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CIDI Rapport 
 

Nederlandse regering financiert, zonder het te weten,  
de Israelboycot en de een-staat ‘oplossing’ 

 
2011 zal het zesde aaneensluitende jaar worden waarin de Nederlandse regering miljoenen 
euro’s zal geven aan organisaties waarvan het doel is het boycotten van Israel, of het 
voorkomen van een twee-staten oplossing. Beide zaken druisen in tegen het beleid van de 
regering.1 Het gaat hierbij om de volgende organisaties. 
 

 
 
NDC (NGO Development Center) 
 
Deze Palestijnse NGO krijgt miljoenen euro’s van de Nederlandse regering. De organisatie 
financiert groeperingen die een boycot van Israel of de opheffing van Israel voorstaan, en in 
zeker één geval ook antisemitisme goedkeuren (de kunstenaar van bovenstaande cartoon won 
op 5 mei 2010 een prijs van $600 van de Palestijnse organisatie Badil, die door de NDC 
gefinancierd wordt). 
 
ICCO, Cordaid, IKV Pax Christi 
 
Deze organisaties worden zwaar gefinancierd door de Nederlandse regering. Zij subsidiëren 
op hun beurt weer een aantal organisaties die een algehele boycot van Israel bepleiten en ook 

                                                
1  Vrijheid en verantwoordelijkheid. Regeerakkoord VVD-CDA, p. 8. 

http://www.kabinetsformatie2010.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=127493. 
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groeperingen die zich uitspreken tegen een twee-staten oplossing. ICCO heeft zelfs in Utrecht 
een Nederlandse tak opgezet voor een organisatie die een boycot van Israel promoot, maar 
ICCO weigert hierover vragen te beantwoorden. 
 
Oxfam Novib 
 
Oxfam Novib ontvangt ook niet geringe financiële steun van de Nederlandse regering. Bijna 
alle Oxfam Novib partners in het Midden-Oosten die in het rapport van 2009 genoemd 
worden, zoeken publiekelijk steun voor een boycot van Israel. Oxfam Novib heeft in 2009 
deze organisaties minstens 3.5 miljoen euro gegeven.  
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1. Nederlandse financiering voor de boycot  van Israel door NDC 
 
 
NDC is een non-gouvernementele organisatie uit de Westoever die geld geeft aan andere, 
lokale NGOs voor het bevorderen van mensenrechten en goed bestuur. Daarnaast steunt NDC 
groeperingen die een boycot van Israel voorstaan en ook groepen die de opheffing van Israel 
willen bewerkstelligen, alsmede de al eerder genoemde antisemitische uiting.2  
 
Achtergrond en financiën 
 
NDC (opgericht in 2006) heeft miljoenen euro’s van Zwitserland, Nederland, Denemarken en 
Zweden verspreid onder diverse Palestijnse NGOs. Daarbij financiert NDC ook Israelische 
NGOs die opkomen voor Palestijnse rechten. 
 
In januari 2011 zei NDC directeur Ghassan Kasabreh dat in december 2010 de Nederlandse 
regering aan NDC had toegezegd 3,5 miljoen dollar te geven, verspreid over de komende drie 
jaar. Jack Twiss, Nederlandse afgevaardigde bij de Palestijnse Autoriteit, woonde een 
ceremonie bij op 6 december 2010 in Ramallah, waar hij deze fondsen toezegde. In 2008, zo 
zei Kasabreh, kende de Nederlandse regering 4,5 miljoen toe aan NDC.3 
 
In juli 2008, richtten Nederland, Denemarken, Zweden en Zwitserland het Mensenrechten en 
Goed Bestuur Secretariaat (Human Rights and Good Governance, HR/GG) op, dat zij ook 
financieren en dat bestuurd wordt door NDC. De financiering voor het Secretariaat, is 33 
procent van NDCs totale budget in 2009. Het totale budget was $14.082.760, waarvan 
$4.629.919 bestemd was voor het HR/GG programma.4 
 
Uit het NDC’s jaarrapport 2009, blijkt dat NDC diverse organisaties financiert, die een 
culturele / commerciële boycot van Israel voorstaan. Er wordt daarbij geen onderscheid 
gemaakt tussen een boycot van producten uit de nederzettingen en een boycot van alle 
Israelische goederen, diensten en wetenschappelijke contacten. 
 

