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Gaza en Geld: interne rivaliteit en financiële problemen
Sinds het verdrijven van Fatah uit Gaza en de breuk met de Palestijnse Autoriteit (PA) heeft
Hamas het overheidsapparaat in de Gazastrook volledig overgenomen. Toen Hamas in 2007
een bloedige coup pleegde, instrueerde PA-president Abbas zijn ambtenaren om thuis te
blijven en het nieuwe Hamas-bewind niet te dienen. Wel bleef de PA hun salarissen betalen.
Tot op de dag van vandaag ontvangen tienduizenden PA-ambtenaren
in Gaza hun salaris, terwijl ze al
sinds 2007 thuiszitten. Hamas
vulde het gebrek aan overheidsmedewerkers op met eigen aanhangers: er kwamen dus tienduizenden
nieuwe gemeenteambtenaren,
boekhouders, IT’ers en politiemensen bij. Bovendien heeft Hamas nog

Assad – een trouwe bondgenoot
van het (sjiitische) Iraanse ayatollahregime. Dat betekende het einde
van de Iraanse geldstroom richting
Hamas. Een jaar later kreeg Hamas
nog een tegenslag te verduren door
een machtswisseling in Egypte.
President Morsi, lid van de Moslimbroederschap en een ideologische
bondgenoot van Hamas, werd na

nijpende geldtekort kregen ze nu
nog maar de helft van hun normale
loon. Bovendien werden de betalingen steeds onregelmatiger – soms
elke maand, soms om de zes weken
of zelfs twee maanden. Intussen
zitten de PA-ambtenaren in Gaza
nog steeds thuis en ontvangen ze
nog steeds hun salaris van de PA –
12 jaar na de coup door Hamas.

17.000 ordetroepen uit overheidsdienst ontslaat. Dat is voor Hamas
onacceptabel: de geüniformeerde
ordedienst is een steunpilaar van
zijn regime. De PA eist bovendien de
terugkeer van de eigen ambtenaren,
die al sinds 2007 thuiszitten en
in de loop der jaren allemaal zijn
vervangen. Intussen worden deze
ambtenaren-in-ruste nog steeds
betaald door de PA – met geld van de
internationale gemeenschap – maar
ook hun salaris wordt gekort.
Geldinjectie uit Qatar
In november 2018 sloten Hamas
en Israel een staakt-het-vuren om
de rust te bewaren en een einde
te maken aan de voortdurende
rellen bij de grens. In ruil daarvoor
ging Israel akkoord met een grote
financiële injectie door Qatar – de
Golfstaat heeft zich opgeworpen
als redder van het noodlijdende
Hamas-regime en heeft beloofd om
in totaal 90 miljoen dollar over te
maken in zes maandelijkse termijnen. Terwijl Israel hoopt dat de
betalingen uit Qatar enige verlichting brengen voor de erbarmelijke
humanitaire omstandigheden in

Gaza, is de Palestijnse Autoriteit
een opvallende tegenstander. Abbas
hoopt dat hij Hamas op de knieën
kan krijgen door de organisatie
financieel af te knijpen, zodat hij
het gezag van de PA in Gaza kan
herstellen. Ook de Israelische
oppositie was kritisch over de
financiering uit Qatar, met twee
argumenten: ten eerste wordt
Hamas hiermee in feite beloond
voor zijn agressie aan de grens, en
ten tweede wordt de positie van
Abbas en de PA erdoor verzwakt.
Ook Egypte is kwaad dat Hamas
en Qatar de banden aanhalen.
Egypte vervult sinds het aantreden
van Sisi een bemiddelende rol
tussen Hamas en Fatah, en tussen
Hamas en Israel. Dat Hamas nu
uitgerekend financieel afhankelijk
wordt van Qatar – een vijand van
Egypte – wordt door Caïro niet op
prijs gesteld.
Sinds de eerste transactie uit Qatar
in november 2018 en de tweede
in december van dat jaar, kregen
de Hamas-ambtenaren in Gaza
weer zo’n 70 à 80 procent van hun
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Hamas-parade in de Gazastrook, december 2018

