
Israel Nieuwsbrief

Tegen antisemitisme 
en discriminatie

Nederlandse en 
Israelische politiek

CIDI-acties en  
manifestaties

CIDI-periodiek over Israel en de Joodse wereld | jaargang 31 | nummer 3 | april 2016

pag. 2 pag. 2-3 pag. 3 pag. 4

Sociaal jaarverslag 2015
Een jaar met veel verande-
ringen, zo kan CIDI het jaar 
2015 typeren; zowel wat be-
treft de (politieke) ontwikke-
lingen rond Israel en anti-
semitisme als wat betreft de 
interne structuren. Verkie-
zingen in Israel met veel ver-
rassingen, politieke discus-
sies, oplaaiend geweld in het 
Midden-Oosten, terreur-ac-
tiviteiten in allerlei hoeken 
van de wereld - ook tegen Jo-
den in Europa en in Israel -, 
nieuwe vormen van geweld, 
en grote immigratiegolven. 
Al deze ontwikkelingen heb-
ben hun invloed op het werk 
van CIDI. Intern kende CIDI 
veel wisselingen: een nieu-
we voorzitter, nieuwe direc-
teur, nieuwe bestuursleden 
en wijzigend personeelsbe-
stand. En in al deze veran-
deringen heeft CIDI toch 
veel werk weten te verzetten, 
voor en achter de schermen. 
Dit verslag - dat onmogelijk 
compleet kan zijn - poogt 
hier een beeld van te geven. 

 
InformatIe en lezIngen

Collegereeks
CIDI startte het jaar traditiegetrouw 
met de jaarlijkse interuniversi-
taire collegereeks “Israelische 
buitenlandse politiek”. Ruim 
zestig studenten van verschillende 
universiteiten volgden tussen 7 
januari en 18 maart elke woens-
dagochtend een college van een 
gerenommeerde expert, doorgaans 
een hoogleraar. De onderwerpen in 
2015 waren: Historische achtergron-
den van de staat Israel • Historische 
ontwikkelingen sinds de stichting 
van de staat Israel • De Arabische 
perceptie van het Israelische 
buitenlandse beleid • Israel en het 
internationaal recht • De waterpro-
blematiek in het Midden-Oosten en 
de betekenis ervan voor het Vredes-
proces • Europa en Israel • Nederland 
en Israel • Amerika en Israel • Het 
Israelisch – Palestijns conflict en 
het Iraanse nucleaire programma: 
de internationale context • Voorbij 
de Arabische lente • Het Israelische 
beleid ten aanzien van vredesopties. 
De evaluatie van de colleges beves-
tigt het nut en de noodzaak van dit 
project.

Rabinherdenking
Op 2 december organiseerde CIDI 
met tal van andere organisaties 
een herdenking voor oud-premier 

Werf Vrienden voor CIDI en WIN een 
lezing van Hanna Luden bij u thuis!

 
Op verzoek geeft CIDI-directeur Hanna Luden een lezing 

bij u thuis. Die kan bijvoorbeeld over Israel gaan, over 
antisemitisme, of over CIDI. 

U komt hiervoor in aanmerking wanneer u minimaal  
vijf Vrienden voor het CIDI werft.  

Hoe? Vraag uw vrienden of familieleden Vriend van CIDI te 
worden. Dit kunnen zij doen door het formulier op onze website 

in te vullen of door contact met ons op te nemen. U kunt natuurlijk 
ook een jaar Vriendschap cadeau geven.

laat het ons weten als u een huiskamerbijeenkomst met de nieuwe 
door u geworven Vrienden wilt houden. Samen met Hanna luden 

regelen wij dan een datum voor de bijeenkomst en bespreekt 
u het onderwerp. neem contact met ons op via cidi@cidi.nl of 

telefonisch: 070-3646862.

WIN WIN: Een interessante avond voor u,
steun voor het werk van CIDI voor ons allemaal!

Yitzhak Rabin. Speciaal daarvoor 
nodigde CIDI de oud Mossad-
directeur en veiligheidsexpert 
Efraim Halevy uit naar Nederland. 
Halevy (1934), de negende directeur 
van de Mossad en het vierde 
hoofd van Israelische Nationale 
Veiligheidsraad, is vooral bekend om 
zijn aandeel in de totstandkoming 
van het vredesverdrag tussen Israel 
en Jordanië. Tijdens de herdenking 
haalde Halevi herinneringen op 
aan zijn tijd als naaste medewerker 
van Rabin. Naast de herdenking 
organiseerde CIDI ook een persont-
bijt met Halevy, waar journalisten 
van vijftien verschillende media aan 
deelnamen. Halevy was te zien in 
diverse Nederlandse en Belgische 
kranten en tv-programma’s.

