2013: Hoog bezoek, een afscheid en prat
Het jaar 2013 stond in het teken Israelische parlementsverkiezingen, het hernieuwde vredesproces tussen Israel
en de Palestijnen, een bezoek van president Peres aan
Nederland, het afscheid van Ronny Naftaniel van CIDI,
het op hetzelfde dag gevierde 40-jarig jubileum van onze
organisatie, en nog veel meer. Een jaar in vogelvlucht.

JANUARI
Zoals ieder jaar begint 2013 voor
een aantal CIDI-medewerkers in
Israel met de reis voor docenten geschiedenis en maatschappijleer, die
in het Institute for Holocaust Studies Yad Vashem in Jeruzalem een
seminar Holocausteducatie volgen,
mede met dank aan Maror.

Naftali Bennett die aan de rechterkant van het politieke spectrum opkomt, maar minder zetels haalt dan
de peilingen oorspronkelijk doen
vermoeden. Uiteindelijk wordt er
een coalitie gevormd tussen
Hatnua, de nieuwe partij van de
huidige minister van Justitie, Tzipi
Livni, Yesh Atid, Likud/Beitenu en
Bayit HaYehudi.

Een vervolgafspraak is er tot op heden niet gekomen. CIDI heeft nog
contact opgenomen met de KNVB
om verder te spreken over de problematiek. Die stelde dat hun rol in
deze zaak is uitgespeeld.
De ‘Arnhemse jongeren’
Op 24 februari zendt de NTR het
tv-programma Onbevoegd Gezag
uit, waarin Mehmet Sahin, wetenschapper en buurtwerker, met vier
Turks-Nederlandse jongens spreekt
over Anne Frank. Een van de jongens zegt tijdens de uitzending onder meer: “Ik haat Joden. Klaar. Die
gedachte kun je niet bij me wegnemen.” En: “Wat Hitler met de Joden
heeft gedaan, daar ben ik wel mee
tevreden.” De uitlatingen hierboven
zijn strafbaar. De reportage in het
programma blijft aanvankelijk ‘onder de radar’, totdat blijkt dat Sahin
naar aanleiding van de uitzending
moet onderduiken. Hij is niet meer
veilig in zijn eigen buurt, ’t Broek in
Arnhem. CIDI laat uit het Turks verklaringen vertalen van onder anderen de voorzitter van de lokale moskee die naar CIDI’s mening een zeer
dubieuze rol speelt in het geheel: hij
trekt partij voor de geïnterviewde
jongens en laat daarmee de kans op
het afgeven van een duidelijk signaal liggen.

rige leeftijd bereikt en met pensioen
gaat. CIJO organiseert in maart een
kennismakingsborrel met Voet in
Amsterdam.
Bezoek Erdogan
CIJO protesteert met spandoeken,
vlaggen en speeches voor het
gebouw van de Tweede Kamer in
Den Haag tegen het warme welkom
voor de Turkse minister-president
Erdogan.

APRIL
In 2013 bestaat Israel 65 jaar. CIDI
viert dat met een bijzondere filmdag
in het Amsterdamse Frascati, in aanwezigheid van de Israelische ambassadeur Haim Divon, waar in samenwerking met FilmIsreal een viertal
films wordt vertoond: Mister Israel,
een documentaire van Willy Lindwer over Shimon Peres, Life in Stills, Israel: a Home Movie en The Gatekeepers,
een Israelische documentaire die
werd genomineerd voor een Oscar.
Ontoerekeningsvatbaar
Al in 2011 doet CIDI in samenwerking met een aantal andere organisaties aangifte tegen Jeroen de
Kreek, een beruchte verspreider van
antisemitische teksten en teksten
waarin hij de Holocaust ontkent. De

De Nederlandse ambassadeur in Israel, Caspar Veldkamp, spreekt de docenten toe in Yad Vashem

De Efteling
10 januari meldt de Telegraaf dat de
gebroeders Grimm een standbeeld
krijgen in de Efteling. De Efteling
besluit naar aanleiding van overleg met CIDI tijdens de onthulling
aandacht te besteden aan de antisemitische vooroordelen in sommige
verhalen van Grimm. In plaats van
een hommage aan de gebroeders, zal
het beeldje nu symbool staan voor
de wijze waarop de Efteling al meer
dan zestig jaar het gedachtengoed
van ‘sprookjes’ levend houdt als belangrijk onderdeel van het cultureel
erfgoed.
Israelische verkiezingen
Op 21 januari, vlak voor de Israelische parlementsverkiezingen, wordt
in samenwerking met CIJO en bijna
alle politieke jongerenorganisaties
Het Grote Israelische Verkiezingsdebat gehouden in de Amsterdamse
Rode Hoed. De Tweede Kamerfracties VVD, PvdA, PVV, D66, ChristenUnie, Groenlinks en SGP vaardigen
Kamerleden af om in een afgeladen
zaal met elkaar in debat te gaan.
Naast het debat zorgt CIJO voor Nederlandse vertalingen van de Israelische verkiezingsspots. Esther Voet
interviewt live via Skype journalist
Gil Hoffman van de Jerusalem Post.
De uitslagen van de verkiezingen
worden een dag later gevolgd in
Café Luden in Den Haag, in samenwerking met het Politiek Café en in
aanwezigheid van onder anderen
ambassadeur Haim Divon, Tweede Kamerlid voor de VVD Han ten
Broeke en voormalig Israelcorrespondent Salomon Bouwman. Dan
blijkt ook dat de verwachte ‘ruk naar
rechts’ in de Israelische politiek,
uitblijft.
Belangrijke nieuwkomers zijn de
partij Yesh Atid van de voormalige
journalist Yair Lapid, die zich vooral
richt op de seculiere, liberale Israeli,
en Bayit HaYehudi van zakenman
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Andere activiteiten
Ook in januari gaat opnieuw de jaarlijkse Collegereeks Israelische Buitenlandse Politiek van start in het
CIDI-Rabin Centrum in Den Haag,
die tot maart zal doorlopen.
In januari 2013 treedt een volledig
nieuw CIJO-bestuur aan onder leiding van ad-interimvoorzitter Guy
Muller. Later zal hij worden opgevolgd Joep de Geus. CIJO vangt het
jaar aan met haar Algemene Ledenvergadering en borrel.

