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Het jaar 2014 stond in het 
teken van Europese verkie-
zingen, aanslagen op Joodse 
doelen, Operatie Protective 
Edge en opkomend antise-
mitisme. Het is onmogelijk 
om een compleet beeld te ge-
ven, maar CIDI presenteert 
u, Vrienden van CIDI, hierbij 
een globaal overzicht van 
de belangrijkste activiteiten 
van het hectische jaar 2014. 

REIZEN

2014 begon zoals ieder jaar bij CIDI 
begint, met de reis voor 25 leraren 
geschiedenis en maatschappijleer 
naar Yad Vashem in Jeruzalem. De 
leraren volgden een seminar Holo-
caust-educatie. 
CIDI was gast en spreker op di-
verse conferenties. Zo werd drie 
keer Washington bezocht. CIDI 
was aanwezig bij de AIPAC-con-
ferentie. Daarnaast werden wij als 
vertegenwoordiger van één van drie 
Europees-Joodse organisaties, in de 
zomer uitgenodigd door het State 
Department, het Amerikaanse mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken, 
om verslag te doen van het opko-
mende antisemitisme. Ook werd in 
het bijzijn van vertegenwoordigers 
van grote Joodse organisaties het 
vredesproces tussen Israel en de Pa-
lestijnen besproken met de Ameri-
kaanse minister van Buitenlandse 
Zaken, John Kerry. 

In het najaar was CIDI op uitnodi-
ging van het International Jewish 
Congress aanwezig bij de grote Ge-
neral Assembly van de Jewish Fede-
rations of North America, met het 
thema ‘The World is our Backyard’. 
CIDI was daar een van de leidende 
sprekers tijdens een speciale work-
shop over de situatie in Europa rond 
anti-Israelische sentimenten. 

Ramallah en Sderot
CIDI was te gast bij een conferentie 
in Londen, georganiseerd door het 
Israelische ministerie van Strategie, 
om de anti-Israelgevoelens die in 
Europa heersen, in kaart te brengen. 

Daarnaast nam CIDI deel aan twee 
grote conferenties in Jeruzalem. 
De eerste keer op uitnodiging van 
het Israeli Jewish Congress, waarbij 
CIDI de Nederlandse situatie aan-
gaande antisemitisme duidde voor 
vertegenwoordigers in de Knesset; 
de tweede keer op uitnodiging van 
het Israelische ministerie van Bui-
tenlandse Zaken, waar CID spreker 
was tijdens een van de vier panels 
over de samenhang tussen Israels 
politiek en het opkomend antise-
mitisme in Europa. Eind juni trok 
CIDI met 20 journalisten door Israel 
en de Westbank. Diverse journalis-
ten publiceerden al tijdens het be-

zoek artikelen in landelijke kranten, 
zoals in De Volkskrant, waar verslag 
werd gedaan van de levensomstan-
digheden in Sderot. De groep was in 
Ramallah toen de drie ontvoerde en 
vermoorde tieners werden gevon-
den, waarna Israel in samenwer-
king met de Palestijnse Autoriteit 
een klopjacht op de daders opende. 
Ook werden er diverse columns naar 
aanleiding van de reis geschreven, 
in onder meer De Volkskrant en El-
sevier. 
Researcher antisemitisme Guy 
Muller vertegenwoordigde CIDI 
in Brussel op een conferentie van 
INAG en in Boedapest was hij op 

een conferentie van CEJI. Ook was 
hij in Berlijn voor een conferentie 
over antisemitisme en sprak daar 
met Samantha Power, de Ameri-
kaanse ambassadeur bij de Verenig-
de Naties. 

MEDIA

CIDI was in 2014 zeer zichtbaar in 
de media, zowel op sociale media, 
als bij de geschreven pers en op ra-
dio en TV. Apart benoemen zou te 
veel ruimte vergen, maar een paar 
voorbeelden: CIDI-directeur is 
vaste commentator bij het radio1-
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Met: interessante data/statistieken gepresenteerd 
door Nachshon Rodriques Pereira van de 
Israelische bevolking door Kieskompas, duiding 
van die data via livestream door Andre Krouwel 
vanuit Israel, een (kosjere) snackcorner, open bar, 
campagnefi lms van de verschillende Israelische 
partijen, presentatie en duiding exit polls, debat 
tussen verschillende Nederlandse, politiek 
geëngageerde jongeren die onder leiding van 
CIJO-voorzitter Aviël Ragamin de verschillende 
Israelische politieke stromingen zullen 
vertegenwoordigen, en het grote 

VERKIEZINGSDEBAT
‘Waar gaat het heen met Israel 

en de rest van de wereld’

Onder leiding van journalist Leonard Ornstein en 
CIDI-directeur Esther Voet voeren woordvoerders 
van de verschillende politieke partijen debat over 
de implicatie van de exit polls. Dat doen we met: 

Harry van Bommel (SP), Han ten Broeke (VVD), 
Raymond Knops (CDA), Michiel Servaes (PvdA), 
en vertegenwoordigers van de ChristenUnie en 
anderen.   

Aanmelden verplicht via cidi@cidi.nl
of -

*Kieskompas verzorgt nu voor de derde keer 
voorspellende data voor wat betreft de Israelische 
verkiezingen en bleek tijdens de laatste Israelische 
verkiezingen een van de weinige betrouwbare bronnen. 