Overige lezingen en 
bijeenkomsten
— 20 januari hield de Israelische 
expert op het gebied van oorlogs-
recht Pnina Sharvit Baruch van 

het Israel Instituut voor Strategic 
Studies een lezing voor Vrienden van 
CIDI en andere belangstellenden 
over de dilemma’s van asymmetri-
sche oorlogsvoering. 
— Ter gelegenheid van Holocaust 
Memorial Day, 27 januari, organi-
seerde CIJO op 25 januari samen 
met andere organisaties een serie 

workshops: zie het  jaarverslag CIJO.
— Op woensdag 3 juni, kort na 
de Israelische verkiezingen, gaf de 
Israelische journalist, wetenschap-
per en Midden-Oostenexpert dr. 
Jonathan Spyer bij CIDI een 

boeiende lezing getiteld: “De 
nieuwe regering-Netanyahu: Wat 
is daarvan te verwachten voor de 
positie van Israel in de regio”. 
— Via het infonetwerk kon CIDI 
zijn achterban uitnodigen voor 
de serie Henriëtte van Lynden-
lezingen van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, vaak over 

actualiteiten en dillemma's in het 
Midden-Oosten. Een voorbeeld was 
de lezing over het nucleair akkoord 
met Iran en de implicatie daarvan 
voor het gehele Midden-Oosten. 
Vele vrienden hebben hier dankbaar 
gebruik van gemaakt.
— Op zondagavond 29 november 
organiseerde CIDI een bijeenkomst 
over de "Forgotten refugees". Met 
de in Iraq geboren Edwin Shuker 
stond CIDI stil bij het lot van de 
bijna een miljoen Joodse vluchte-
lingen uit Arabische landen, die 
na het verdelingsplan van 1947 en 
de oprichting van de staat in 1948 
werden vervolgd en verdreven. Israel 
heeft 30 november uitgeroepen tot 
internationale gedenkdag van hun 
verdrijving. 

Studiereizen naar Israel
— Met een groep van 19 journalisten 
reisde CIDI van 28 juni tot en met 
5 juli door Israel en de Westbank. 
Het programma is toegesneden 
op journalisten en omvat ontmoe-
tingen met politici, zakenmensen, 
opinieleiders, journalisten, etc. van 
beide kanten van “het conflict”. 
Heikele kwesties zijn uitvoerig 
besproken en de problematiek van 
het conflict werd belicht door een 
groot aantal sprekers, variërend van 
zelfkritische Israeliërs van Another 
Voice en Peace Now, tot een settler 
en overheidvertegenwoordigers, 
en op de Westoever sprekers van 
Hamas, Fatah en UNRWA. De reis 
ging naar steden als Jeruzalem 
en Tel Aviv, Ramallah en Rawabi 
(het “Almere” van de Palestijnen), 
naar een nederzetting en naar het 
noorden bij de grenzen met Syrië en 
Libanon. 
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CIDI in Brussel, met (3e van links) oud-minister Timmermans. Foto: CIDI

Journalisten bezochten een vluchtelingenkamp bij Ramallah. Foto: Alexander Schipper

Bericht van de 
penningmeester



— Van 26 december 2015 tot 
3 januari 2016 bracht CIDI 25 
docenten naar de International 
School for Holocaust Education 
van Yad Vashem voor het jaarlijkse 
seminar “Lesgeven over WOII en de 
Holocaust”. Het programma omvat 
colleges over de geschiedenis van de 
Jodenvervolging, maar vooral ook 
workshops waarin de deelnemers 
lessen ontwierpen met materiaal 
van Yad Vashem. Zeer nuttig was de 
gedachtewisseling over struikelblok-
ken en effectieve methoden om het 
onderwerp aan middelbare scholie-
ren te onderwijzen. De deelnemers 
volgden vooraf een inleidend semi-
nar in Nederland. In een afsluitende 
bijeenkomst werd er teruggeblikt , 
geëvalueerd en werden mogelijkhe-
den geïntroduceerd om het geleerde 
in de Nederlandse lespraktijk in te 
passen. Zo zijn nog 25 geëngageerde 
docenten toegevoegd aan de selecte 
groep mensen die met CIDI over het 
onderwerp sparren.

Onderwijs 
— Scholen vinden het steeds lastiger 
om les te geven over de complexe 
situatie in het Midden Oosten. 'Het 
Israelisch-Palestijnse conflict' maakte 
tot 2015 deel uit van de verplichte 
onderwerpen voor het Centraal 
Schriftelijk examen VMBO en 
werd in de syllabus gekoppeld aan 
de Tweede Wereldoorlog. CIDI hield 
gesprekken met het Ministerie van 
Onderwijs en docenten, en besteedde 
kritisch aandacht aan de behande-
ling van het conflict in bestaande 
schoolboeken en -methoden. Daarin 
staat vaak onjuiste of onvolledige 
informatie, gepresenteerd op 
tendentieuze toon. 
CIDI riep het Ministerie van 
Onderwijs op om kwaliteitscriteria 
in te stellen voor lesboeken om dit 
voortaan te vermijden. Inmiddels is 
'het conflict' geen deel meer van de 
verplichte examenonderwerpen op 
VMBO; het is een keuze-onderwerp 
voor het schoolexamen. Om het 
onderwerp toegankelijk te maken 
voor docenten en leerlingen, startte 
CIDI in 2015 met de productie van 
een digitale lessenserie met correcte  
informatie over het conflict tussen 
de Palestijnen en Israel, speciaal voor 
VMBO-leerlingen. Het werk wordt 
gedaan in overleg met onderwijs-
experts, en gecontroleerd door 
vakmensen voordat het aangeboden 
wordt, om een goede kwaliteit te 
garanderen. 
— Directeur en personeelsleden van 
CIDI hebben verschillende lezingen 
gehouden over uiteenlopende onder-
werpen, natuurlijk gerelateerd aan 
Israel en antisemitisme. Bijzonder 
belangrijk vinden we onze bijdrage 
bij scholen. 
— Veel studenten wisten CIDI te 
vinden in het kader van hun profiel-
werkstuk, scriptie / afstudeerscriptie, 
etc.