FEBRUARI
Op 8 februari gaat CIDI, vertegenwoordigd door Barbara Barend en
Guy Muller, met AJAX, de KNVB, de
gemeente Amsterdam, SVA en CJO
in overleg om actie te ondernemen
tegen het ‘gejood’ tijdens voetbalwedstrijden van AJAX. Volgens de
KNVB ‘bestaat er een brede erkenning van de problematiek en van de
gemaakte voortgang op het punt
van het tegengaan van de negatieve
reacties op het gebruik van de geuzennaam (o.a. door ADO).’ Ook is er
een ‘duidelijke behoefte om verdere
stappen te zetten en afspraken te
maken over concrete vervolgacties.’

invulling van 4 mei gevoerd. Dit zal
ook in 2014 worden vervolgd.
Scopus Award voor
Ronny Naftaniel
De ereronde van Ronny Naftaniel
voor alles wat hij voor CIDI en Israel
heeft betekend, begint op 13 mei,
wanneer hij uit handen van minister
van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans in het voormalig stadhuis
van Amsterdam de Grand de Scopus
Award ontvangt. Tijdens een feestelijke avond, waarvan de organisatie hoofdzakelijk in handen heeft
gelegen van Harry van den Bergh
van de Vrienden van de Hebreeuwse
Universiteit, en in aanwezigheid
van Asher Cohen, de rector van de
Hebreeuwse Universiteit, en Shlomi
Avineri, hoogleraar Internationale
Betrekkingen aan de Hebreeuwse
Universiteit legt de minister in zijn
speech vooral de nadruk op antisemitisme. Naftaniel benoemt vooral
de pro-Palestijnse organisaties die
zich meer en meer profileren als
niet zo zeer pro-Palestijns dan wel
anti-Israel. De avond wordt afgesloten met een speech van Prof. Avineri
waarin hij zijn visie geeft op recente
ontwikkelingen in het MiddenOosten.
De Monitor Antisemitische
Incidenten
Na twee jaren waarin het aantal
antisemitische incidenten daalde,
registreerde CIDI in 2012 vrijwel
evenveel incidenten als in 2011.
CIDI kwam op 114 antisemitische
incidenten, één meer dan het jaar
daarvoor. Het totaal aantal inciden-

CIDI IN DE MEDIA

Mehmet Sahin: ondergedoken na rel Arnhemse jongeren

Als het Openbaar Ministerie enkele
weken later beslist om de jongens
niet te vervolgen, begint CIDI een
artikel 12-procedure om het OM er
alsnog toe te bewegen actie te ondernemen. Directeur Voet geeft in een
uitzending van De Halve Maan tekst
en uitleg. De artikel 12-procedure
werpt geen vruchten af, ondermeer
omdat, zo deelt het Hof in Arnhem
mee, de jongens hebben gesproken
met ‘een rabbijn’. Daarnaast roept
CIDI minister Bussemaker (OC&W)
op het initiatief te nemen tot een
landelijk onderzoek naar antisemitische vooroordelen onder middelbare scholieren, met als voorbeeld
een wetenschappelijk onderzoek in
België, waarbij opzienbarende cijfers aan de dag werden gelegd. CIDI
onderhoudt tijdens het hele jaar
contact met diverse instanties en
Sahin zelf. Er wordt gesproken met
diverse politici, bestuurders en ook
rabbijn Abraham Cooper van het
Simon Wiesenthal Instituut. In de
loop van 2013 verhuist Sahin naar
een andere plaats, waar het hem nu
goed gaat. CIDI zal in Den Haag blijven hameren op onderzoek.

MAART
Op 19 maart treedt Esther Voet definitief in dienst bij CIDI (tot dan
toe is zij freelancer) als directeur en
volgt daarmee Ronny Naftaniel op.
Naftaniel blijft nog tot 11 november
senior advisor verbonden aan het
CIDI, de maand waarin hij de 65-ja-

rechter doet pas in april van dit jaar
in deze zaak uitspraak: De Kreek is
schuldig maar kan wegens ontoerekeningsvatbaarheid niet worden
gestraft. De Kreek krijgt zijn computers die waren ingenomen, na de
uitspraak weer terug en gaat door
met haat zaaien op internet en Twitter. Het Openbaar Ministerie gaat
tegen de uitspraak van de rechter in
hoger beroep en er wordt een nieuw
psychiatrisch en psychologisch onderzoek opgestart.
Overleg met Den Haag
Ook vindt in april overleg plaats
met diverse ministeries. Zo vindt
deze maand een gesprek plaats op
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Holocausten antisemitisme educatie ter voorbereiding op een Rondetafelgesprek
dat later dit jaar zal worden gehouden met ministers Asscher en Bussemaker. Op het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt opnieuw een
gesprek gevoerd over antisemitische
spreekkoren in stadions.