CIDI was tijdens de zomer te gast bij John Kerry met wie werd gesproken over antisemitisme en het vredesproces



programma Dit is de Dag. Ook was 
er een debat met de buitenland-
woordvoerder van de PvdA, Michiel 
Servaes, bij het Radio2-programma 
Spijkers met Koppen over het al dan 
niet erkennen van een Palestijnse 
staat. Er waren optredens bij BNR 
Nieuwsradio en alle nieuwspro-
gramma’s op Radio1, van De Och-
tend tot Met het Oog op Morgen. 
Er werden opinieartikelen, inter-
views en portretten gepubliceerd in 
Trouw, De Volkskrant, Parool, NRC, 
Nederlands Dagblad, Reformato-
risch Dagblad, Max Magazine, NIW 
en De Telegraaf. CIDI publiceerde 
een weerwoord in het magazine van 
de Vrijmetselarij waarin werd gere-
ageerd op een interview met Dries 
van Agt, dat op z’n minst tendenti-
eus mocht worden genoemd. Daar-
naast was er een uitgebreide publi-
catie in de Internationale Spectator, 
een uitgave van het Clingendael In-
stituut, met een groot opinieartikel 
over het vredesproces.
Bovendien was CIDI tijdens Ope-
ratie Protective Edge diverse malen 
te gast bij nieuwsprogramma's op 
radio en TV, waaronder Nieuwsuur. 
CIDI werkte ook mee aan verschil-
lende (internationale) documentai-
res over het opkomende antisemi-
tisme en was zeer actief op sociale 
media, vooral op de twitter-accounts 
@CIDI_Nieuws en @Esther_Voet.

DE POLITIEK

Tijdens een spoeddebat over antise-
mitisme op 16 januari in de Tweede 
Kamer, werd CIDI door Gert Jan 
Segers van de Christen Unie geci-
teerd over de Hitlergroet 2.0. CIDI 
volgde diverse debatten zoals het 
debat over het Israelbezoek van de 
regering, en overlegde daarover met 
diverse partijen. 
Op 20 mei vond een debat plaats 
over discriminatie in de Tweede Ka-
mer. CIDI voorzag alle partijen van 
informatie die gebruikt werd tijdens 
het debat. Daarbij werd ook onze 
Monitor Antisemitische Incidenten 
2013 vermeld. CIDI riep in lande-
lijke dagbladen op tot een Europese 
aanpak van antisemitisme. Elbert 
Dijkgraaf van de SGP diende naar 
aanleiding daarvan een motie in de 
Tweede Kamer in, die met algemene 
stemmen werd aanvaard. De motie 
was voor minister Timmermans 
aanleiding om een vurig betoog te-
gen antisemitisme te houden. 

Extra maatregelen
CIDI informeerde diverse politieke 
partijen over informatie aangaan-
de beveiliging. CIDI was de enige 
Joodse organisatie die aanwezig was 
tijdens een belangrijk debat met 
minister Opstelten over beveiliging 
Joodse gebouwen, waarbij de Kamer 
unaniem doordrongen was van het 
feit dat er extra maatregelen geno-
men moesten worden. 
Arie Slob stelde in samenwerking 
met Gert Jan Segers (beide Christen-
Unie) na overleg met CIDI tijdens 

de Algemene Beschouwingen vra-
gen waarna premier Rutte tonnen 
voor beveiliging Joodse instellingen 
toezegde. 
CIDI organiseerde voor Arie Slob 
een bezoek aan het Cheider, waarbij 
CIDI aanwezig was. Er 
waren vele informatieve 
gesprekken met Kamer-
leden van vrijwel alle 
politieke partijen over 
zowel de situatie in het 
Midden-Oosten als anti-
semitisme en radicalise-
ring van bepaalde mos-
lim-groeperingen in de 
Nederlandse maatschap-
pij. CIDI had ook contact 
met verschillende leden 
van de Amsterdamse en 
Haagse gemeenteraad en 
diverse gesprekken met 
burgemeester Van Aart-
sen naar aanleiding van 
de verschillende anti-Is-
rael demonstraties en de 
antisemitische uitlatingen die wer-
den gedaan op de Haagse Hoe� ade. 

WEERWOORD TEGEN 
ANTIISRAEL SENTIMENTEN

16 januari hield CIDI in samenwer-
king met de LJG en nog een aantal 
Joodse organisaties een bijeenkomst 
over de BDS-beweging in de LJG 
Amsterdam. BDS staat voor Boycot 
Divest and Sanctions. Daarvoor was 
ook een vertegenwoordiger van 
NGO-monitor uit Jeruzalem over-
gevlogen. 
Naar aanleiding van die avond is een 
task force samengesteld die bedrij-
ven gaat scannen die door anti-Is-
raelische lobbyclubs zouden zijn 
benaderd. CIDI stuurt die bedrij-
ven een brief met het aanbod extra 
informatie te geven, en daar waar 
nodig, onjuiste info te weerleggen. 
CIDI was de inhoudelijke spreker 
tijdens een bijeenkomst van joodse 
organisaties met PGGM, een pensi-
oenfonds dat investeringen in vijf 
Israelische banken had teruggetrok-
ken. Daarnaast organiseerden we 
samen met Christenen voor Israel 
een brievenactie richting ABP om te 
voorkomen dat ze het voorbeeld van 
PGGM zouden volgen. CIDI legde 

contact met diverse bedrijven en in-
stellingen die onder druk staan van 
de BDS-beweging, om een tegenge-
luid te laten horen. De BDS-bewe-
ging dient internationaal te worden 
bestreden. In dat kader kwam er op 
diverse niveaus samenwerking tot 
stand met Amerikaanse, Israelische 
en Europese organisaties.