- Het Secretariaat financiert 25 NGOs. Zes van hen zijn publiekelijk betrokken bij de 
campagne voor een boycot tegen Israel. 

- Uit een totaal budget van $5.28 miljoen, dat door NDC aan het HR/GG Secretariaat is 
toegekend, ging 1.21 miljoen (of 22 procent) naar organisaties die zich publiekelijk 
alliëren met pogingen om Israel te boycotten. 

 
Het gaat om de volgende organisaties: 
 
Al Haq 

 
Al Haq, een Palestijnse NGO, beschouwt als zijn missie het bevorderen van de 
mensenrechten. Daarnaast is de organisatie een actief pleitbezorger voor een algehele 
boycot van Israel. Dit laatste staat beschreven op de website van Al Haq, onder 

                                                
2  Zie de cartoon op pagina 1. 
3  Informatie te bevestigen bij de Nederlandse afgevaardigde aan de Palestijnse Autoriteit,  Jack Twiss +972-2-

2406639/+972-548191047, jack.twiss-quarles@minbuza.nl; of met NDC Directeur Ghassan Kasabreh, 
Tel:+972-2-2347771-5 ext 101-117. 

4  NDC, Financial Statements for the year ended December 31, 2009 and Independent Auditor’s Report,  p. 25, 
11. http://www.ndc.ps/uploads/File/NDC-Financial-Statment.pdf. [Bezocht op 11 januari]. 
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‘Vision, Mission and Goals’, waar gezegd wordt dat zij deelnemen aan ‘activiteiten 
met betrekking tot de-investeren, boycot en sancties.’5  

 

Volgens NDC, heeft Al Haq van hen $300.000 gekregen in 2009.6 Al Haq rapporteert 
dat de organisatie in 2008 $461.201 direct van de Nederlandse regering heeft 
ontvangen.7 

 
 
Badil8 

 
Badil is een Palestijnse NGO, die zichzelf definieert als lid van het “BDS Campaign 
National Committee” (BNC). BNC, de ‘Boycott, Divestment, and Sanctions Campaign 
National Committee’ werd in 2007 opgericht. Het stelt zich ten doel de boycot van 
Israel te coördineren en te bevorderen. BNC bestaat uit negentien Palestijnse NGO’s, 
waaronder Badil. Een van Badils inkomstenposten is de verkoop van boycot 
propaganda.9 

 

 
Verkoop van BDS poster op Badil’s website. 
 

NDC heeft, volgens hun eigen rapport deze organisatie $100.000 gegeven.10 Badil zegt 
dat Zionisme racisme is en betoogt dat Israel niet zou mogen bestaan als een Joodse 
staat. Op 5 mei 2010, gaf Badil een kunstenaar die een antisemitische cartoon had 
gemaakt $600 voor dit werk. De prijs was een onderdeel van Badil’s “Al-Awda 
Awards” van 2010, die in Ramallah en Gaza werd gehouden.11 Het laat een stereotiep 

                                                
5  Al Haq, Vision MIssion and Goals. http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=51 [Bezocht 11 januari 2011]. 
6  NDC, Financial Statements for the year ended December 31, 2009 and Independent Auditor’s Report,  p. 11, 

14. http://www.ndc.ps/uploads/File/NDC-Financial-Statment.pdf. [Bezocht op 11 januari]. 
7  Al Haq, Financial Statements and Independent Auditor’s Report for the Year Ended 31 December 2008, p. 

10. http://www.alhaq.org/pdfs/fs-31-december2008-english.pdf [Bezocht op 11 januari 2001]. 
8  NGO monitor, Badil, http://www.ngo-monitor.org/article/badil. [Bezocht op 11 januari 2011]. 
9  Badil, webshop. 

http://www.badil.org/index.php?page=shop.browse&category_id=12&vmcchk=1&option=com_virtuemart&
Itemid=4. [Bezocht 11 januari 2011]. 

10  NDS, HR/GG Beneficiary List, p. 2, ongepagineerd. http://www.ndc.ps/uploads/File/HRGGList.pdf. 
[Bezocht 11 januari 2011]. 