MEI
Op 2 mei vindt er overleg plaats tussen het Comité 4 en 5 mei met vertegenwoordigers van CIDI, CJO en
vertegenwoordigers van Jong Joods
Nederland. CIDI herhaalt in het
voorjaar van 2013 de wens om te komen tot landelijke richtlijnen voor
het herdenken. Ook later in het jaar
worden diverse overleggen over de

Barbara Barend reikt de eerste CIDI-respect Award uit aan ADO

Er verschijnen interviews met
scheidend directeur Ronny Naftaniel
en de nieuwe CIDI-directeur Esther
Voet in onder meer de Volkskrant, De
Telegraaf, het Reformatorisch Dagblad,
het Nederlands Dagblad en het NIW..
In november staat CIDI in praktisch alle
mogelijke media. CIDI wordt geciteerd
en geïnterviewd door buitenlandse
media als The Jerusalem Post en The
National, een krant uit de Verenigde
Arabische Emiraten.
Er zijn radio-optredens bij Dit is de Dag,
De Gids, Vrijdagmiddag Live (allemaal
Radio 1), BNR Nieuwsradio, de Joodse
Omroep en Dichtbij Nederland. CIJO is
te gast bij de Haagse Omroep en Dit is
de Dag.
CIDI was te zien in tv-programma’s
als Knevel & Van de Brink, Kassa,
Nieuwsuur, Blauw Bloed, Omroep en
De Halve Maan van de NTR.
CIDI publiceerde opinieartikelen
en columns in diverse landelijke
dagbladen, op nieuwswebsite TPO.nl
en op de Joodse websites Crescas en
Jonet.
CIJO-voorzitter Joep de Geus
publiceerde een opinieartikel in Trouw
inzake de beschuldiging van apartheid
aan het adres van Israel.
ten blijft boven het niveau van voor
het piekjaar 2009. Het aantal incidenten in de categorie ‘Sport’ steeg
van 5 naar 13 incidenten. Voor het
eerst sinds CIDI de Monitor Antisemitische Incidenten bijhoudt, 1983,
verklaren twee melders dat het antisemitische incident de doorslag geeft
om naar Israel te emigreren. Melden
is essentieel om een goed beeld te
krijgen van wat er speelt. Vooral bij
de relatief kleine groep die regelmatig op straat wordt uitgescholden en
lastig gevallen, signaleerde CIDI in
2012 een grote mate van meldings-

raten over vrede
moeheid. CIDI start in juni 2013 een
brede campagne om deze meldingsmoeheid tegen te gaan.

JUNI
Terwijl het sektarisch geweld in de
Arabische wereld escaleert en het
dodental in de Syrische burgeroorlog boven de 100.000 slachtoffers
uitkomt, brengt minister Timmermans voor de eerste keer dit jaar een
bezoek aan Israel. Het is een voorbereidend bezoek voor een grotere
delegatie die in december Israel zal
bezoeken. Maar ook in Nederland is
geen sprake van een zomerstop. Op
4 juni geeft de Israelische journalist en analist Ben Dror Yemini in
het Betty Asfalt complex in Amsterdam een door CIDI georganiseerde
lezing over mythen en feiten over Israel. Voor een volle zaal presenteert
Yemini allerlei feiten die het hele
Israelisch-Palestijnse conﬂict in een
ander daglicht stellen dan het beeld
dat over het algemeen in Nederland
heerst.
Rondetafelbijeenkomst
antisemitisme
Op 11 juni vindt op het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder leiding van Lodewijk
Asscher een eerste Rondetafelbijeenkomst plaats met als thema ‘antisemitisme en jongeren’. Dit naar
aanleiding van de uitspraken van
de ‘Arnhemse jongeren’(zie februari). De minister van SZ&W en de
minister van OC&W, Bussemaker,
gaan in gesprek met relevante organisaties, overheden en instellingen,

eerd door rabbijn Andrew Baker, de
OSCE-vertegenwoordiger voor de
bestrijding van antisemitisme.
Over Iran
Medio juni organiseert CIJO in Café
de Nieuwe Kerk aan de Dam te Amsterdam een Iraanse avond, dit naar
aanleiding van de komende presidentsverkiezingen in Iran. Onder
het genot van typisch Iraanse hapjes
gingen Wim Kortenoeven, Ferdows
Kazemi en Damon Golriz met elkaar
in discussie over de toekomst van
dat land en de relaties met andere
landen in het Midden-Oosten, waaronder Israel, en het westen.
Andere activiteiten
Tijdens een conferentie georganiseerd door Stichting Magenta geeft
CIDI een lezing over antisemitisme.
De lezing gaat in op de verschillende vormen en achtergronden van antisemitische vooroordelen. Daarnaast
wordt ook het fenomeen ‘nieuw’ antisemitisme uitgelegd. Ook neemt
CIDI deze maand deel aan een expertmeeting over antisemitisme op
het NIOD. Ook is er een bijeenkomst
met het auditteam van het ministerie
van Justitie en Veiligheid. Op 9 juni
is CIDI vertegenwoordigd op Jom
Havoetbal. Diverse voetbalfans geven
zich die dag op als Vriend van CIDI.