PUBLICATIES EN WEBSITE

Hoewel de gebeurtenissen tussen 
Israel en Gaza veel energie van de 
CIDI-medewerkers eisten, moest 
er ook worden beantwoord aan de 
afspraken met organisaties waarmee 
CIDI al overeenkomsten had liggen. 
Met andere woorden: ook het dage-
lijks werk moest voortgang vinden. 
Dankzij de niet afl atende inzet van 
het CIDI-team kon daaraan worden 
beantwoord, maar de fl exibiliteit 
van de medewerkers werd tot het ui-
terste op de proef gesteld. 

Naast de Israel Nieuwsbrieven en de 
honderden nieuwsartikelen op de 
CIDI-website waren er ook andere 
publicaties die CIDI in 2014 uit-
bracht. 
CIDI publiceerde een kritische re-
actie op het door minister Plou-
men onderschreven VBDO-rapport 
'Dutch Institutional Investers and 
Investments related to the Occupa-
tion of the Palestinian Territories', 
waarin onze organisatie diverse 
onjuistheden en halve waarheden 
aantrof. Hierin werd een overzicht 
gegeven van alle rechtszaken betref-
fende BDS in Nederland en andere 
Europese landen, waaruit blijkt dat 
BDS tot dat moment geen enkele 
zaak had gewonnen.
Deze CIDI-publicatie werd ook 
in het Engels vertaald zodat ook 
buitenlandse (zuster)organisaties 
gebruik kunnen maken van onze 
bevindingen. 
In het voorjaar kwam in de serie CI-
DI-Informatiereeks het boek 'Tus-
sen Hoop en Catastrofe, Tikva of 
Nakba, het confl ict tussen Israel, de 
Palestijnen en de Arabische Wereld' 
van prof.dr. Klaas A.D. Smelik uit. 
Ook kwam in de vroege zomer het 

informatieve boekje 'Israel en de 
Palestijnse gebieden, Feiten en Cij-
fers' uit, een handig naslagwerk dat 
onder meer werd gestuurd naar alle 
relevante volksvertegenwoordigers 
in Eerste en Tweede Kamer en dat, 
evenals het boek van professor Sme-
lik via onze website te bestellen is. 

Tijdlijn antisemitisme 
CIDI produceerde een Tijdlijn An-
tisemitisme, met daarbij behorende 
website (www.antisemitismetijdlijn.
nl). Zowel de folder als de website 
zijn zeer populair bij onder ande-
ren leraren geschiedenis. Ook deze 
publicatie van CIDI werd verspreid 
onder alle relevante volksvertegen-
woordigers in het parlement. 
CIDI maakte een Youtube kanaal 
aan als alternatief voor het gestopte 
project CIDI TV. Alle fi lms die CIDI 
produceerde en publiceert, zijn zo 
niet verloren gegaan en ook geeft 
het ons in de toekomst mogelijk-
heid om meer fi lms te publiceren. 
De Platform-site Holocausteducatie 
en WOII werd geheel vernieuwd. 
Dat moest gebeuren vanwege een 
hackersprobleem.

HERDENKEN

Op 26 maart organiseerde CIDI een 
belangrijke bijeenkomst met orga-
nisaties als het CJO en het CMO, 
Sinti en Roma in Nederland, het 
Cairo Overleg en Overlegorgaan 
Joden en Christenen, in de Amster-
damse Eggertzaal over de toekomst 
van het herdenken in Nederland, 
waarna een gemeenschappelijke 
verklaring werd gecommuniceerd 
naar het Comité 4 en 5 mei. CIDI 
trad over dit initiatief ook tot twee 
keer op bij Nieuwsuur. CIDI vindt 
dat het mandaat aangaande herden-
ken de laatste jaren veel te breed is 
getrokken en streeft met bevriende 
organisaties naar een terugkeer tot 
de kern van het herdenken op 4 mei. 
Het memorandum van het Comité 4 
en 5 mei loopt volgend jaar af, van-
daar dat de discussie nu moest wor-
den gevoerd. 

Op 4 mei organiseerde CIDI in sa-
menwerking met de Joodse Om-
roep en documentairemaker Ruben 
Gischler een viewing in het Verzets-
museum te Amsterdam, in aanwe-
zigheid van een van de hoofdrolspe-
lers. Gischlers documentaire, ‘Een 
rest keert weer’, vertelt het verhaal 
van Nederlandse Joden die na hun 
bevrijding uit het concentratie-
kamp naar Israel wilden emigre-
ren, daar door de Engelsen werden 
tegengehouden en werden terugge-
stuurd naar de kampen. De bijeen-
komst werd door zo’n 100 personen 
bezocht en de documentaire werd 
kortgeleden nog op TV herhaald. 

Symposium Herdenken
CIDI had contact met de burge-
meester van Hilversum, Pieter 
Broertjes, naar aanleiding van een 
geplande bijeenkomst in een mos-

kee over de ‘Palestijnse schaduw 
Holocaust’ georganiseerd door de 
radicale moslimorganisatie het 
‘Platform bewust Moslim’ op 4 mei. 
Naar aanleiding daarvan trad CIDI 
ook op in de media, maar alleen 
nadat de burgemeester het contact 
met CIDI had vrijgegeven. De bij-
eenkomst zelf ging uiteindelijk niet 
door, men postte een en ander op 
internet. 
Op 21 september organiseerde CIDI 
een groot symposium voor de lera-
ren Holocausteducatie die de CIDI 
Yad Vashem-reis hadden bijge-
woond, en andere geïnteresseerden, 
over herdenken. Het symposium 
werd goed bezocht en er kwam een 
10-stappenplan uit dat werd ge-
publiceerd op onze website. Kort 
daarna liet het Comité 4 en 5 mei 
van zich horen op Nieuwsuur, bij 
monde van vice-voorzitter Jacques 
Wallage. In het hernieuwde stand-
punt van het Comité bleek een aan-
tal precies dezelfde denkpunten te 
zijn opgenomen als de deelnemen-
de leraren tijdens het CIDI-sympo-
sium hadden samengesteld. 