11  Badil, 2010 Fourth Annual Al-Awda Award - Awards Ceremony. 
http://www.badil.org/en/annual-al-awda-award/item/1417-award2010-ceremony. [Bezocht 11 januari 2011]. 
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beeld zien van een Joodse man die boven een dood Arabisch kind uittorent, terwijl hij 
een van het bloed druipende hooivork vast houdt. De antisemitische cartoon won de 
tweede prijs en werd vertoond op de Badil website (zie pagina 1 van dit rapport).12 

 
ICAHD (Israel Committee Against House Demolitions) 

 
Het Israelische Comité Tegen Huis Vernietigingen, initieerde eveneens een boycot 
campagne tegen Israel.13 De actieve bepleiting van de boycot blijkt uit de lijst van 
projecten op hun website, waar de Boycott, Divestment and Sanctions Campaign 
wordt genoemd. Het ICAHD heeft in 2009 van de NDC $80.000 ontvangen, volgens 
het rapport van NDC.14 

 
Palestinian NGO Network 
 

Het Palestijnse NGO Netwerk ontving $130.000 van NDC. Het is een van de 
oprichters van het Boycott, Divestment & Sanctions Campaign National Committee 
(BNC).15 
 

Al Mezan en Addameer 
 

Deze beide organisaties zijn lid van de Boycott, Divestment and Sanctions Campaign 
National Committee (BNC). Daarmee hebben zij zich publiekelijk geallieerd met de 
beweging voor een boycot tegen Israel. In 2005 ondertekenden beide organisaties een 
petitie die een boycot wilde tegen Israel zoals dat ook op Zuid-Afrika van toepassing 
was tijdens de apartheid.16 Al Mezan ontving $ 500.000 van NDC en Addameer 
$250.000.17 

 
 

                                                
12  NGO monitor, Badil, http://www.ngo-monitor.org/article/badil#cartoon. [Bezocht 11 januari 2011]. 
13  ICAHD, http://www.icahd.org/?page_id=482 [Bezocht op 11 januari 2011]. 
14  NDS, HR/GG Beneficiary List, p. 1, ongepagineerd. http://www.ndc.ps/uploads/File/HRGGList.pdf. 

[Bezocht 11 januari 2011]. 
15  BDS, http://bdsmovement.net/?q=node/126. [Bezocht 11 januari 2011]. 
16  BDS, Palestinian United Call for BDS against Israel, http://bdsmovement.net/?q=node/52. [Bezocht op 11 

januari 2011]. 
17  NDS, HR/GG Beneficiary List, p. 2, ongepagineerd. http://www.ndc.ps/uploads/File/HRGGList.pdf. 

[Bezocht 11 januari 2011]. 
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2. Nederlandse financiering van groeperingen die tegen een twee-staten 
oplossing zijn 

 
 
Parallel aan de financiering van boycot activisten, financiert de Nederlandse regering ook 
indirect organisaties die pleiten voor de ontmanteling van het huidige Israel als Joodse staat 
en daarmee de vervanging van Israel door een entiteit waarin de Joden een minderheid 
moeten worden. Dit model noemen we hier de ‘een-staat oplossing’ genoemd. 

 
Adalah 
  

Adalah heeft zijn hoofdkwartier in Haifa. Uit Adalahs nieuwsbrief van 12 april 2005 
(volume 12) blijkt dat de organisatie een voorstander is van een federatie van twee 
zichzelf besturende lichamen die samen één staat moeten vormen. In 2009 ontving het 
ongespecificeerde fondsen van Oxfam Novib en ICCO. Adalah specificeert deze 
gelden niet en zij worden ook niet genoemd in de jaarlijkse rapporten van de 
Nederlandse NGOs. NDC gaf Adalah 12.500 euro, volgens het rapport van de NDC in 
2009, en Adalah’s eigen rapport.18 

 
ICAHD (Israel Committee Against House Demolitions) 

 
Tijdens een speech bij de United Nations Information Centres in New York in 2003 
verklaarde de coördinator van deze NGO dat ‘het bewezen is dat een Joodse staat 
politiek en uiteindelijk ook moreel, niet houdbaar is’.19 Zijn organisatie ontving van 
NDC in 2009 80.000 euro.20 

 
Electronic Intifada 

 
Zoals bekend heeft ICCO subsidies gegeven aan de Elektronische Intifada, een 
website die niet alleen een boycot van Israel voorstaat, maar ook de ‘een-staat 
oplossing’ bepleit.21 Omdat deze kwestie bekend is bij het Ministerie gaat CIDI er in 
dit rapport niet verder op in. 