steeds zijn eigen gewapende tak
met duizenden strijders. Al deze
mensen ontvangen hun salaris van
het Hamas-regime in Gaza.
De eerste jaren na de coup ging het
Hamas financieel voor de wind.
De terreurgroep inde belastingen
en ontving veel donaties uit het
buitenland, met name uit Iran.
Dit geld werd vervolgens vooral
aangewend voor het versterken van
de terroristische infrastructuur
van Hamas, zoals het bouwen van
terreurtunnels, en kwam niet ten
goede aan de bevolking van Gaza.
Financiële tegenvallers
In 2012 kreeg Hamas het lastiger
op financieel gebied. De (soennitische) beweging koos dat jaar
partij tegen de Syrische dictator

massale demonstraties afgezet
door het leger. Zijn opvolger als
president, generaal Sisi, is een
felle tegenstander van de Moslimbroeders. De grens tussen Egypte
en Gaza werd weer afgesloten en
de smokkeltunnels van Hamas
werden vernietigd. Ook ging Sisi
met Israel samenwerken om terreur
vanuit Gaza en de Sinaïwoestijn te
bestrijden.
De inkomstenbronnen van Hamas
zijn hierdoor opgedroogd, en het
moest hogere belastingen gaan
innen om de salarissen van de eigen
ambtenaren te kunnen betalen.
De salarissen van de 23.000 civiele
ambtenaren en 17.000 uniformdragers van het Hamas-regime
waren sowieso al lager dan wat PAambtenaren kregen, maar door het

Hamas moet naast overheidsdienaren nog een belangrijke groep
financieel onderhouden: de eigen
gewapende tak. Die heeft voor
Hamas de absolute prioriteit, maar
ook de eigen strijders moeten soms
genoegen nemen met lagere of
onregelmatige betalingen.
Twistpunt
Het betalen van ambtenaren is een
twistpunt bij elke verzoeningspoging tussen de Palestijnse Autoriteit
en Hamas. Hamas eist dat de PA
de ambtenaren in Gaza erkent en
hun salarissen betaalt. In principe
is PA-president Abbas akkoord
met het behouden van de 23.000
civiele ambtenaren die onder het
Hamas-bewind in Gaza werken,
maar hij wil wel dat Hamas de
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Activiteitenoverzicht 2018
I

n 2018 vierde Israel
zijn 70ste verjaardag,
een absolute mijlpaal
voor het nog steeds jonge
en volop in ontwikkeling
zijnde land. Met de
brandballonnen vanuit Gaza
en een aantal prominente,
veelbesproken gevallen van
antisemitisme in Nederland
was 2018 ook weer een
bewogen jaar voor CIDI.
Zowel op het gebied van evenwichtige berichtgeving over Israel als op
het gebied van antisemitismebestrijding blijft de inbreng van CIDI
van grote noodzaak in het publieke
debat. In 2018 heeft CIDI met een
team van 7 personen (5,3 FTE) weer
veel activiteiten ondernomen. In dit
activiteitenverslag kunt u daar meer
over lezen.

CIDI BIJEENKOMSTEN
In 2018 organiseerde CIDI verschillende publieke bijeenkomsten
voor CIDI Vrienden en andere
geïnteresseerden over relevante
onderwerpen.
Van 8 t/m 10 april was Dr. Raz
Zimmt, Iran en socialemediaexpert verbonden aan de INSS, in
Nederland. Tijdens zijn bezoek
gaf hij drie lezingen over Iran. Hij
ging in op de Iraanse positie en
verhoudingen in de regio. Ook sprak
hij over de Iraanse samenleving.
Met studenten van de Universiteit
van Amsterdam sprak Dr. Zimmt
over de rol van sociale media in de
Iraanse samenleving.