ANTISEMITISME

CIDI bracht in maart 2014 de Mo-
nitor Antisemitische Incidenten 
2013 uit, een dag voor het integra-
tiedebat in de Tweede Kamer. Naar 
aanleiding daarvan werden er onder 
meer vanuit ChristenUnie, SGP, en 
PVV Kamervragen gesteld. Opnieuw 
werd CIDI in de Kamer genoemd 
naar aanleiding van onze stijgende 
meldingscijfers. Tegelijkertijd riep 

CIDI met het Inspraak Orgaan Tur-
ken opnieuw op tot een onderzoek 
naar vooroordelen onder jongeren, 
naar het voorbeeld van het universi-
taire onderzoek 'Jong in Antwerpen 
en Gent' van het JOP in België. Het 
nieuws werd in vele media opgepikt. 
Gedurende het hele jaar registreerde 
CIDI de meldingen die bij ons bin-
nenkwamen van mensen die anti-
semitisme hadden ervaren. Aan de 
Monitor Antisemitische Incidenten 
2014 wordt dit voorjaar de laatste 
hand gelegd. CIDI maakte tijdens 
de zomermaanden een tussenscan, 
vanaf het moment waarop de drie 
Israelische tieners werden gekid-
napt op de Westbank tot het einde 
van operatie Protective Edge. Er was 
gedurende die maanden een duide-
lijke piek in het aantal meldingen. 
Tegen de meest abjecte overtreders, 
zoals de radicale moslim-demon-

Wist u dat het werk van CIDI uitsluitend door onze Vrienden en 
donaties mogelijk wordt gemaakt? CIDI wil het aantal vrienden 

verhogen en doet een beroep op uw hulp:

Maak uw vrienden
Vriend van CIDI

Zo zorgt u dat het werk van CIDI door kan gaan. Als dank 
ontvangt u van ons het nieuwste boek van Benny Morris:

Een staat, twee staten.
E-mail naam en adres van uw vriend naar cidi@cidi.nl

en geef daarbij aan naar welk adres de Israel Nieuwsbrief moet 
worden gestuurd. U kunt daarbij kiezen: of u betaalt voor de 

Vriend die u aanmeldt, of zij betalen zelf.

CIDI. Eff ectief en betrokken
Voor Israel, voor vrede

Oorlogsjournalist Arnold Karskens was een van de sprekers
tijdens het symposium op 21 september
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Deelnemers journalistenreis 2014 bezoeken ver� abriek in Sderot na inslag raket



stranten op de Haagse Hoe� ade, 
werd aangifte gedaan. Researcher 
antisemitisme, Guy Muller verte-
genwoordigde CIDI tijdens een 
dialoogbijeenkomst over 'Veiligheid 
binnen een Diverse Samenleving' en 
bij de bijeenkomst 'Iedere Amster-
dammer heeft Recht op Veiligheid' 
met burgemeester Van der Laan. 

Respect voor LJG en Emre Unver
CIDI had diverse malen overleg met 
Ira Forman, de expert antisemitisme 
bij het Amerikaanse State Depart-

ment. Ook de Amerikaanse ambas-
sadeur Timothy Broaz werd geïnfor-
meerd. CIDI kwam uitgebreid aan 
het woord over de Nederlandse situ-
atie. Daarnaast was CIDI aanwezig 
bij verschillende rondetafelgesprek-
ken, zoals op ministeries, over het 
opkomende antisemitisme. Tijdens 
een emotionele bijeenkomst ter ere 
van Chanoeka reikte CIDI-bestuurs-
lid Barbara Barend twee CIDI Res-
pect Awards uit. De Respect Award 
is door CIDI in het leven geroepen 
om mensen of organisaties die zich 
inzetten voor te strijd tegen anti-
semitisme, in het zonnetje te zet-
ten. Dit jaar werd de publieksprijs 
uitgereikt aan de Liberaal Joodse 
Gemeente in Amsterdam vanwege 
hun project Leer je Buren kennen. 
De juryprijs ging naar de voorzitter 
van het Inspraak Orgaan Turken en 
PvdA-raadslid in Amsterdam, Emre 
Unver, in wie CIDI een vaste partner 
vindt als het gaat om bestrijding van 
discriminatie en antisemitisme.

LEZINGEN EN OVERIGE 
EVENEMENTEN

CIDI gaf in 2014 tientallen lezingen 
en workshops door het hele land, 
van Friesland tot Limburg. De lezin-
gen werden verzorgd door Guy Mul-
ler, Esther Voet en Elise Friedmann 
en de onderwerpen varieerden van 
workshops over antisemitisme ver-
sus Israelkritiek, ontwikkelingen in 
het Midden-Oosten, interne ontwik-

kelingen in de Israelische politiek, 
de ontstaansgeschiedenis van Israel, 
Israels relatie met Europa etc. Direc-
teur was ook spreker en moderator 
tijdens de Internationale Wizo-Con-

ferentie in Amsterdam en was naast 
Sybrand van Haersma Buma en jon-
gerenimam Yassin el-Forkani spre-
ker tijdens De Nacht van de Bijbel. 
Ook gaf zij een lezing bij een Hin-
doestaanse ondernemersvereniging, 
was te gast bij Theodor Holman bij 
het zondagmiddagprogramma Roze 
Olifanten in het Amsterdamse Thea-
ter Bellevue en bij het Arti Beraad op 
uitnodiging van columniste Elma 
Drayer om de ontwikkelingen tus-
sen Israel en de Arabische wereld te 
duiden. 