JULI
Meld antisemitisme!
CIDI en Bij Leven en Welzijn
(BLEW) starten een campagne om
slachtoffers van antisemitische incidenten aan te sporen die zaken ook

Tijdens het CIJO-weekend in Utrecht praten over antisemitisme

waaronder CIDI. Doel van de bijeenkomst is het bij elkaar brengen van
belanghebbenden rond het thema
‘terugdringen van antisemitisme
onder jongeren’. Er wordt besloten
om een driesporenbeleid in te zetten: educatie, opvoeding (ouders en
rolmodellen), en onderzoek. CIDI
dringt opnieuw aan op het laatste,
de ministers melden eerst de uitslagen van twee lopende onderzoeken
te willen afwachten.
CIJO-weekend
Op 12 juni organiseert CIJO vervolgens het jaarlijks terugkerende CIJO
Weekend. Dit weekend, dat georganiseerd werd van vrijdagavond tot
zondagmiddag, stond in het teken
van antisemitisme, de media en de
Arabische revoluties.
Antisemitisme in Europa
De organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa (OVSE/
OSCE) confereerde 13 juni 2013 in
Berlijn om oplossingen te zoeken
voor de stijging van antisemitische
incidenten en geweld tegen Joodse
gemeenschappen in Europa. CIDI is
aanwezig op de conferentie, geïniti-

bij CIDI te melden. De campagne
wordt afgetrapt met een dubbelinterview met CIDI-directeur Esther
Voet en BLEW directeur Dennis
Mok in het NIW. Er worden ﬂyers
verspreid onder Joodse instellingen.
CIDI heeft de website www.antisemitisme.nl beschikbaar gesteld voor
het direct doen van meldingen.

S O C I A A L
JAARVERSLAG

2013
PERSONALIA
In maart wordt Ronny Naftaniel als
directeur opgevolgd door Esther Voet.
Ook bij CIJO vindt een wisseling van de
wacht plaats: na een interim-periode
ingevuld door Guy Muller, volgt Joep de
Geus Joel Serphos op als voorzitter. Ook
bij de rest van het CIJO-bestuur vinden
wisselingen plaats.
Eind 1 neemt Louise Paktor afscheid
als bestuurslid en 1 is ook het
laatste jaar waarin bestuurslid Rein
Simon als penningmeester van CIDI
functioneert. Hij zal met ingang van
1 worden opgevolgd door Alon Nir.
CIDI is Simon bijzonder dankbaar voor
zijn jarenlange inzet voor CIDI. Hij
vervulde deze taak zo’n vijftien jaar
met hart en ziel.

Intensivering
samenwerking politie
Vanaf juli werkt CIDI intensiever
samen met de politie op het gebied
van antisemitismebestrijding. Samen worden speciale workshops
ontwikkeld over voorlichting en
speciale trainingen voor agenten. Ook wordt specifiek aandacht
besteed aan hoe op een sensitieve
manier om kan worden gegaan met
slachtoffers van antisemitische incidenten. Verder onderhoudt CIDI
regelmatig contact met de politie
inzake antisemitische incidenten.
Direct contact met de politie maakt
het mogelijk om beter zicht te krijgen op de actuele stand van zaken.
Daarnaast is CIDI beter in staat om
slachtoffers van incidenten te begeleiden bij het doen van aangifte.
Etikettering
In juli wordt Nederland opgeschrikt door diverse berichten in de
pers waarbij wordt gemeld dat Nederlandse supermarkten producten
uit de Westbank zouden boycotten.
Dit, vooruitlopend op de eventuele
afwijkende etikettering van die producten in Europees verband. CIDI
neemt met een aantal van deze supermarkten, waaronder Jumbo en
Aldi, contact op. Dan blijkt van een
boycot geen sprake te zijn en CIDI
krijgt die verklaringen zwart op
wit. Naar aanleiding van dit nieuws
gaat CIDI-directeur Voet op 22 juli
bij het tv-programma Knevel & Van
de Brink in discussie met voormalig ambassadeur Nicolaos van Dam.
Later zal blijken dat Van Dam zich
heeft verbonden aan The Rights