aCtIe

— Het debat “VU Israel-vrij”, dat 
op 13 januari zou plaatsvinden, is 
na actie van onder meer CIDI en 
CIJO afgelast door het College van 
Bestuur. De actiegroep Studenten 
voor Rechtvaardig Palestina wil dat 
de Vrije Universiteit in Amsterdam 
alle banden met Israel verbreekt. Na 
onder meer een brievenactie liet het 
bestuur weten dat een zo eenzijdig 
debat geen plaats kon vinden binnen 
de universiteit, 'in het licht van 
de maatschappelijke onrust'. “Wij 
hebben vandaag gemerkt dat (..) 
het debat gevoelens van uitsluiting 
en onveiligheid oproept binnen 
de universitaire gemeenschap”, 
schreef het bestuur. In juni vond 
een vervangend debat plaats, dat 
evenwichtiger moest zijn – maar het 

volgens veel studenten nog niet was.
— Op 9 februari kreeg het naar 
een SS'er genoemde schip Pieter 
Schelte 'onder druk van de wijdver-
spreide reacties' een andere naam. 
De president van scheepsbouwer 
Allseas, Edward Heerema, had het 
schip genoemd naar zijn vader – een 
veroordeelde oorlogsmisdadiger die 
lid was van de SS en de Waffen SS. 
CIDI ageerde hier al tien jaar tegen. 
Het schip, het grootste ter wereld, 
was gebouwd met staatssubsidie, 
maar de toenmalige Minister van 
Economische Zaken Maria van der 
Hoeven (CDA) was niet van plan 
zich te bemoeien met de omstreden 
naam voor een door de overheid 
gesubsidieerd schip. In januari 
2015 was het schip klaar en zou het 
(ingehuurd door Shell) aanleggen in 
de haven van Rotterdam. Dat leidde 
tot grootscheepse en internationale 
protesten, en eindelijk gaf Allseas 
toe: het schip heet voortaan Pioneering 
Spirit.
— Op maandag 29 juni organiseerde 
CIDI samen met CIJO en Christenen 
voor Israel een busreis naar Genève, 
waar bezorgde mensen uit de hele 
wereld protesteerden tegen de 
oneerlijke behandeling van Israel 
door de VN Mensenrechtenraad. 
Ruim dertig Nederlandse deelnemers 
demonstreerden mee op het Place 
des Nations, voor het gebouw van de 
Verenigde Naties. 
— Op 29 oktober organiseerde CIDI 
een Solidariteitsmanifestatie voor 
Israel, ook in samenwerking met 
Christenen voor Israel. Aanleiding 
was de komst van Mahmoud Abbas 
naar Nederland in een periode van 
herhaaldelijke steek-incidenten tegen 
Israeliërs. De manifestatie bracht 
ruim 500 sympathisanten op de been, 
die werden toegesproken door o.a. 
Joël Voordewind van de Christen 
Unie en de rabbijnen Evers en Jacobs. 
Abbas werd opgeroepen om luid en 

duidelijk de steekpartijen en andere 
aanslagen te veroordelen en recht-
streeks te onderhandelen met Israel. 
Verslagen en video-opnames van de 
manifestatie zijn te vinden op cidi.nl 

(beknopt) en op cvi.nl (uitgebreid).

Juridisch
In 2015 kwamen verschillende rechts-
zaken in de publiciteit. In mei werd 
de “Haagse beroepsdemonstrant”, 
die al tien jaar eenmans-demonstra-
ties houdt tegen Israel, veroordeeld 
wegens mishandeling. Toen hij werd 
aangesproken op de tekst van zijn 
protestbord, duwde hij zijn slachtof-
fer en trapte hij hem in de buik. 
Ook de aangifte tegen rapper Ismo 
zorgde voor publiciteit. CIDI had 

in 2014 aangifte gedaan tegen Ismo 
om de uiting ''Ik haat die fucking 
Joden nog meer dan de nazi's'' en 
antisemitische tweets. In december 
2015 werd hij vrijgesproken; na een 

oproep van CIDI en COC ging het 
Openbaar Ministerie in hoger beroep. 
De zaak speelt nog steeds. CIDI blijft 
de aangiftes wegens antisemitisme 
volgen.

PolItIek

 
Israelische verkiezingsavond
Op 17 maart, de avond van de 
Israelische verkiezingen, stemde 
het 150-koppige CIDI-publiek als 
altijd linkser dan de Israeli's. Op de 
door CIDI en CIJO georganiseerde 
verkiezingsavond in de Rode Hoed 
te Amsterdam werd de Zionist 
Union de grote publiekswinnaar 
met 46% van de stemmen – flink 

meer dan de nummer twee, Likoed, 
die 21% van de stemmen kreeg. De 
echte resultaten vanuit Israel pakten 
onverwacht anders uit: Likoed werd 
de grootste partij met (slechts!) 25% 
van de stemmen, de Zionist Union 
werd tweede met 20%. De uitslagen 
werden live geduid door professor 
André Krouwel van (ook in Israel) 
Kieskompas. Na een debat door 
politiek geëngageerde Nederlandse 
jongeren (zie het verslag van CIJO) 
discussieerden Nederlandse partij-
woordvoerders Harry van Bommel 
(SP), Michiel Servaes (PvdA), Martijn 
van Helvert (CDA), Wassila Hachchi 
(D66), Han ten Broeke (VVD), Joram 
van Klaveren (Bontes/van Klaveren) 
en Roelof Bisschop (SGP) over de exit 
polls.