Op 21 mei gaf Yossi Beilin in de Ra-
binzaal van CIDI een lezing over het 
vredesproces, waarbij zo’n tachtig 
mensen aanwezig waren en een paar 
weken later gaf de Israelische schrij-
ver Ari Shavit, bekend van het boek 
'Mijn Beloofde Land', daar ook een 
lezing voor een volle zaal. 

EEN LANGE, HETE ZOMER

Voor CIDI begon de lange hete zo-
mer van 2014 op 24 mei, toen een 
terrorist vier mensen vermoordde 
in het Joods Museum in Brussel. 
Meteen waren ook Nederlandse Jo-
den gealarmeerd, vooral voor wat 
betreft de beveiliging van Joodse 
gebouwen. CIDI trok met Bij Leven 
en Welzijn en het Centraal Joods 
Overleg op om de urgentie van die 
beveiliging duidelijk te maken in 
politiek Den Haag en de diverse ge-
meenten (zie ook onder het kopje 
Politiek). De aanslag in Brussel viel 
gelijk met de Europese Verkiezin-
gen. CIDI had zich in de landelijke 
pers (Nieuwsuur, De Telegraaf) be-
zorgd getoond over de voorgeno-
men samenwerking tussen de PVV 
en het Franse Front National. 
CIDI voorzag het weekblad Elsevier 
in dezelfde periode van materiaal 
aangaande de minimale strafmaat 
die rechtbanken hanteren voor 
veroordeling van antisemitisme. 
In de opmaat naar de confrontatie 
met Hamas in de zomer, bevond 
CIDI zich met 20 journalisten in 

Ramallah toen de drie ontvoerde 
tieners ergens op de Westbank, 
vermoord, werden gevonden. 
De kidnap zou de opmaat gaan 
vormen naar het uitbreken van 

Kruispunt 
Zelden waren Israelische verkie-
zingen zo spannend als ze worden 
op 17 maart, want het merendeel 
van de voorspellingen, met nog 
veel zwevende kiezers, laten een 
nek-aan-nekrace zien tussen Neta-
nyahu (Likoed) en de Zionistische 
Unie (voor wie het nog niet wist, 
ook als je links bent kun je zionist 
zijn) met aan het hoofd Isaac (Buji) 
Herzog van Avoda (Arbeid). Buji 
is de underdog, met een proble-
matische karaktertrek. Met zijn 
fragiele, weinig charismatische 
voorkomen is hij het prototype 
van de Israelische intellectueel, 
waartegen de gemiddelde Isra-
eli wantrouwen koestert. Aan de 
andere kant ziet Netanyahu er al 
sinds de zomer dodelijk vermoeid 
uit. Iedere week lijkt er een nieuw 
schandaal rond zijn ministeriele 
huishouden de kop op te steken 
en sommige Nederlandse Israeli’s 
hebben het al over ‘het Balkenende 
eff ect’: Israel zou Netanyahu-moe 
zijn. Er is voormalig Likoed-minister 
Moshe Kahlon die stemmen kan 
wegsnoepen, maar daarnaast heeft 
Likoed last van een gevaarlijke 
partij op rechts: de nationalistische, 
charismatische Naftali Bennett van 
HaBayit HaYehudi. En je moet het 
hem nageven, waar links een zure 
en negatieve campagne voert en 
de sociale agenda te veel laat lig-
gen, is die van Bennett bij vlagen 
hilarisch, met een zeer aansprekend 
motto: Israel heeft genoeg van het 
‘sorry’ zeggen. Een boodschap die 
aanspreekt, want Israeli’s kunnen 
ook tellen: 21 resoluties in de VN 
tegen Israel tegenover 1 tegen Iran, 
1 tegen Syrië, 1 tegen Myanmar 
en 1 tegen Noord-Korea in 2013; 
en 20 resoluties tegen Israel en 1 
tegen Iran, Syrië en Noord-Korea 
in 2014, doet het bloed van vrijwel 
iedere Israeli koken, en geef ze eens 
ongelijk. De ‘in your face’-houding 
van Bennett spreekt daarom veel Is-
raeli’s aan. Uiteraard is dat een kort-
zichtige gedachte want hoewel je er 
met de ‘bad neighbourhood’ waarin 
Israel zich bevindt in geografi sch 
opzicht bijna van kunt spreken, ís 
Israel nu eenmaal geen geïsoleerd 
eiland in deze geglobaliseerde 
wereld. Weliswaar heeft Europa 
voor de meerderheid al lang afge-
daan, de band met Amerika blijft 
essentieel. Toch zal de ramkoers 
waarop Netanyahu met het Witte 
Huis ligt, met invloed van Bennett 
niet bepaald verbeteren. Maar ja, zo 
redeneren veel Israeli’s, wie zal zeg-
gen wie over twee jaar in het Witte 
Huis zit? Als dat een Republikein 
wordt, heeft Israel met de huidige 
veel grotere bedreigingen voor de 
Westerse wereld, de komende jaren 
niet veel te vrezen. Daarnaast zit fa-
talisme de Israeli in het bloed. Links 
heeft nog een ander probleem: al 
wordt het de grootste partij, met 
wie zal het een coalitie kunnen 
vormen? Livni heeft haar buik zo 
vol van Netanyahu dat ze al heeft 
gezegd geen coalitie meer met 
Likoed onder zijn leiding te willen 
vormen, hoewel een Avoda-Likoed 
coalitie wellicht het beste zou zijn 
voor het land. Israel staat op een 
kruispunt. Aan voorspellingen doe 
ik niet meer, want: this is the Middle 
East. We gaan het 17 maart zien. 
E.V.