 

                                                
18  NDC, Financial Statements for the year ended December 31, 2009 and Independent Auditor’s Report, p. 27. 

http://www.ndc.ps/uploads/File/NDC-Financial-Statment.pdf. [Bezocht 11 januari 2011]. 
19  Jeff Halper, Preparing for a Post Road-Map Struggle Against Apartheid, 

http://www.isratine.net/2008/04/07/preparing-for-a-post-road-map-struggle.html. [Bezocht 11 januari 2011]. 
20  NDC, Financial Statements for the year ended December 31, 2009 and Independent Auditor’s Report, p. 27. 

http://www.ndc.ps/uploads/File/NDC-Financial-Statment.pdf. [Bezocht 11 januari 2011]. 
21  Jerusalem Post, Dutch will look into NGO funding of anti-Semitic website, 26 november 2010, 

http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=196852. [Bezocht op 11 januri 2011]. Electronic 
Intifada, http://electronicintifada.net/bytopic/store/548.shtml. [Bezocht op 11 januri 2011]. 
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3.  Oxfam Novib subsidies voor het bevorderen van een boycot tegen 
Israel 

 
 
Oxfam Novib, ontving in 2010 131 miljoen euro van het Nederlandse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken.22 Deze som was meer dan 60% van het totale budget van Oxfam Novib. 
 
In 2009 gaf het Ministerie van Buitenlandse Zaken 125.8 miljoen euro aan Oxfam Novib, 
ofwel 65% van het budget van de organisatie in dat jaar. Daarvan ging 3.7 miljoen euro naar 
projecten op de Westoever. De projecten worden uitgevoerd door zijn partners aldaar. Op één 
na zijn Oxfam Novibs Palestijnse partners die genoemd worden in het jaarverslag van 2009, 
actieve bepleiters van een boycot tegen Israel. Het rapport geeft niet aan hoeveel geld er 
precies naar iedere afzonderlijke organisatie is gegaan. Het gaat om de volgende organisaties: 

 
1. The Palestinian Centre for Human Rights wordt als eerste genoemd in het 

jaarverslag 2009 van Oxfam Novib. Zij hebben opgeroepen tot ‘het opleggen van 
uitvoerige wapens, olie, economische en handels sancties en embargo’s’ tegen 
Israel.23 De organisatie is ook voorstander van een academische boycot van 
Israel.24 

 
2. De Palestinian Medical Relief Society, was een van de medeorganisatoren van een 

internationale conferentie om een boycot van Israel te bevorderen.25 
 
3. De Palestinian Agriculture Relief Committees (PARC) steunen zowel de boycot 

als het terug trekken van investeringen uit dit land.26 Het was één van de partijen 
die de boycot van Israelische academici ondertekende en onderschreef ook de 
oproep van de ECCP (European Coordinating Committee of NGOs on the 
Question of Palestine) voor een algemene boycot op Israel.27 On 20 september 
2010, begon de Nederlandse regering een 6 miljoen euro project in samenwerking 
met PARC in Gaza.28 De beginceremonie werd bijgewoond door Jack Twiss, 
Nederlandse Afgevaardigde bij de Palestijnse Autoriteit. Oxfam Novib wil graag 
dat de Nederlandse regering direct projecten van hun partners op de Westoever 

                                                
22  Oxfam Novib, Annual Report 2009, p. 107. 

http://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/Jaarverslagen/Engels/JVSL_09-Eng-web-nw.pdf. [Bezocht 
op 11 januari 2011]. 

23  Written statement submitted by the Palestinian Centre for Human Rights (PCHR), 
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/CEF82F78E9157AB985256B89006C046A [Bezocht 11 januari 
2011]. 

24  Open letter from Palestinian Civil Society in Support of AUT Academic Boycott, mei 2005, http://www.al-
awda.org/academicboycott.html. [Bezocht op 11 januari 2011]. 

25  First Palestinian Conference for the Boycott of Israel (BDS), 22 November 2007, Al-Bireh, Ramallah, p. 4. 
http://www.bds-info.ch/file_download/39. [Bezocht op 11 januari 2011]. 