EN VERDER…
In 1 worden contacten aangehaald met vertegenwoordigers van de Sinti en Romagemeenschap, CIDI is aanwezig bij verschillende debatten in Tweede Kamer en heeft
ontmoetingen met diverse Tweede Kamerleden. Het staat aan de basis van een verklaring
van OJEC (Overlegorgaan Joden en Christenen) waarin die organisatie haar zorg uitspreekt
over de situatie van de christenen in de brandhaarden van het Midden-Oosten. CIDI geeft
lezingen tijdens de Jewish Identity Day in Amsterdam, bij Genootschap Nederland-Israel
in Oud-Beijerland, Dordrecht en in Oss, bij Christenen voor Israel, op het Gymnasium in
Apeldoorn, tijdens de herdenking Armeense genocide 1 april, tijdens de herdenking van
de razzia in Enschede in de Bazel synagoge aldaar, aan het University College Maastricht
over recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Israel en geeft een toespraak tijdens
een bijeenkomst op het Spui in Den Haag ter ere van  jaar Israel. Op  juni maakt het
deel uit van een driekoppig panel tijdens een seminar over antisemitisme in Mechelen in
samenwerking met Konrad Adenhauer Stiftung en op  oktober geeft CIDI een lezing voor
een groep studenten journalistiek op de Hogeschool van Amsterdam over antisemitisme en
Israelkritiek.
CIJO sprak bij monde van voorzitter Jeroen de Geus bij een evenement van Amnesty
International over administratieve detentie en ging hij bij de Studentenvereniging
Internationale Betrekkingen in Leiden in debat met een vertegenwoordiger van Palestine
Link. Daarnaast werd een aantal basis- en middelbare scholen bezocht om les te geven over
het Jodendom, antisemitisme en het Israelisch-Palestijns conﬂict.

Forum, dat al jaren lobbyt voor een
anti-Israel politiek.
CIJO in Israel
In juli vertrekt CIJO met achttien
leden naar Israel en de Palestijnse
Gebieden op Fact Finding Mission.
Met dank aan Maror. CIJO trekt
tien dagen door het gebied en de
deelnemers maken kennis met alle
facetten van het Israelisch-Palestijns
conﬂict. Op het programma staan
onder meer een bezoek aan de Knesset en de Palestijnse Autoriteit. De
reis wordt zowel door CIJO als door
de deelnemers gezien als een groot
succes.

AUGUSTUS
In augustus wordt hard gewerkt
aan de voorbereidingen voor het
40-jarig jubileum van CIDI en het
afscheid van Ronny Naftaniel. Toch
krijgt het begin augustus bijzonder
bezoek. Tijdens een twitterconversatie nodigt CIDI SP-buitenlandwoordvoerder Harry van Bommel
uit voor een bezoek aan de organisatie. Het tv-programma Knevel en
Van de Brink volgt de conversatie en
vraagt of ze het bezoek mogen komen filmen. Daarna laat Van Bommel zich onverwacht positief over
CIDI uit tijdens de aansluitende
uitzending op 6 augustus. “Klein
kantoor, veel acties,” is zijn commentaar.

SEPTEMBER
De Joodse feestdagen vallen dit jaar
bijzonder vroeg, maar de plotselinge aankondiging dat Shimon Peres
aan het einde van de maand Nederland zal bezoeken, zorgt ervoor dat
het op het CIDI-kantoor ook tijdens
deze dagen een drukte van belang
blijft. In nauwe samenwerking met
de Israelische ambassade worden
alle zeilen bijgezet om dit tot een
historisch bezoek te maken.
Start vredesbesprekingen
Om deze tijd starten ook de vredesbesprekingen onder leiding van de
Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. Andere
hoofdrolspelers zijn Martin Indyk,
Frank Lowenstein, Saeb Erekat en
van Israelische zijde de minister van
Justitie Tzipi Livni. Op het moment
van het ter perse gaan van deze Israel Nieuwsbrief zijn de onderhandelingen nog steeds gaande. CIDI
volgt de besprekingen op de voet en
plaatst zeer regelmatig updates op
de website www.CIDI.nl.
Oproep aan PVV
Een week voor het bezoek van de
Israelische president Peres aan
Nederland organiseert de PVV
op zaterdag 21 september een
demonstatie tegen het kabinet
Rutte II op de Koekamp in Den
Haag. De antifascistische beweging
KAFKA spot op de demonstratie
‘ranje-blanje-bleu’-vlaggen die
sinds de Tweede Wereldoorlog
worden geassocieerd met de NSB.
Erger is hoe op film is te zien dat
aanwezigen op de demonstratie de
nazi-groet brengen en dat daarbij
niet wordt ingegrepen. CIDI roept
de PVV op om afstand te nemen van
deze rechts-radicale invloeden. De
PVV reageert met de volgende zin:
“De PVV verwerpt uiteraard alles
wat riekt naar nationaal-socialisme
en extremisme.” In de Kamer
worden naar aanleiding van dit
incident vragen gesteld aan Geert
Wilders.