Docenten in kazerne Dossin

Ter gelegenheid van 70 jaar Israel
organiseerde CIDI op 17 mei een
avond met de kleinkinderen van
Israels ‘Founding Grand Parents’,
David Ben Goerion en Golda Meir.
Alon Ben Goerion en Shaul Rahabi waren aanwezig. Tijdens deze
jubileumavond blikten beide heren
terug op historische en persoonlijke
gebeurtenissen van hun grootouders. De aanwezigen kregen een
inkijkje in de persoonlijkheden van
twee van de stichters van de staat
Israel. De bijeenkomst was ook
online te volgen. Eerder op de dag
onthulde Alon Ben-Goerion het Ben
Goerion fietspad in Amstelveen ter
nagedachtenis aan zijn opa.
Op 10 oktober sprak de Brit David
Collier over ‘Undercover bij BDS’.
Collier heeft het zijn doel gemaakt
de leugens en het antisemitisme
van antizionistische activisten te
openbaren en te bestrijden. Jarenlang ging hij undercover om achter
hun ware gedachten en motivatie te
komen.

Tijdens een werkbezoek in Brussel en Den Haag, op 11 oktober,
bezochten vier Israelische Knessetleden
CIDI. Knesset-leden Avi Dichter
van Likoed, Anat Berko en Omer
Bar-Lev van de Arbeiderspartij en
Michal Rozin van Meretz kwamen
naar CIDI voor een kleinschalige
ontmoeting met CIDI vrienden en
genodigden te Den Haag.
In samenwerking met het Israelische filmfestival SERET, en
ter gelegenheid van 25 jaar Oslo,
verzorgde CIDI op 4 november
de vertoning van twee films en
een vraaggesprek. De eerste film
die werd vertoond was The Oslo
Diaries over de onderhandelingen
voor de Osloakkoorden. Daarna
volgde de film A Land Without
Borders, het onderzoek van de
Israelische schrijver Nir Baram
naar de opvattingen over Israeli’s
onder Palestijnen op de Westelijke
Jordaanoever.
Na vertoning van de films hield
Hanna Luden een vraaggesprek
met Robert Serry, oud VN-gezant
voor het Midden-Oosten.

De laatste publieke bijeenkomst
van 2018 vond plaats op 3 december.
Tijdens de traditionele Chanoeka
borrel werd de CIDI Respect
Award uitgereikt aan Stichting
Na de Oorlog, voor het werk dat
zij doen op het gebied van Holocausteducatie en het bestrijden van
antisemitisme.

CIDI IN HET ONDERWIJS
CIDI beschouwt het onderwijsveld
als een zeer belangrijk speerpunt
van haar werk. Dit geldt voor zowel
educatie over WOII, de Holocaust
en antisemitisme als voor uitleg
en kennisopbouw over het conflict
tussen Israel enerzijds en Palestijnen, Arabieren en de moslimwereld
anderzijds.
Van eind december 2017 tot begin januari 2018 vond het jaarlijkse seminar voor docenten in Yad
Vashem plaats. Van 28 december
2018 – 6 januari 2019 volgde er eenzelfde reis. Tijdens het seminar leren docenten hoe les te geven over
de Holocaust in een veranderende
Nederlandse samenleving. Tijdens
beide reizen nam CIDI 25 docenten Geschiedenis, Maatschappijleer en Burgerschap mee. Doordat
de reis plaatsvond in Israel gaven we
hen ook de nodige kennis mee over
Israel en het conflict met de Palestijnen. Na afloop van het seminar
werden de deelnemers lid van het
docentenplatform van CIDI – dit
platform biedt docenten gelegenheid informatie en lesmethoden
met elkaar uit te wisselen. Aan beide
reizen ging een voorbereidingsdag

in Kamp Vught vooraf en een terugkomdag in Joods Amsterdam.

Van woensdag 10 januari tot en
met woensdag 14 maart vond de
jaarlijkse collegereeks plaats over
Israels buitenlandse politiek. De
collegereeks is voor studenten, maar
staat ook open voor andere geïnteresseerden. Docenten verbonden
aan universiteiten en experts op
deelgebieden verzorgden de inhoud
van de colleges.