Stedenband Amsterdam-Tel Aviv
Het initiatief voor een stedenband 
tussen Amsterdam en Tel Aviv was al 
goedgekeurd door de Amsterdamse 
gemeenteraad, maar werd tijdens 
de laatste Gaza-oorlog in 2014 op 
de lange baan geschoven. Toen 
burgemeester Van der Laan het in 
2015 weer oppakte – nu uitgebreid 
met een stedenband met Ramallah -, 
wilde een deel van de Gemeenteraad, 

onder druk van BDS-activisten, Tel 
Aviv boycotten. 
CIDI heeft zich hier actief tegen 
ingezet. Kort voor de Gemeente-
raadsvergadering die de stedenband 
moest afstemmen, nodigde CIDI 
twee vertegenwoordigers van de 
stad Tel Aviv uit voor een bezoek aan 
Amsterdam. Samen met en op lokatie 
van de Liberaal Joodse Gemeente Am-
sterdam organiseerde CIDI zondag 
28 juni een discussiebijeenkomst 
met Meretz-Raadslid Mickey 
Gitzin en Eytan Schwartz, adviseur 
van de burgemeester, over het belang 
van een samenwerking tussen Tel 
Aviv, Ramallah en Amsterdam. 
De Tel Avivse politici hadden 
ontmoetingen met Amsterdamse 
gemeenteraadsleden en politieke 
partijen. Hun bezoek kreeg media-
aandacht (o.a. interviews) en wierp 
gewicht in de schaal. In de Raads-
vergadering werd een stedenband 
niet afgestemd: een delegatie van de 
Gemeente ging op werkbezoek om 
de mogelijkheden voor samenwer-
king te onderzoeken.
Tijdens de raadsvergadering van 
15 oktober pleitten CIDI-directeur 
Hanna Luden en andere medestan-
ders voor een samenwerking. Vóór 
deze vergadering publiceerde Het 
Parool een opiniestuk van Luden 
over het onderwerp en een kort 
interview. Uiteindelijk stemde de 
raad voor (geen stedenband, maar) 

een samenwerking op projectbasis. 

Ontmoeting met Mahmud Abbas 
Op 30 oktober vond op initiatief en 
uitnodiging van CIDI een ontmoe-
ting met Mahmud Abbas plaats. 
CIDI kwam met 20 mensen uit haar 
achterban, die met Abbas in gesprek 
gingen. Zij maakten hun zorgen 
kenbaar over de aanslagen in Israel 
en de Palestijnse gebieden en over de 
poging van de PA om Joodse heilige 
plaatsen via een Unesco-resolutie 
te annexeren. Aangesproken op de 
Palestijnse ophitsing tot geweld, 
zei Abbas: “Wij zijn bereid om 
de ophitsing van alle kanten te 
stoppen in een trilaterale commis-
sie” – daarmee implicerend dat ook 
Israel debet is aan ophitsing. Meest 
opvallend was de uitspraak van Ab-
bas tegen BDS, en zijn uitnodiging 
aan de Arabische staten om ‘hun vlag 
te laten wapperen in de hoofdstad’ 
(d.w.z. diplomatieke betrekkingen 
aan te gaan met Israel). Abbas wierp 
twijfels aan zijn legitimiteit als 
leider van de hand en stelde dat de 
Palestijnse instellingen ook na zijn 
vertrek overeind zullen blijven. 
De ontmoeting kreeg aandacht in 
verschillende media. 

Manifestatie tegen Abbas. Foto: CvI

De Nederlandse vlag wapperde op de demonstratie in Geneve. Foto: Paul van der Bas

Kamerlid Joël Voordewind (CU). Foto: CvI



Botsing van culturen

De terroristische aanslagen 
in Brussel en in Parijs heb-
ben europa geschokt. De 

discussie over de omgang met ISIS 
enerzijds, en met moslims in eu-
ropa anderzijds is geïntensiveerd 
en verhard.  De vluchtelingenpro-
blematiek, die de verschrikkingen 
in het midden-oosten dichter bij 
europa bracht, kreeg ineens een 
nieuwe dimensie: de angst voor 
'import' van terroristen wordt 
steeds sterker, terwijl de empathie 
met vluchtelingen tanende is.  