26  Electronic Intifada, Boycott, Divestment, Sanctions, http://electronicintifada.net/bytopic/486.shtml [Bezocht 
op 11 januari 2011]. 

27  NGO monitor, European Coordinating Committee of NGOs (ECCP) Meeting to Promote Boycotts and 
Divestment, 6 October 2005, http://www.ngo-monitor.org/editions/v4n02/ECCP.htm. [Bezocht op 11 januari 
2011].	

28 PARC, Press release, 20 september, http://www.pal-arc.org/pressrelease1.html. [Bezocht op 11 januari]. 



8 
 

financiert, waarbij PARC genoemd werd als een succesvol voorbeeld van dit soort 
gezamenlijke werkzaamheden.29 

 
4. De vierde ontvanger is het Teacher Creativity Centre (TCC). Sinds 2000 is deze 

organisatie lid van het PNGO (het ‘Palestinian Network of NGOs’), dat de Israel 
boycot promoot.30 De PNGO is een van de oprichters van het Boycott, Divestment 
and Sanctions Campaing National Committee (BNC). 

 
5. De Palestinian Hydrology Group (PHG), was een van de oprichters van ‘Stop the 

Wall’, een groep die ook een algemene boycot van Israel wil.31 
 
6. De Popular Aid for Relief and Development (PARD), werkte samen met de boycot 

organisatie Badil (zie pagina 5) in het samenstellen van een strategie voor Badils 
BDS campagne.32 

 
De enige Palestijnse organisatie op de Westoever in het Oxfam Novib Jaarverslag van 2009 
die zich niet schuldig maakt aan het bevorderen van een boycot tegen Israel, was het Early 
Childhood Resource Centre (ECRC). Ondanks deze overvloed aan bewijs dat Oxfam Novib 
wel degelijk anti-Israel organisaties financiert, zei de directeur van Oxfam Novib, Farah 
Karimi op 1 november 2010 voor Radio Nederland Wereldomroep: ‘Wij financieren geen 
anti-Israel organisaties’.33  
 
 

                                                
29  Oxfam Novib, Jaarverslag 2010, p. 41. 

http://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/Rapporten/Jaarplan_Oxfam_Novib_2010.pdf. [Bezocht op 
11 januari 2011].  

30  TCC, About Us, http://www.teachercc.org/aboutus.htm. [Bezocht op 11 januari 2011]. 
31  Stop the Wall, About the Apartheid Wall Campaign, p. 10 van 16. 

http://stopthewall.org/downloads/pdf/book/aboutthecampaign.pdf. [Bezocht 11 januari 2011]. 
32  Evaluation of The BADIL Campaign for Palestinian Refugee and Residency Rights, p. 43, 89. 

http://www.badil.org/en/documents/category/2-working-papers?download=12:evaluation-of-the-badil-
campaign-for-palestinian-refugees-and-residency-rights.pdf. [Bezocht 11 januari 2011]. 

33  Radio Netherlands Worldwide, Development organisation Oxfam Novib rejects PVV allegations, 1 
november 2010. http://www.rnw.nl/english/bulletin/development-organisation-oxfam-novib-rejects-pvv-
allegations. [Bezocht op 11 januari 2011]. 
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4.  ICCO, IKV Pax Christi en Cordaid subsidies voor het bevorderen 
van een boycot van Israel 

 
 
In januari 2011 financierden deze drie NGO’s, de activiteiten van de organisatie JAI (Joint 
Advocacy Initiative). JAI heeft publiekelijk verklaard een boycot van Israel voor te staan. De 
drie NGO’s in kwestie zijn ICCO, IKV Pax Christi en Cordaid.  
 
ICCO 

 
Volgens ICCO’s Jaarverslag van 2009, ontving het in dat jaar 116.221.251 euro van 
het medefinancieringsprogramma van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse 
Zaken en ook nog eens 4.180.723 euro direct van de regering. 

 
IKV Pax Christi 
  

In het Jaarverslag van 2009, zegt IKV Pax Christi dat het in 2009 3.870.222 euro heeft 
ontvangen van de Nederlandse regering.34 Tussen 2007 en 2010 zou de organisatie 
15.090.000 euro van de Nederlandse staat hebben ontvangen. 