Commentaar

EN VERDER… CIJOACTIVITEITEN IN 2014

Voor CIJO ging 2014 van start met Holocaust Memorial Day. CIJO organiseerde 
een dag van re� ectie en bezinning. Er werd stil gestaan bij de verhalen van 
overlevenden en de afschuwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog werden 
herdacht.
Tijdens de algemene ledenvergadering in maart bedankte CIJO Roselyne Cohen, 
Flora Burgers en Naomi Gar� nkel voor hun inzet als bestuursleden en werden 
Joshua Cohen, Aviël Ragamin en Chamoetal Zeidler benoemt tot nieuwe 
bestuursleden.
In juni was CIJO medeorganisator van een manifestatie voor Israëls recht om 
haar burgers te verdedigen en tegen de gewelddadigheden. Naar schatting 
kwamen zo'n duizend mensen naar de Dam voor de solidariteitsmanifestatie.

POLITIEKE REIS
In de zomer organiseerde CIJO wederom een reis voor politieke 
jongerenorganisaties. Vertegenwoordigers van bijna het hele politieke 
spectrum reisden een week lang door Israël om haar land en (politieke) 
uitdagingen beter te begrijpen, opdat zij hun ervaring konden delen met hun 
achterban.

Na de zomer organiseerde CIJO op de internationale dag van de vrede, een 
conferentie met nationale en internationale sprekers om ons juist op deze 
bijzondere dag te kunnen verdiepen in Israël. Sprekers: Ronny Naftaniel, C.J. 
van Horzen (Oud-docent Erasmus Universiteit), David Suurland (internationaal 
recht en mensenrecht), Harry van Bommel (SP), Han te Broeke (VVD), Lucas 
Hartong (voormalig Europarlementariër PVV), Alan Johnson (prof. democratic 
theory and practice en verbonden aan BICOM) en Joanne Nihom (journaliste en 
vredesactiviste). Ook organiseerde CIJO aansluitend een essaywedstrijd voor 
jongeren. 

FILMAVOND
Na jaren in het bestuur te hebben gezeten en actief te zijn geweest voor CIJO, 
namen Joep de Geus en Helene Peereboom in oktober afscheid van CIJO. Daarna 
verwelkomde CIJO Paul van der Bas, Jos Engelkes en Kavita Huizing in het 
bestuur.
In november organiseerde CIJO een � lmavond in Den Haag. Op deze avond 
werd de � lm Relentless the Struggle for Peace in the Middle-East vertoond en 
achteraf werd er een gezamenlijke discussie gevoerd. In de � lm kwam naar 
voren dat het onderwijs in de Palestijnse Gebieden een groot obstakel vormt 
voor vrede.
Naar aanleiding van de groeiende onrust in het Midden-Oosten ten gevolge 
van moslimextremisme organiseerde CIJO in december een lezing met David 
Suurland over de rol van de Islam en Sharia binnen terreurorganisaties. Ook 
analyseerde Suurland de relaties tussen Hamas, Hezbollah en Iran en het gevolg 
van de Islamitische Staat op het Europese buitenlands beleid.

SCHOLENBEZOEK
Naast evenementen was CIJO terug te vinden in de media. Zo was CIJO onder 
andere te gast bij Radio 1 en bij de Reformatorische Omroep. Tevens legde Aviël 
Ragamin bij een evenement van Amnesty International de visie van CIJO uit 
op administratieve detentie en ging hij in debat met dhr. Lankamp van het 
Nederlands Palestina Komitee over het recht tot educatie in de Palestijnse 
Gebieden. Daarnaast was CIJO te gast bij diverse politieke jongerenorganisaties 
en studentverenigingen. CIJO zette ook in 2014 haar voorlichtingen door 
en bezocht enkele basis- en middelbare scholen om les te geven over het 
Jodendom, antisemitisme en het Israëlisch-Palestijns con� ict. Ook in 2015 zal 
CIJO haar missie voor zelfbeschikkingsrecht, vrede en veiligheid voor het Joodse 
volk voortzetten.

 Uitreiking CIDI Respect Awards 2014. Vlnr: Barbara Barend (CIDI), Madelon Bino (LJG), 
Emre Ünver (IOT), en Gita Hacham (LJG).Foto: Paul van der Bas (CIJO)

Op 17 juli vond er een pro-Israel manifestatie plaats op De Dam in Amsterdam
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operatie Protective Edge. Om een 
tegengeluid te laten horen tegen 
alle anti-Israel demonstraties die 
deze zomer de revue passeerden, 
organiseerde CIDI in samenwerking 
met Christenen voor Israel en CIJO 
op 17 juli een pro-Israel manifestatie 
op de Dam in Amsterdam waarbij 
zo'n duizend sympathisanten 
aanwezig waren. Sprekers waren 
Kamerlid Joel Voordewind, 
CvI-directeur Roger van Oordt, 
Frits Bolkestein, de Israelische 
ambassadeur Haim Divon, Frits 
Barend en Esther Voet. 