Het wordt steeds duidelijker dat 
de oorlog tegen ISIS een existen-
tiële oorlog is, niet alleen voor het 
midden oosten, maar ook voor de 
rest van de wereld, europa incluis. 
en dat een "botsing der culturen" 
– ook binnen de moslimwereld – 
aan de basis van deze oorlog ligt. 
Deel van het probleem is ook dat 
een grote groep europese moslims 
de band met en betrokkenheid 
bij europa kwijt zijn, getuige de 
terreuraanslagen en de reacties 
daarop door in europa geboren 
moslimjongeren. 
Pogingen van politici om de 
ISIS-terreur met het Israelisch-
Palestijnse conflict te verbinden 
zijn niet alleen onjuist, ze zijn 
regelrecht gevaarlijk. onjuist 
omdat de aanslagen in Beirut, 
ankara, nigeria, libië, Syrië en 
Irak onmogelijk kunnen worden 
verklaard door woede over het 
Israelisch-Palestijnse conflict. De 
echte oorzaken worden zo niet 
onderzocht en niet begrepen. 
en gevaarlijk omdat dit europa 
weerhoudt van het nemen van 
maatregelen om verdere escalatie, 
in het midden-oosten en elders, 
te voorkomen en ISIS te verslaan 
(vernietigen, zeiden experts 
tijdens het CIDI-symposium over 
terrorisme, Israel en Internationaal 
recht).

ook Israel is bezorgd. ISIS nadert 
haar grenzen steeds dichter, in 
Syrië, de Sinai en Jordanië. net als 
in de Irak-oorlogen, verlangt het 
Westen van Israel dat het geen 
partij wordt in de complexe oorlog 
die dwars door de loyaliteitlijnen 
van moslims en arabieren loopt. 
Want hoe wreed ISIS ook is, hoe 
desastreus voor de bevolking 
waarover het heerst, als Israel in 
beeld komt, worden de (schuld)
pijlen op haar gericht.... 
tijdens het CIDI-symposium 
vroegen sommige sprekers zich 
af wanneer europa zich gaat 
realiseren dat het in oorlog is. 
een oorlog die gewonnen moet 
worden. experts voorspellen dat 
deze oorlog nog jaren zal duren. 
europa zal moeten leren leven met 
voortdurende dreiging en leren 
balanceren tussen de veiligheid 
en de vrijheden van haar burgers. 
Dit is de grote uitdaging voor de 
komende jaren. De ervaring van 
Israel, zowel de problemen en 
misstappen als de successen, zijn 
een goed begin. De sleutel voor 
succes? Waakzaam zijn, voortdu-
rend evalueren, en accepteren dat 
er ook fouten worden gemaakt.

H.l.
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Landelijke politiek
Ook in de landelijke politiek kwamen 
verschillende malen onderwerpen 
uit het werkterrein van CIDI aan de 
orde in de Tweede Kamer, al of niet 
na informatie door CIDI. 
— Op 23 mei stelden Kamerleden 
Van der Staaij (SGP), Ten Broeke 
(VVD) en Voordewind (CU) schrifte-
lijke vragen aan minister Koenders 
over de eenzijdigheid en voorin-

genomenheid van de resolutie van 
de Wereld Gezondheid Raad, die 
uitsluitend Israel veroordeelde voor 
“het schenden van gezondheidsrech-
ten in bezet Palestijns gebied”. De 
Kamerleden wilden weten waarom 
Nederland deze eenzijdige veroorde-
ling had gesteund en spraken de 
hoop uit dat de minister zich evenals 
zijn voorganger zou inzetten tegen 
‘Israel bashing’. 
— Op 1 december werden 
Kamervragen gesteld over de 
eenzijdige opstelling van de VN. 
De 70e Algemene Vergadering had 
weer bijna uitsluitend moties aange-
nomen tegen Israel en gaf daarmee 
“het discutabele politieke signaal dat 
Israel meer dan enige andere staat 
ter wereld in overtreding is tegen 
internationale rechtsregels”, vonden 
Van der Staaij (SGP), Ten Broeke 
(VVD), Voordewind (CU) en De Roon 
(PVV). Zij vroegen de minister hoe 
Nederland zich ervoor wil inzetten 
dat de AVVN zich in het bijzonder 
gaat richten op die landen die 
zich ernstig schuldig maken aan 
schending van inernationale 
rechtsregels, maar daar nu zelden of 
nooit op worden aangesproken.
— De veiligheid van Joden in 
Nederland werd verschillende 
malen aan de orde gesteld door 
Kamerleden. Na de verijdelde aanslag 
op de Thalys deed Joël Voordewind 
(CU) dit in september; in oktober 
stelden Kamerleden Ten Broeke, Van 
Klaveren en Bontes vragen over een 
oproep tot geweld tegen Israeli-
sche toeristen op internet.

— In 2015 kwamen meermalen 
Holocaustoverlevenden in het 
gedrang door bezuinigingen (in 
Nederland) en strafacties van 
de overheid tegen de inwoners 
van nederzettingen (in Israel). In 
december kwam er eindelijk een 

eind aan de dreigende kortingen die 
alleenstaande AOW-gerechtigden 
buiten de Groene Lijn al tijden boven 
het hoofd hingen. CIDI kwam de 
afgelopen jaren diverse malen in het 
geweer tegen dergelijke maatrege-

len. Deze korting is nu van de baan 
voor officieel erkende oorlogsge-
troffenen. Zij zullen per 2016 overal 
ter wereld dezelfde AOW-rechten 
krijgen als in Nederland, zegde 
Staatssecretaris Kleinsma (SZW) in 
een Kamerbrief toe, ook als zij in 
een land wonen waarmee Nederlnd 
geen sociale zekerheidsverdrag heeft. 
Bovendien houden als overgangs-
maatregel alle AOW-gerechtigden 
die voor 1 januari 2016 buiten de 