Commentaar
Ethiek
Er is iets zwaar mis met de wereld. Een
bewijs: in Trouw stellen Willem Aldershoﬀ, ‘adviseur EU-beleid Israel/Palestina’, en ‘deskundige’ in Europees recht
Michel Waelbroeck, open en bloot het
bestaansrecht van Israel als staat voor
het Joodse volk ter discussie. Ze gaan
daarmee voorbij aan het zelfbeschikkingsrecht waar ook het Joodse volk
recht op heeft.
Nederlandse bedrijven als Vitens en
PGGM zien het ineens als hun ethische
plicht om, na overleg met ons ministerie van Buitenlandse Zaken, activiteiten in Israel te staken. Ze schermen met
begrippen als ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en ‘ethisch entrepreneurschap’. Wijs mij een andere plek
op de wereld aan waar de koopman zo
principieel aan de kant wordt gezet ten
faveure van de dominee. “Roomser dan
de paus” noemde ik dat in een bijeenkomst met PGGM waar een brede, eendrachtige Joodse vertegenwoordiging
haar grieven uitte over PGGM’s terugtrekking uit vijf Israelische banken.
De pijlen die op de Joodse staat worden afgevuurd, herinneren aan de
woorden van een niet-Israelische diplomaat in Israel: “This is not about facts
anymore, this is about image.”
Dat is een feit. Het hele conflict tussen
de Israeli’s en de Palestijnen gaat niet
meer om feiten, het gaat om zwartepieten en zwarteschapen. Simpele
groepsdynamica, waarover we eigenlijk op de kleuterschool al les zouden
moeten krijgen. Ik ga hier niet opnieuw
herhalen dat er veel mis is in Israel,
want wij die het land vaak bezoeken
kunnen dat met eigen ogen zien. En
ja, op de Westbank is het vaak geen
pretje, simpelweg omdat dit stukje
wereld in  werd veroverd door een
land dat in zijn bestaansrecht werd
bedreigd en ‘toevallig’ een oorlog won.
Dat daarvoor een oplossing gezocht
moet worden is duidelijk. Maar de wereld gaat anno  met zevenmijlslaarzen voorbij aan het feit dat je als
homoseksueel of als vrouw beter in
Israel kan leven dan in zelfs een groot
aantal Europese landen. En dat geldt
ook voor Israels etnische minderheden,
die stemrecht hebben, kunnen studeren en het net als Joodse Israeli’s met
hard werken ver kunnen schoppen. De
kwaliteit van leven op de Westbank is
koninklijk in vergelijking met vele andere landen, de gemiddelde levensverwachting:  jaar, hoger dan in Europees Bulgarije.
Maar Israel vergelijken met landen
waar het veel slechter gaat met mensenrechten, economie of discriminatie,
is uit den boze. Dan wordt je een jij-bak
verweten. Dat kun je één keer zeggen, misschien twee keer, maar daarna
moet toch de waanzin van deze dubbele moraal worden ingezien. Ik noem
dat selectieve oogkleppen.
Israel werd vorig jaar zo’n twintig keer
veroordeeld door de VN, alle andere
landen in de wereld samen vier keer.
Nee, laten we het niet hebben over de
onmenselijke behandeling van Sinti
en Roma in de EU, over het rücksichtsloze landjepik van China in Tibet, laat
staan over het dramatische lot van
minderheden en vrouwen in de Arabische wereld. “Ach mevrouw,” zei een
gesprekspartner tijdens het onderhoud met PGGM - zich ‘zeer ethisch’
verschuilend achter scheve verhoudingen en onrecht - “ik weet, de VN is niet
zaligmakend, maar het is het enige wat
we hebben.”
Ethiek? Praat mij niet van ethiek,
daar heeft dit al lang niets meer mee
te maken.

E.V.
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OP INTERNET EN
TWITTER
Bezoek Shimon Peres
Eind september brengt de 90-jarige
president van Israel, Shimon Peres,
een bezoek aan Nederland. Op 29
september brengt hij een bezoek aan
de Portugese Synagoge aan het Jonas
Daniel Meijerplein in Amsterdam,
waar hij wordt geïnterviewd door
CIDI-directeur Esther Voet. Het programma van Peres omvat bovendien

NOVEMBER
Op 9 november reikt CIDI-bestuurslid Barbara Barend de eerste CIDI
Respect Award uit, een geesteskind van Barbara zelf. De award is
een blijk van waardering voor het
bestrijden van antisemitisme. Dit
allereerste jaar valt de eer te beurt
aan voetbalclub ADO Den Haag van-

Warme ontmoeting met Shimon Peres in de Esnoga

een bezoek aan de Eerste Kamer,
een diner bij de koning en koningin
op Paleis Noordeinde, waarbij ook
CIDI met als vertegenwoordigers
voorzitter Onno Hoes, directeur
Esther Voet en voormalig directeur
Ronny Naftaniel aanwezig is, een
onderhoud met premier Rutte en
één met koning Willem-Alexander.
Shimon Peres is de eerste buitenlandse hoogwaardigheidsbekleder
die door de kersverse koning en koningin officieel wordt ontvangen.
Daarnaast treedt Peres op in het tvprogramma College Tour, dat door
bijzondere inspanning van minister
Timmermans in de Ridderzaal kan
worden opgenomen, en waarbij een
delegatie van CIJO-leden duidelijk
aanwezig is.

OKTOBER
Na een pilot in het begin van 2013
geeft CIDI vanaf oktober regelmatig
de workshop ‘Antisemitisme versus
Israelkritiek’. In 2013 vinden er
acht workshops plaats. Tijdens deze

wege de inzet tegen antisemitische
spreekkoren. ADO is de eerste club
in de Eredivisie die geluidsapparatuur heeft geïnstalleerd waarmee,
samen met een gezichtsscansysteem, aanstichters en meezingers
van antisemitische spreekkoren
volledig geïdentificeerd kunnen
worden. Die personen krijgen volgens voorzitter Jansen een stadionverbod. Vanaf nu zal er elk jaar
rond De Dag van het Respect in
november een CIDI Respect Award
worden uitgereikt. CIDI-vrienden
kunnen vanaf 2014 meestemmen en
daarmee meebeslissen wie de award
ontvangt.