 
Cordaid 
  

Cordaid heeft gezegd dat het voor de periode 2011-2015 jaarlijks 80 miljoen euro van 
de Nederlandse staat zal ontvangen; 26 miljoen minder dan in voorgaande jaren.35 

 
Deze drie Nederlandse organisaties gaven financiële hulp aan een project dat in de Westoever 
olijfbomen wil planten, waar deze “ontworteld en verwoest” zijn of die bedreigd worden met 
confiscatie “door het Israelische leger en kolonisten.”36 Dit project wordt geleid door JAI 
(Joint Advocacy Initiative), dat in 2001 opgericht werd door de YMCA (Young Men’s 
Christian Association) van Oost-Jeruzalem en de YWCA (Young Women’s Christian 
Association) Palestine, twee organisaties die een boycot op Israel steunen.37 JAI heeft naast 
het olijfbomen project nog een ander project op de website staan, namelijk ‘The BDS 
(Boycott, Divestment and Sanction) Campaign’.38 

                                                
34  IKV Pax Christi, Voor een veilig en menswaardig bestaan, Jaarverslag 2009, p. 49. 

http://www.ikvpaxchristi.nl/files/Documenten/Actueel%20of%20agenda/IKV%20Pax%20Christi%20Jaarver
slag%202009.pdf. [Bezocht 11 januari 2011]. 

35  Kathelijn Hendrikse, Cordaid will receive funding from the dutch government in the next five years 
http://www.cordaidpartners.com/address/public/blog/4361. [Bezocht 14 januari 2011]. 

36  JAI, Keep Hope Alive - The Olive Tree Campaign, http://www.jai-pal.org/content.php?page=1. [Bezocht op 
11 januari]. 

37  The Palestinian Solidarity Campaign, The Palestinian call for BDS,  
http://www.palestinecampaign.org/Index5b.asp?m_id=1&l1_id=19&l2_id=55. [Bezocht, 11 januari 2011].	

38  JAI, Boycott, Divestment, Sanctions Campaign, http://www.jai-pal.org/content.php?page=173#. [Bezocht op 
14 januari 2011]. 
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Jannie Kuik van IKV Pax Christi heeft gezegd dat haar organisatie de campagne van JAI 
ondersteunt met 5.000 euro per jaar. ICCO en Cordaid weigerden de pers hierover te woord te 
staan. 
 
Volgens het jaarverslag van NDC van 2009, gaf de NDC 127.440 euro aan de YWCA en 
50.172 euro aan de YMCA van Oost Jeruzalem.39 
 
Het JAI Olijfbomen project stond op 11 januari voor het eerst op de Utrechtse Vakantiebeurs. 
Hier boden de coördinatoren reizigers een ‘alternatieve trip’ naar de Westoever; 
hoogstwaarschijnlijk bepleitten ze daar tevens het BDS standpunt.  
 
In Nederland heet het JAI project: “Houd hoop levend – plant een olijfboom!”.40 Dit wordt 
gecoördineerd door anti-Israel activiste Kristel Letschert, die ook activiteiten heeft 
georganiseerd om Israel te boycotten.41 Volgens de website gaan donaties voor ‘Plant een 
Olijfboom’ direct naar de bankrekening van YWCA Nederland.42 Kristel Letschert zegt dat 
haar campagne a-politiek was.  
 
Baha Hilo, campagne medewerker van JAI, bevestigde dat de ‘Plant een Olijfboom’ 
campagne geregeld werd door hun Nederlandse vertegenwoordiger (oftewel Kristel 
Letschert). De website van ‘Plant een Olijfboom’ noemt JAI als de campagne ‘partner in 
Palestina’ en leidt de bezoeker naar de JAI website. Op de JAI website worden bezoekers dan 
verzocht om ‘acties of resoluties met betrekking tot de BDS campagne te initiëren’ of zich 
daarbij aan te sluiten.43 
 
Toen mevrouw Letschert gevraagd werd hoeveel geld haar initiatief ontving van iedere 
ondersteunende groepering, wilde zij niet antwoorden en zei dat deze vraag aan de ICCO 
gesteld moest worden. 
 
ICCO en Cordaid hebben echter beide geweigerd te antwoorden op deze vraag, die gesteld 
werd door een journalist die de zaak onderzocht. De Olijfbomen campagne, JAI, YWCA of 
YMCA worden niet genoemd in de lijst van ICCO’s partners in het Jaarverslag van 2009. Een 

                                                
39  NDC, Financial Statements for the year ended December 31, 2009 and Independent Auditor’s Report,  p. 21,  

(in het document zelf genummerd als pagina 20). http://www.ndc.ps/uploads/File/NDC-Financial-
Statment.pdf. [Bezocht op 11 januari]. 