Groene Lijn woonden recht op hun 
huidige AOW-uitkering, zolang hun 
situatie niet verandert. Mensen die 
na 1 januari 2016 naar een plaats bui-
ten de de Groene Lijn verhuizen of 
een nieuwe AOW-uitkering krijgen, 
worden wel gekort (tenzij zij erkend 

oorlogsgetroffene zijn). Dit geldt 
behalve op de Westoever ook in de 
Golan en ‘Oost-Jeruzalem’. Dit omdat 
Nederland geen verdrag heeft met de 
gebieden en daar geen controle kan 
uitoefenen - is de officiele reden.
— In juni zegde staatssecretaris 
Van Rijn na media-ophef toe om te 
‘bezien’ hoe zes Holocaustoverle-
venden in hun aanleunappartement 
bij het Joods bejaardenhuis in 
Den Haag konden blijven. De zes 
zouden hun zorgbijdrage kwijtraken 
en daarom moeten verhuizen
— In november deed CIDI een 
oproep op de regering om de 
EU-richtlijn voor etikettering van 
(uitsluitend) Israelische producten 
van de Westoever en de Golan niet 
door te voeren. De richtlijn wekt 
de illusie dat een oplossing van het 
conflict van buiten zou kunnen 
komen door eenzijdige druk op 
Israel, schreef CIDI. Dit spoort de 
Palestijnen niet aan om terug te 
keren naar de onderhandelingstafel, 
waar de oplossing echt gevonden 
moet worden. De maatregel was 
diverse malen onderwerp van 
discussie in de Kamer. 
— Begin december vroegen VVD, 
CU EN SGP aan Koenders of deze 
het doorvoeren van de maatregel 
verstandig achtte gezien de beden-
kingen hiertegen in de parlementen 
van verschillende EU-landen. 

Zij wilden weten welke vrijheid 
Nederland heeft in de wijze waarop 
en het tempo waarin de rechtsnoeren 
moeten worden doorgevoerd. 

antISemItISme
en DISCrImInatIe

Cidi heeft in de loop der jaren een 
naam opgebouwd als expertise-
centrum voor antisemitisme. Het 
wordt regelmatig gevraagd om deel 
te nemen aan relevante denktanks, 
projecten en initiatieven. CIDI werkt 
nauw samen met maatschappelijke 
organisaties , politie en openbaar 

ministerie om antisemitisme en 
discriminatie in het algemeen 
voortdurend op de agenda te 
houden, ook in Europees verband. De 
Europese Organisatie voor Veilig-
heid en Samenwerking in Europa 
(OSCE) in Wenen, Amerikaanse en 

Israelische organisaties consulteren 
CIDI regelmatig over antisemitisme 
in Nederland.

Schokeffect Monitor 
Antisemitische incidenten
De Monitor Antisemitische inci-
denten in Nederland 2014, die CIDI 
in april 2015 publiceerde, bracht 
een schokeffect teweeg: het aantal 
antisemitische incidenten lag in 
2014 71 procent hoger dan in het jaar 
ervoor (171 incidenten in 2014 tegen 
100 in 2013). Deze cijfers kwamen 
overeen met de tendens die bleek uit 
cijfers van de politie en buitenlandse 
organisaties. De Monitor is een 
graadmeter die serieus wordt 
genomen door beleidsmakers en 
politici.
CIDI publiceert de Monitor Antise-
mitische incidenten in Nederland 
sinds 1983 en hanteert vanaf het 
begin hetzelfde registratiesysteem. 
Daardoor geeft de rapportage een 
betrouwbaar overzicht van de 
tendensen en verschuivingen door de 
jaren heen. 

De jaarlijkse “CIDI Respect Award” 
voor organisaties die zich bijzonder 
hebben ingezet in de strijd tegen 
antisemitisme ging in 2015 naar 
het project “Gelijk is gelijk”. Dit 
leert scholieren om te gaan met 
verschillen. Joodse, islamitische en 
homoseksuele peer educators maken 
gezamenlijk religieuze, culturele 
en seksuele diversiteit bespreekbaar 
op scholen waar dit doorgaans een 
lastig onderwerp is. Zij treden op 
als rolmodel en spreken over hun 
eigen ervaringen met discriminatie, 
vooroordelen en verantwoordelijk-
heid nemen.

Congressen en overlegorganen
— Op 1 en 2 oktober leverde CIDI 
op uitnodiging van de Europese 
Commissie in Brussel een bijdrage 
aan het eerste jaarlijks Colloquium 
over het tegengaan van antisemi-
tisme en moslimhaat in Europa. 
CIDI benadrukte het belang van 
onderwijs in gemeenschappelijke 
Europese waarden zoals inclusie 
en wederzijds respect, en riep de 
Commissie op zich hier nadrukkelijk 
voor in te spannen. De Commissie 
heeft inmiddels twee speciale 
coördinatoren benoemd als eerste 
aanspreekpunt voor antisemitisme 
en islamhaat.
— 2 december was CIDI op 
uitnodiging van het American Jewish 
Committee (AJC) de hoofdspreker 
op het 7e Europese 'Forum on 
Antisemitism' in Berlijn. CIDI 
sprak over 'Israel als excuus voor 
Jodenhaat' en deed suggesties voor 
maatregelen.
— Het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid organiseert 
sinds 2013 Ronde Tafelgesprekken 
over antisemitisme met zo’n vijf-
tien organisaties van maatschappelijk 

betrokkenen, waaronder het Contact-
orgaan Moslims en Overheid, Forum, 
het Inspraak Orgaan Turken, diverse 
herinneringsplaatsen (aan WOII) en 
het Samenwerkingsverband van Ma-
rokkaanse Nederlanders. Zij spreken 
met bewindslieden spreken, gaan 

