsluiting van anderen. Ieder die opkomt 

voor de elementaire mensenrechten in Israël en Palestina kan op deze manier worden gemuilkorfd.   
 

Nee, dan Hulde aan Miep, wier vader in Auschwitz werd vermoord en die in de NRC uitlegt hoe zij voetbalfans 

die zich negatief uitlaten over joden aanspreekt en uitlegt waarom dat niet gepast is. Dat begint met het 

respecteren van de visie van die ander (ook al ben je het er nog zo mee oneens), proberen te begrijpen wat 

die ander bedoelt en elkaar daarop durven te bevragen. Daar gaat het nogal eens mis. En de aanpak Miep 

blijkt wel degelijk positief effect te hebben op die voetbalfans! 

 

-------------------------------                                 --------------------------------  

 Direct en volledig inzicht in de situatie 
Klik vooral op deze link https://conquer-and-divide.btselem.org/. De webpagina die dan opent kan je van boven  

naar beneden doorscrollen. Je ziet dan heel goed wat je al wist, namelijk dat de Palestijnse gebieden vanaf 1967 

systematisch worden bezet. Met argumenten uiteenlopend van veiligheid, natuurgebied etc. tot verzin het maar. 

Triest maar waar. 

 

 Organisaties die zich inzetten voor de vrede in Israël en Palestina  

- www.rightsforum.org    
- www.sivmo.nl 
- www.tentofnations.org  

- www.nswas.nl 

- www.yashebron.org     

- www.dci-palestine.org   

 - www.eajg.nl  

- www.vriendenvansabeelnederland.nl  

 - www.kuminow.nl    

- www.jewishvoiceforpeace.org                        - www.palestinasolidariteit.be                       -  

- www.kairos-sabeel.nl    - www.planteenolijfboom.nl  

 - www.cpt-nl.org                                                - www.breakingthesilence.org.il  

- www.unochaopt.org            - www.docP.nl  

      - www.unrwa.org/where-we-work/west-bank/aida-camp 

    

    Zie ook  www.paisrijnmond.nl , de website van de werkgroep. Naast de Nieuwsbrieven staan op deze site    

   actualiteiten, een agenda, verwijzingen naar organisaties en artikelen met achtergrondinformatie over de  

   Palestijnse kwestie.  De Nieuwsbrief ontvangen? Meldt u aan: paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com .    
 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com                  

www.paisrijnmond.nl              

http://nl-nl.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052        

PAIS steunen?   Wilt u het werk van de PAIS-werkgroep steunen, maak dan uw bijdrage over  

    op bankrekening NL 17 INGB 0005 45 0726 t.n.v. DC Pauluskerk, met vermelding PAIS. 
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