Speciaal voor docenten vond op 25
januari een ochtendbijeenkomst
met Professor Deborah Lipstadt
plaats. Centrale thema was hoe om
te gaan met Holocaustontkenning
in de klas.
Voor ons docentennetwerk verzorgde CIDI op 7 juni een workshop over
Gamification in het onderwijs. Na
afloop van die workshop presenteerde CIDI ook haar VMBO Geschiedeniskatern: “Over het conflict
tussen Israël en de Palestijnen
– een kwestie van land en identiteit”. De lesmethode bestaat uit een
boek, poster en website en werd in
oktober 2018 formeel gepresenteerd.
Alle middelbare scholen in Nederland werden geïnformeerd over de
lesmethode en de mogelijkheid die
te bestellen. De katern genoot veel
belangstelling, ook van anti-Israel
groeperingen.
Op zondag 7 oktober organiseerde
CIDI een studiedag naar Kazerne
Dossin te Mechelen, België. Dossin is een voormalige Belgische
legerkazerne die tijden WOII
door de Duitsers werd gebruikt
als doorgangskamp om Joden en
zigeuners te transporteren naar
Auschwitz. Nu is Kazerne Dossin
een herinneringsplek, museum en
documentatiecentrum. De studiedag was speciaal voor middelbareschooldocenten. Het onderwerp
van de dag was “De Holocaust en
Mensenrechten”. Docenten kregen
een rondleiding en konden kiezen
uit diverse workshops.

INFORMEREN
EN VOORLICHTEN
Op de CIDI-website www.cidi.nl
biedt geïnteresseerden informatie
over Israel, het Midden-Oosten,
Nederlandse politiek en antisemitisme. Tevens vindt u er informatie en
projecten van CIDI. In 2018 plaatste
CIDI 336 nieuwsberichten op de
CIDI website. Tevens werd achter
de schermen hard gewerkt aan een
nieuwe website die wij binnenkort
zullen lanceren. U ontvangt hier
t.z.t. bericht van.
Ter gelegenheid van 70 jaar Israel
heeft CIDI een digitale tentoon-

stelling laten ontwikkelen met
Israelische uitvindingen. Deze
tentoonstelling werd in november
gepresenteerd en is terug te vinden
op de CIDI website: www.cidi.nl/
uitvindingen.

SOCIALE MEDIA
CIDI is zeer actief op sociale media.
Het afgelopen jaar zagen wij
daardoor een mooie toename in
volgers. Het aantal op Facebook is
verdrievoudigd en blijft groeien. Op
Twitter is het aantal volgers ook
aanzienlijk toegenomen, waardoor
de tweets van het CIDI in 2018 ongeveer 6,5 miljoen keer zijn weergegeven. U kunt het CIDI op Facebook
vinden via www.facebook.com/
CIDInieuws/ en op Twitter via @
CIDI_nieuws. Sinds 2018 is CIDI
ook op Instagram te volgen, @
cidi_nieuws. Door de inzet van
onze socialemediakanalen is het
geluid van CIDI breed verspreid in
de Nederlandse maatschappij.

ISRAEL NIEUWSBRIEF
In 2018 verschenen 5 edities van
onze papieren Israel Nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrieven vindt u
verdiepende stukken over actuele
thema’s waar Israel mee kampt.
Deze verdieping is vaak niet terug
te vinden in de reguliere media.

PUBLICATIES
In 2018 verscheen een herdruk van
het boek “Een staat, twee staten”
van de Israelische historicus
Benny Morris. Dit boek is
een van de meest
verkochte CIDIboeken. Ondanks
dat het boek in
2009 is geschreven,
is het nog altijd
relevant.
In 2018 werkte
CIDI ook aan een
update van het
boek “Kernpunten
van het IsraelischPalestijns conflict” door Hadassa
Hirschfeld en aan het nieuwe boek
van Prof. Dr. Klaas A.D. Smelik:
‘“Maar wij noemen hen Joden”Antizionisme in de praktijk’.
Beide boeken liggen momenteel bij
de drukker en zullen binnenkort
gelanceerd worden en zijn te
bestellen in onze webshop. Wij
zullen u hierover informeren.