40  http://www.planteenolijfboom.nl/index.phtml?p=Over+ons 
41  Boycot Israelische Apartheid actiedagen in Nederland, http://forums.marokko.nl/archive/index.php/.../t-

2775960.html [Bezocht op 11 januari 2011]. 
 Vrouwen in het Zwart, http://www.vrouweninhetzwart.nl/nieuwsbrieven/0909september09.htm. [Bezocht op 

10 januari 2011]. 
42  Plant een olijfboom, Hoe gaat doneren in zijn werk? 

http://www.planteenolijfboom.nl/popup.phtml?p=sponsorform [Bezocht op 11 januari 2011]. 
43  JAI, Do Someting! http://www.jai-pal.org/content.php?page=101. [Bezocht op 11 januari 2011]. 
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onderzoek toonde echter wel aan dat ICCO’s betrokkenheid bij het project verder gaat dan 
alleen financiering; het webdomein ‘http://www.plant-een-olijfboom.nl’ is geregistreerd door 
de ICCO Stichting sinds 2004.44 
 
Het Nederlandse kantoor van JAI noemt als sponsors de volgende groepen: YWCA 
Nederland, YMCA Nederland, YMCA Oost Jeruzalem, YWCA Palestina, als mede ICCO, 
IKV Pax Christi en Cordaid. Baha Hilo bevestigde ook dat JAI onder de YMCA van Oost 
Jeruzalem valt. 
 
Hoewel alle partijen beweren vrede aan te hangen, heeft de World YMCA in 1999 gezegd dat 
de boycot maatregelen die zij willen nemen, nodig zijn vanwege ‘de bezetting van Palestina 
door Israel sinds 1948’.45 Over het algemeen wordt aangenomen dat, als Palestijnse 
groeperingen het hebben over de Israelische bezetting, zij de bezetting van de Westoever in 
1967 bedoelen. Uit bovenstaande uitspraak blijkt echter dat dit niet het geval is en dat 
organisaties als de YMCA het daadwerkelijke bestaan van Israel als bezetting zien. 

                                                
44  Page Insider, http://www.pageinsider.com/plant-een-olijfboom.nl. [Bezocht op 11 januari 2011]. 
45  YWCA, World YWCA Statements of Policy, 1894-2007. http://www.worldywca.org/About-us/Statement-of-

Policy. [Bezocht 11 januari 2011]. 
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5. Conclusie: een geschiedenis van delegitimatie 
 
Het bovenstaande rapport laat zien dat NDC op de Westoever, Oxfam Novib, ICCO, Cordaid 
en IKV Pax Christi zich allen schuldig hebben gemaakt aan het steunen van eenzijdige boycot 
activiteiten ten detrimente van Israel. Dit is al meer dan een decennium lang gaande, 
ondermeer, door hun steun aan het gezamenlijke initiatief ‘United Civillians for Peace (UCP). 
Een rapport van het CIDI uit 2007 laat zien dat UCP jaarlijks van de vier Nederlandse mede 
financieringsorganisaties 500.000 euro ontving.46 
 
Ontluisterend is eveneens dat de boycot activiteiten die sommige groeperingen ontplooien, 
gericht zijn tegen de algemene aanwezigheid van Israel en niet alleen tegen de bezetting van 
de Westelijke Jordaanoever, zoals over het algemeen wordt aangenomen. Hiermee wordt het 
bestaansrecht van de staat Israel heel direct bedreigd, hetgeen uiteraard eveneens in strijd is 
met het verklaarde Nederlandse regeringsbeleid. 
 
 
 
CIDI, Den Haag, 14 januari 2011 

                                                
46  Voor het rapport van het CIDI: http://rapidshare.com/#!download|90tl3|442337715|05-

UCP_Rapport_Samenvatting_Engels.doc|49. Haaretz, Report: Dutch gov't funding anti-Israeli organization  
http://www.haaretz.com/news/report-dutch-gov-t-funding-anti-israeli-organization-1.231963. [Bezocht 11 
januari 2011]. 