Bijeenkomst over stedenband met Eytan Schwartz (l) en Mickey Gitzin (r). Foto: Dirk P.H.Spits
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Grafschennis in Zeeland, Monitor 2014. Screenshot Omroep Zeeland

Het team van ‘Gelijk is Gelijk!’ wint de  CIDI Respect Award 2015. Rechts Hanna Luden. Foto: CIDI

Avond over Vergeten Vluchtelingen. Foto: Sandra Bahary
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De Israel Nieuwsbrief die u als Vriend van 
CIDI regelmatig ontvangt, geeft u ‘ houdbare’ 
achtergrondartikelen en informatie over Israel, 
Joods nederland, en CIDI. als u dat wilt, houdt CIDI 
u ook digitaal op de hoogte van het nieuws van de 
dag. 

Geef u op voor ons Infonetwerk: u ontvangt per 
e-mail uitnodigingen voor evenementen van CIDI, 
meestal gratis voor Vrienden. mail ‘Infonetwerk’ 
naar cidi@cidi.nl 
 
Geef u op voor digitale nieuwsalerts: Wilt een 
bericht per e-mail als er op www.cidi.nl een nieuw 

artikel staat, ga dan naar cidi.nl en geef u op voor 
nieuwsalerts
 
Geef u op voor het digitaal weekoverzicht: Vindt 
u al die nieuwsalerts teveel? geef u dan liever op 
voor het wekelijks overzicht van artikelen, ook via 
ww.cidi.nl
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naar elk nieuw artikel op cidi.nl. 

Zorg wel dat wij het juiste e-mailadres hebben waarop 
u uw informatie wilt ontvangen: als onze e-mail niet 
bezorgd kan worden, wordt uw adres gewist.
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Blijf op de hoogte met CIDI

De eerste CIJO-activiteit in 2015 
was de Holocaust Memorial Day. 
Jaarlijks organiseert CIJO in het 
kader van deze dag een infor-
matieve avond om de gruwelijk-
heden van de Tweede Wereld-
oorlog te herdenken. 

Bij de ledenvergadering in maart 
nam Joshua Cohen afscheid van 
het CIJO-bestuur. Jos Engelkes 
(penningmeester), Kavita Huizing 

en Paul van der Bas (vice-voorzit-
ter) deden formeel hun intrede in 
het bestuur, dat verder bestond uit 
Aviël Ragamin (voorzitter) en Cha-
moetal Zeidler (secretaris). 
In maart organiseerde CIJO een 
jongerendebat als onderdeel van de 
Israelische verkiezingsavond van 
CIDI. Vijf jongeren vertegenwoor-

digden daarin elk de positie van een 
belangrijke Israelische politieke 
partij vertegenwoordigden. Na het 
debat volgden de traditionele scha-
duwverkiezingen door bezoekers.

Ledenactiviteiten
In juni organiseerde CIJO een bus-
reis naar de manifestatie op het 
Place des Nations in Genève – pal 
tegenover het gebouw van de Ver-
enigde Naties. Hier werd gede-

monstreerd tegen het vooringeno-
men rapport over Israels acties in 
Gaza, dat die dag gepresenteerd 
werd aan de VN-Mensenrechten-
raad. CIJO sloot zich aan bij een 
grote groep demonstranten die van 
over de hele wereld bijeen waren 
gekomen om hun stem te laten ho-
ren en was daarin de grootste deel-

nemende jongerendelegatie. Na de 
manifestatie kreeg CIJO een privé-
ontvangst door CEO Robert Singer 
en Times of Israel-journalist Elha-
nan Miller op het kantoor van het 
World Jewish Congress.
CIJO organiseerde in 2015 zoals 
elk jaar een ledenweekend. Dit jaar 
stond het weekend in het teken van 
de drie Abrahamitische religies en 
hun visie op Israel. CIJO-leden gin-
gen in gesprek met vertegenwoor-

digers van elk van deze drie ge-
loven. Ook gaf arabiste Machteld 
Allan haar visie op het Israëlisch-
Palestijnse conflict.
 
De jonge pro-Israelstem 
die gehoord wordt 
Naast ledenactiviteiten deed CIJO 
in 2015 haar uiterste best om ook 

in de rest van de samenleving haar 
geluid te laten horen. Bestuursle-
den van CIJO bezochten in het ka-
der van het project Anne Frank 
spreekt Turks meerdere Turkse 
moskeeën en andere organisaties 
in de Turkse gemeenschap. Het be-
spreekbaar maken van antisemitis-
me en het wegnemen van vooroor-
delen, was het uitgangspunt. 
Tevens nam CIJO deel aan een 
symposium georganiseerd door de 
European Law Students Associa-
tion (ELSA) in Nijmegen. CIJO-be-
stuursleden waren verantwoorde-
lijk voor twee van de vier lezingen 
bij dit symposium, waarbij meer 
dan honderd Nijmeegse rechten-
studenten aanwezig waren. In sep-
tember gaf vice-voorzitter Paul 
van der Bas een presentatie bij een 
avond van het Youth Peace Initia-
tive, voor een publiek van 200 stu-
denten.
CIJO was in 2015 te gast bij ver-
schillende politieke jongerenor-
ganisaties en scholen door heel 
Nederland. Gespreksonderwer-
pen waren zeer divers en varieer-
den van de politieke situatie in het 
Midden-Oosten tot antisemitisme 
in Nederland. 
Dit jaar heeft CIJO extra aandacht 
besteed aan social media. Het be-
stuur van CIJO is van start gegaan 
met een campagne om meer men-
sen te bereiken, te betrekken en te 
voorzien van informatie via Face-
book en andere media zoals Twit-
ter en onze website. Op Facebook 
is het bereik van CIJO verdrievou-
digd, de Facebookpagina is actie-
ver dan ooit. 
Ook heeft CIJO een nieuw 
Twitteraccount geopend. Waar 
voorheen tweets vooral werden 
verstuurd vanaf de persoonlijke 
accounts van CIJO-bestuursleden, 
tweet CIJO nu vanaf een nieuw 
account: @CIDIjongeren.  [PvdB]