In mei 1 werd de website van CIDI
drastisch vernieuwd. Er kwam een
wekelijkse digitale nieuwsbrief en
wie het nieuws op de voet wil volgen,
kan zich sindsdien opgeven voor news
alerts. In totaal werden dit jaar 1
nieuwsartikelen geplaatst op www.
CIDI.nl.
Ook op twitter zijn nieuwe artikelen te
volgen via @CIDI_nieuws. Esther Voet
kan op Twitter worden gevolgd via @
Esther_Voet.
CIJO kreeg eind 1 een volledig
nieuwe huisstijl en een nieuwe
website, www.cijo.nl.
van premier Mark Rutte en die van
Naomi Mestrum, de financieel en
projectmanager van CIDI die jarenlang nauw met Naftaniel samenwerkte en hem een vakantie met zijn
gezin naar Israel aanbood, waar Naftaniel in de drukke jaren als CIDIdirecteur nooit aan was toegekomen.
De door Naftaniel zeer gewenste
debatwedstrijd, gepresenteerd door
Barbara Barend en Arend-Jan Boekestijn, werd gewonnen door de
Rotterdamse student geneeskunde
Aviël Ragamim, die vanaf 2014 het
CIJO-bestuur zal gaan versterken. De
jury bestond uit Marlies Veldhuijzen
van Zanten-Hyllner, Afshin Ellian en
Joost de Haas.
Front National
Op 13 november bezoekt Marine le
Pen Den Haag op uitnodiging van
de PVV. De twee partijen kondigen
aan voor de Europese verkiezingen
samen te gaan werken. CIDI is niet
gelukkig met de liaison, zo is te zien
in de uitzending van Nieuwsuur
die avond, en uitgebreider op de
Nieuwsuur website. Als Marine le
Pen afstand wil nemen van haar
antisemitische vader en zich wil ontwikkelen tot een middenpartij, kan

researcher Midden-Oosten Elise
Friedmann al een aantal maanden
werkt. Voor het rapport gebruikt ze
alleen Palestijnse en Arabische bronnen zodat er van enige bevooroordeling geen sprake kon zijn. Uit deze
bronnen blijkt dat sommige, voor
terrorisme langdurig gestrafte Palestijnse gevangenen tot 2419 euro per
maand opstrijken van de Palestijnse
Autoriteit, die zwaar wordt gesubsidieerd door de Europese Gemeenschap en ook Nederland. Hoewel
directe doorsluizing van subsidiegelden naar de terroristen niet valt
te bewijzen, maken deze subsidies volgens CIDI geld vrij voor de
betalingen aan terroristen. Na een
kamerbreed aangenomen motie (op
GroenLinks na), belooft minister
Timmermans hier Mahmoud Abbas
op aan te spreken. Begin februari
2014 wordt nog altijd gewacht op
het antwoord van de Palestijnse Autoriteit.
Lunch met Kemp
In november organiseert CIJO
in samenwerking met het Lone
Soldiers Project een ontmoeting
met de Britse oud-commandant in
Irak en Afghanistan Richard Kemp.
Kemp, een groot verdediger van
Israel en met name het Israelische
leger, beantwoordt tijdens een lunch
diverse vragen en er wordt met
diverse jongeren gediscussieerd.

Begin december gaat een zware Nederlandse delegatie onder leiding
van premier Rutte naar Israel en de
Palestijnse gebieden. In het kielzog
van hem en ministers Timmermans
en Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse
Handel, gaan vertegenwoordigers
van legio bedrijven mee. Het bezoek

Ondernemer Jan Hak in gesprek met Netanyahu en Rutte tijdens Israelbezoek in december

Jet Naftaniel, Ronny’s vrouw en kunstenares, met een zelfgemaakte keppel voor premier Mark Rutte

interactieve bijeenkomsten wordt
ingegaan op het verschil tussen
kritiek op Israel en antisemitisme
vermomd als Israelkritiek. Aan
de hand van een quiz kunnen
deelnemers het één van het ander
leren scheiden. Aan het einde van de
workshop ontvangen deelnemers
een set handvatten voor het geval
ze een antisemitische uiting
tegenkomen. Er wordt besproken
wat ertegen gedaan kan worden, hoe
men strafbare uitingen verwijderd
kan krijgen en welke acties werken
en welke niet. De cursus blijkt zeer
populair en succesvol.
Mocht u ook geïnteresseerd zijn, of
wellicht met een groep de cursus willen
volgen, neem dan contact op met
Guy Muller: g.muller@cidi.nl.