Nee tegen Jodenhaat
Omdat Protective Edge ook in Ne-
derland voor een enorme polarisa-
tie zorgde en het aantal antisemiti-
sche meldingen bij CIDI explosief 
steeg, werd op 7 augustus in De 
Telegraaf in een paginagrote ad-
vertentie opgeroepen Jodenhaat 
niet te tolereren. De advertentie 
werd ondertekend door tientallen 
bekende Nederlanders uit de sport, 
entertainment, zakenwereld en de 
politiek. 
CIDI organiseerde tijdens de zwaar-
ste weken van confl ict tussen Hamas 
en Israel op zeer korte termijn een 
bliksembezoek van voormalig ge-
neraal Amos Yadlin. Hij sprak hier 
met journalisten, Birgitta Taselaar 
(directeur Noord-Afrika en Midden-
Oosten bij het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken) en een aantal Ka-
merleden. Er waren opnamen voor 
persbureau Novum en ook hield hij 
een lezing over de militaire situatie 
in een overvolle Eggertzaal. 

Quickscan
CIDI publiceerde diverse 
opiniestukken naar aanleiding van 
de oorlog in onder meer Volkskrant 
en Reformatorisch dagblad. Er 
waren tientallen interviews in de 
landelijke kranten en op TV zoals bij 
Nieuwsuur, EenVandaag, Powned 
etc. en CIDI was de hele zomer door 
te horen tijdens diverse Radio1-
optredens over het Midden-Oosten 
en antisemitisme. 
Achter de schermen voorzag CIDI 

diverse journalisten en columnisten 
van informatie over het confl ict en 
het toegenomen antisemitisme. Die 
informatie kwam terug in tientallen 
artikelen en columns. 
CIDI maakte een quickscan van 
het toegenomen aantal zuiver 
antisemitische incidenten tijdens 
de Gaza-oorlog. Los van uitingen 
op sociale media telde CIDI 105 
incidenten tijdens de crisis, een 
duidelijke piek (vergelijkbaar met 
het hele jaar 2012).

Alle medewerkers van team CIDI 
beantwoordden publieksvragen 
en vragen vanuit de politiek. Het 
ging in totaal om honderden 
(verontruste) telefoontjes.

Catshuisoverleg
CIDI ging deze zomer al 
dan niet samen met andere 
vertegenwoordigers uit het CJO op 
bezoek bij burgemeester van Den 
Haag, Van Aartsen, en was aanwezig 
bij het zogenaamde Catshuisoverleg 

met premier Rutte en ministers 
Opstelten en Asscher. Ook had 
CIDI ontmoetingen met ministers 
Bussemaker en Asscher over de 
aanpak van antisemitisme in het 
onderwijs en andere segmenten 
van de Nederlandse maatschappij. 
CIDI had zelf overleg met diverse 
vertegenwoordigers van de politie 
Den Haag en Amsterdam over de 
toegenomen spanningen. Ook 
had CIDI diverse malen contact 
met vertegenwoordigers van het 
Openbaar Ministerie-LECD. CIDI 
protesteerde tegen het gebrek 
aan handelen van burgemeester 
Van Aartsen na demonstraties 
in zijn stad waarbij niet werd 
ingegrepen. De verontwaardiging 
werd overgenomen door een aantal 
media. Daarna vonden diverse 
gesprekken met de burgemeester 
en hoofden politie en Openbaar 
Ministerie plaats. 

OVERIGE ACTIVITEITEN

CIDI hield op verzoek van het 
Israelische Jewish People Policy 
Institute een enquête over ‘Israel, 
Joods en democratisch’. Via JPPI 
kwamen de bevindingen terecht bij 
Tzipi Livni, minister van Justitie 
van Israel. 
Ook in 2014 vond opnieuw de 
CIDI collegereeks Israelische 
buitenlandse politiek plaats, 
waaraan 75 studenten deelnamen.
CIDI nam bij Nieuwsuur klip en 
klaar afstand van de gewraakte 
opmerking van PVV-leider Geert 
Wilders aangaande ‘minder, minder 
Marokkanen’.
Tijdens een ontmoeting met 
de voorzitter van het college 
van procureurs-generaal, de 
heer Herman Bolhaar, werd de 
mogelijkheid besproken om op 
het aangifteformulier van de 
politie ook antisemitisme als een 
van de discriminatiegronden aan 
te brengen. Tot dan toe was dat 
in tegenstelling tot geloof, ras, 
of LGBT’s niet het geval. Twee 
weken na het gesprek met de heer 

Bolhaar, zegde minister van Justitie 
Opstelten toe dat ook antisemitisme 
nu zal worden toegevoegd op het 
formulier. 
CIDI had met andere partijen ge-
sprekken met de KNVB over antise-
mitische spreekkoren in stadions.
Guy Muller was een van de modera-
tors tijdens het Ridderzaaloverleg, 
geïnitieerd door minister Asscher, 
waarbij verschillende vertegenwoor-
digers vanuit allerlei bevolkings-
groepen met elkaar in dialoog gin-
gen. Ook werd daar nader overlegd 
over samenwerking tussen CIDI en 
SPIOR om de kennis over de metho-
diek van de Monitor Antisemitische 
Incidenten met SPIOR te delen voor 
hun meldpunt moslimhaat.
In goed overleg met een Amster-
dams veilinghuis werd een veiling 
tegengehouden van Nazi-memora-
bilia. 