CIDI is een onafhankelijke 
stichting, volledig gefinan-
cierd door giften. Uw giften 
zijn in 2015 goed besteed. 

2016 is voortvarend begonnen: 
studiereizen voor journalisten, 
voor politici en voor docenten. De 
Monitor antisemitisme 2015 zullen 
we zeer binnenkort publiceren. Wij 
organiseerden het internationale 

CIDI-symposium over Terrorisme, 
Israel en internationaal recht, met 
invloedrijke sprekers die nieuwe 
gezichtspunten brachten en veel 
media-aandacht genereerden. 
CIDI bereidt zich voor op het 
verkiezingsjaar 2017 en spant 
zich in om input te leveren 
voor verkiezingsprogramma's 
van de politieke partijen.We 
begeleiden en ondersteunen 
mensen die zich inzetten tegen 

dreigende Israelboycots. De 
communicatietraining voor Joodse 
jongeren loopt, en verschillende 
informatie-avonden worden 
georganiseerd. Ons dagelijks 
lobbywerk vordert in stilte. 
Onze onafhankelijkheid is 
essentieel. Daarbij is financiële 
steun onontbeerlijk. Wilt u weten 
hoe u ons kunt steunen, bezoek 
dan cidi.nl of neem contact met ons 
op: 070-3646862 of e-mail  
cidi@cidi.nl. CIDI heeft de 
ANBI-status. Uw (jaarlijkse) 
financiële steun telt mee bij de 
giftenaftrek. 

onderling samenwerkingsbanden 
aan, en wisselen informatie uit over 
acties die nodig zijn om antisemiti-
sche vooroordelen te verminderen. 
In 2015 stonden de gesprekken in het 
teken van het project van Inspraak 
Orgaan Turken, over antisemi-
tisme in Turkse kring. Doel van dit 
project is toenadering tussen de twee 
gemeenschappen; CIDI adviseerde, 
bood ondersteuning en volgde het 
project kritisch. 
— CIDI nam deel aan verschillende 
overlegstructuren met de KNVB, 
AJAX, CJO en minister Asscher die 
naar wegen zoeken om antisemi-
tisme en discriminatie bij het betaald 
voetbal, vooral ‘spreekkoren’, aan te 
pakken. 
— 11 en 12 juni nam CIDI deel 
aan de internationale conferentie 
over antisemitisme in het 
betaalde voetbal, georganiseerd 
door de Anne Frank Stichting. 
CIDI verschafte informatie, droeg 
mogelijke oplossingen aan, en had 
zitting in de klankbordgroepen 
Voetbal en Islamitische jongeren van 
het 'Triggerfactoren'-onderzoek 
naar antisemitisme, uitgevoerd door 
het Verweij Jonker instituut voor de 
Anne Frank Stichting. 
— CIDI is lid van de adviescommis-
sie van SPIOR voor het oprichten van 
een meldpunt islamfobie.

Educatie en trainingen
— Medewerkers van CIDI gaven 
in 2015 lezingen en workshops 
over antisemitisme voor scholen 
en maatschappelijke organisaties 
door het hele land (Breda, Leiden, 
Rosmalen, Rotterdam).
— CIDI is samen met het COC 
de Nederlandse partner van het 
Europese project Facing Facts, dat 
tot doel heeft maatschappelijke 
organisaties te versterken die 'hate 
crimes' willen bestrijden. In 2015 
werkte CIDI aan de voorbereiding 
van een vervolgproject, Facing 
Facts! Online - een online training 
voor een breed publiek. 

meDIa

Deze en andere activiteiten van 
CIDI in 2015 waren veelvuldig 
aanleiding voor media-aandacht op 
radio, televisie en in de geschreven 
pers. CIDI werd gevraagd om 
commentaar, schreef opiniestukken 
en werd genoemd in interviews. 
Onderwerpen die vooral in de 
aandacht stonden waren de Monitor 
antisemitisme, het vertrek van 
directeur Esther Voet en het aantre-
den van Hanna Luden, het bezoek 
van Tel Avivse politici in het kader 
van de Stedenband met Amsterdam, 
antisemitische spreekkoren bij 
voetbal en de strijd daartegen (vele 
malen), antisemitische uitingen in 
de media en de strijd daartegen, de 
etiketteringsmaatregel van de EU, 
het bezoek van Efraim Halevi, en de 
ontmoeting met Abbas.  
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Het CIJO-weekend. Foto: CIJO