4

Ter gelegenheid van deze bijzondere dag publiceert CIDI de uitslagen van een representatieve enquête,
uitgevoerd door Maurice de Hond
over de beeldvorming rond Israel en
antisemitisme. Daaruit blijkt onder
meer dat het merendeel van de CDAstemmers nog altijd vierkant achter
Israel staat. Dikla Zeidler maakt ter
gelegenheid van het 40-jarig bestaan
van CIDI een documentaire waarin
oprichters en medewerkers van het
eerste uur worden geïnterviewd.
Veel eregasten deze avond, onder
wie voormalig premier Jan Peter
Balkenende, Frits Bolkestein, Han
ten Broeke, Sybrand van Haersma
Buma, AJC-directeur David Harris
en de Israelische schrijver Edgar Kerret. Hoogtepunten waren de speech

Opnieuw rond de tafel
In november vindt een nieuw Rondetafelgesprek plaats over antisemitisme onder jongeren in het bijzijn van
de ministers van SZW, OCW. Ook de
staatsecretaris van VWS, Martin van
Rijn, zit aan tafel. Lovende woorden
voor het CIDI-initiatief van de Respect Award. Daarnaast presenteren
de deelnemers bestaande programma’s en initiatieven ter vermindering
van discriminatie en antisemitisme.
Omdat het laatste onderzoek waarop
de ministeries wachten nog niet is
gepubliceerd, is het wachten daarop
tot het volgend jaar.
Terroristensalarissen
In november komt CIDI in de openbaarheid met een rapport waaraan

2013
IBAN
1 februari 1 is heel Nederland
over op de Europese standaard voor
betalingsverkeer (SEPA) en bent u
genoodzaakt gebruik te maken van
IBAN rekeningnummers. Wat betekent
dat voor uw vriendenbijdrage? Wilt
u uw vriendenbijdrage overmaken of
een donatie doen aan het CIDI? Gebruik
dan het IBAN rekeningnummer: NL
INGB  1 
Acceptgiro
Van het CIDI ontvangt u vanaf nu de
nieuwe SEPA acceptgiro. Alleen deze
acceptgiro is nog geldig. Hij ziet er iets
anders uit dan u gewend bent. Hierop
staat ons IBAN rekeningnummer vermeld. Oude acceptgiro’s kunnen niet
meer gebruikt worden. Mocht u deze
nog hebben bewaard, vragen wij u dan
ook vriendelijk deze weg te gooien. Zo
weten we zeker dat uw donatie door de
bank kan worden verwerkt.

DECEMBER

Afscheid van Ronny
Op 11 november nemen Vrienden
van CIDI, hoogwaardigheidsbekleders, bestuurders en (voormalig)
politici afscheid van Ronny Naftaniel als gezicht van CIDI. Hoewel
hij al een half jaar directeur-af is,
gaat hij deze maand met pensioen.
Zijn officiële afscheid valt samen
met het 40-jarig bestaan van CIDI.

zij haar vader niet in het Europees
parlement laten zitten of erevoorzitter laten blijven van de partij, vindt
CIDI. Als later het jaar Dieudonné, een bekend aanhanger van het
Front National, in het nieuws komt
vanwege zijn ‘quenelle’, een groet
waarbij de ene hand de andere, gestrekte hand naar beneden drukt
omdat het anders een nazigroet zou
zijn, noemt Voet dat de Hitlergroet
2.0. Jean Marie le Pen, de vader van
Marine, is met deze groet gefotografeerd naast een andere, voor antisemitische uitlatingen veroordeelde
partijgenoot.

S O C I A A L
JAARVERSLAG

is in economisch opzicht een succes maar wordt overschaduwd door
allerlei ‘relletjes’ die breed worden
uitgemeten in de Nederlandse en Israelische pers.
Marktplaats
CIDI ontvangt een melding dat
er op de veilingsite Marktplaats
handel in naziproducten gaande is.
Na onderzoek blijkt dit inderdaad
het geval. Er staat een groot aantal
naziproducten te koop aangeboden,
onder ander dolken voorzien van
een hakenkruis en SS tekens, zowel
‘originele’ als replica’s. De verkoop
hiervan is in Nederland verboden.
CIDI doet aangifte tegen een
grootaanbieder van nazispullen
(Medal of Honour) op Marktplaats.
CIDI-directeur Esther Voet uit naar

aanleiding van de kwestie op 7
december in televisieprogramma
Kassa! haar zorgen over de
ongecontroleerde verkoop van
nazispullen. Later deze maand vindt
een gesprek plaats tussen CIDI
en Marktplaats over de handel in
nazi-spullen. Marktplaats past de
regels hierover aan: zichtbare en
afgeplakte nazisymbolen zijn nu
niet meer toegestaan. De aangepaste
regels dienen de handel in illegale
nazi-spullen te beëindigen en voor
de toekomst te voorkomen. Ook de
meldknop zal worden aangepast.
Aangifte
CIDI doet in december aangifte tegen Paul Groeneveld. Groeneveld
spamt zowel Joodse als niet-Joodse
organisaties met berichten waarin
de Holocaust wordt ontkend. Hij is
hier al eerder voor veroordeeld en
heeft een voorwaardelijke straf.
Arend-Jan Boekestijn
Het CIJO-jaar wordt afgesloten met
een bijeenkomst met oud Tweede
Kamerlid en historicus Arend-Jan
Boekestijn. Er wordt druk gediscussieerd tussen Boekestijn, CIJO-jongeren en andere geïnteresseerden
over Israel, Iran en zijn angst voor
Saoedi-Arabië.
Nieuwjaar in Israel
Na een voorbereidende dag in Kamp
Vught gaat eind december opnieuw
een groep van 25 docenten met CIDI
naar Yad Vashem voor een seminar
‘Lesgeven over WOII en de Holocaust’. Oud en Nieuw wordt gevierd
in Tel Aviv, en daarmee komt de cirkel ook dit CIDI-jaar rond. 
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