BESTUUR EN RAAD 
VAN ADVIES

In 2014 vonden er zowel in het be-
stuur als in de Raad van Advies di-
verse wisselingen plaats. Op 1 janua-
ri volgde Alon Nir Rein Simon op als 
penningmeester van het bestuur. Er 
werd afscheid genomen van secreta-
ris Robert Kiek wiens functie werd 
overgenomen door Arik Suissa. Da-
vid Beesemer en Onno Hoes verlie-
ten het bestuur aan het eind van het 
jaar en Ronnie Eisenmann werd be-
noemd tot waarnemend voorzitter. 
Marijke Slager die namens het NIK 
in de Raad van Advies zat, werd op-
gevolgd door David Pappie en voor 
B'nai B'rith nam Frank van Gelde-
ren zitting in de Raad. 

Het bestuur van het CIDI 
heeft zich voor 2015 tot doel 
gesteld om honderdduizend 
euro extra aan giften binnen 
te halen. Een fi nancieel sterk 
CIDI maakt dat wij nog 
daadkrachtiger op kunnen 
komen voor Israël en Joden 
in Nederland. 

Waarom is dit nodig?
Het zal u niet ontgaan zijn dat CIDI 
zeer actief is. Aanslagen zoals in 
Toulouse, Brussel, Parijs en Kopen-
hagen bewijzen hoe belangrijk het is 
dat CIDI haar werk blijft doen. Ook 
wordt het steeds belangrijker om 
goede informatie over de situatie in 
Israël te verscha� en. Uit het sociaal 
jaarverslag in deze Israel Nieuws-
brief blijkt ook dat het CIDI zeer 
sterke activiteiten heeft ontwikkeld 
die echt een verschil maken! Maar 
wij zouden nog veel meer kunnen 
bereiken als we daarvoor de midde-
len zouden hebben. Op dit moment 
heeft CIDI een minimaal budget van 
zo’n zes ton per jaar. Alle activiteiten 
zoals u die in deze Nieuwsbrief heeft 
kunnen lezen en meer, worden daar-
van gefi nancierd, inclusief de salaris-

sen van onze medewerkers.
Al onze inkomsten zijn giften en 
bijdragen van stichtingen, vrienden 
en contribuanten, en voor een klein 
deel erfenissen. Wij ontvangen geen 
subsidies van wat voor overheid dan 
ook, maar zijn geheel ona� ankelijk 
en dit willen we zo houden.
Daarnaast hebben we te kampen 
met een verouderend vriendenbe-
stand. Tot vorig jaar daalde het aan-
tal vrienden en contribuanten dan 
ook. In 2014 hebben wij deels het tij 
weten te keren en hebben wij meer 
vrienden aan ons weten te binden. 
Het aantal contribuanten is echter 
niet toegenomen.

Wat kunt u doen?
De bijdrage om vriend te kunnen 
worden is sinds de invoering van 
de euro niet veranderd, terwijl de 
kosten wel zijn toegenomen. In deze 
fi nancieel uitdagende tijden willen 
wij de vriendenbijdrage ook niet 
verhogen. 

Waar wij wel om vragen is extra 
support van degenen die het zich 
wel kunnen veroorloven. U bent al 
contribuant vanaf € 250 per jaar! U 
vindt in deze Israel Nieuwsbrief een 
eenmalige machtiging waarmee u 
contribuant kunt worden. 

Op cidi.nl kunt u ook heel gemakke-
lijk een extra gift overmaken.
Ook vragen wij u om uw familie en 
vriendengroep aan te sporen om 
vriend of contribuant te worden. 
Nodig gasten uit en neem hen mee 
naar één van onze events zoals bij-
voorbeeld de aankomende Israël-
verkiezingsbijeenkomst op 17 maart 
in Amsterdam. Daarnaast hopen wij 
op uw legaat of erfenis opdat wij 
ook op de lange termijn een fi nanci-
eel sterke organisatie zullen blijven.

Zijn er belastingvoordelen?
CIDI heeft een ANBI (Algemeen 
Nut Beogende Instelling)-status. 
Sinds 2014 is het mogelijk om con-

tractueel uw gift zonder tussen-
komst van een notaris voor mini-
maal 5 jaar vast te leggen. Als uw 
periodieke gift voldoet aan een 
aantal voorwaarden, kunt u de gift 
aftrekken in uw aangifte inkom-
stenbelasting. 

Vul de bij deze Nieuwsbrief ge-
voegde antwoordkaart in en 
stuur hem op naar CIDI, Postbus 
11646, 2502 AP in Den Haag. Voor 
meer informatie over belastingaf-
trekbaarheid kunt u terecht op de 
website van de belastingdienst of u 
kunt voor vragen of meer informatie 
met ons contact op nemen via cidi@
cidi.nl of telefonisch 070-3646862.

Oproep van de penningmeester
Help CIDI fi nancieel sterk te blijven!
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De strijd tussen Israel en Hamas wordt steeds vaker ook in Nederland
‘uitgevochten’. Op sociale media, maar ook op straat wordt gescholden
en gedreigd. Niet alleen tegen Israel, maar ook tegen Nederlandse Joden.

Sommige demonstranten roepen hardop “Dood aan de Joden”.

Ditmoet nu stoppen.

In Nederlandmoet iedereen veilig en in vrede kunnen wonen, ook de
Nederlandse Joden. Ongeachtwat er in Israel gebeurt.Wij roepen deNederlandse

bevolking op om antisemitisme onder geen voorwaarde te tolereren.

Dit is geen solidariteitsverklaringmet de Israelische regering,
wij als ondertekenaars verschillen daarover ook vanmening.

Maar over één ding zijn wij het eens:

Kritiek op Israel? Oké.

Jodenhaat?Nee!

GEENEXCUUS
VOOR

JODENHAAT

exchange vvd

Geen excuus voor jodenhaat poster ism de Telegraaf