CIDI ISRAEL REIZEN
De beste manier om mensen te
informeren over Israel en hen de
complexiteit van de regio bij te
brengen, is door ze mee te nemen
naar Israel. Door feiten op de grond
te zien en te spreken met politici, experts en anderen, aan beide
kanten, is het mogelijk om een beter
beeld te vormen. Daarom organiseert CIDI reizen voor verschillende
doelgroepen.
Van 6 – 12 mei 2018 ging CIDI met
een groep van 17 high-potential
politici van het CDA naar Israel.
De deelnemers reisden in een kleine
week van Tel Aviv naar Jeruzalem,
door naar Ramallah en via de Golan
en Israels noordgrenzen terug naar
Tel Aviv. Op de laatste dag brachten

Briefing jonge politici bij de grens met Gaza

zij een bezoek aan de grens met
Gaza. Tijdens de reis spraken de
deelnemers met experts en politici
van links tot rechts, kregen zij van
de verschillende gidsen een beeld
van de geopolitieke verhoudingen
en de situatie op de grond. Op de
Westelijke Jordaanoever spraken zij met
Palestijnse politici,
UNWRA, een lokale
mensenrechtenorganisatie en meer.
Ook bezochten zij
de nieuwe stad in
aanbouw Rawabi.
Een soortgelijke reis,
met een vergelijkbaar
programma vond
plaats van 8 – 15 juli.
Deze reis was voor journalisten
en beleidsmakers. Het animo
voor deze reis was overweldigend
waardoor CIDI besloot 23 mensen
mee te nemen. De deelnemers
waren werkzaam bij media als
Elsevier, Algemeen Dagblad, WNL,
Radio 1, Telegraaf, VPRO, Financieel Dagblad, De Correspondent en
meer. Ook waren er beleidsmedewerkers van relevante ministeries
mee en perswoordvoerders van
partijen in de Tweede Kamer. Van
7 – 14 juli 2019 zal CIDI weer een
reis organiseren voor journalisten en beleidsmakers. Meer
informatie hierover is te vinden op
onze website.
Van 27 december 2018 - 3 januari
2019 organiseerde de CIDI jongerenorganisatie CIJO een Fact-finding mission voor bestuursleden
van politieke jongerenorganisaties
en enkele relevante studenten.
Naast onze eigen reizen werd CIDI
benaderd door derden om te helpen
bij de organisatie van studiereizen
naar Israel. Zo organiseerde de
Hogeschool van Amsterdam
voor haar Docentenopleiding
Levensbeschouwing, met behulp
van CIDI, een reis naar Jeruzalem
voor haar studenten. CIDI onder-

Alon Ben-Goerion en wethouder Raat onthullen David Ben Goerionpad

Door CIDI gegeven lezingen, vraaggesprekken, discussies en
bijgewoonde congressen in 2018
januari

• Bijwonen jaarlijkse conferentie The Institute for National Security
Studies (INSS) te Israel
• Bijwonen Auschwitz herdenking

BIJEENKOMSTEN

februari

• Herdenking bij de Dokwerker
• Gesprek met minister president Rutte en zijn vicepremiers inzake
antisemitisme
maart

•
•
•
•

Gesprek met Israelische hoge ambtenaren in opleiding
Lezing in Wassenaar over antisemitisme en antizionisme
Bijwonen en spreken bij het Global forum for Combating Antisemitism
Bijwonen conferentie over het Reforming UNRWA, Begin-Sadat center
te Israel

april

• Lezing over antisemitisme op een school in Tilburg
• Lezing over Israelische politiek, Rotary Amsterdam
• Deelgenomen en gesproken op een bijeenkomst in Londen n.a.v.
een Europees onderzoek over de relatie tussen moslimimmigratie en
antisemitisme
• Lezing over de Israelische politiek en actualiteiten aan de Hogeschool
van Amsterdam
• Partnerbijeenkomst CEJI voor de ontwikkeling van een lesmethode
herkennen van antisemitisme voor politie
mei

• Lezing over antisemitisme aan het Wartburgcollege in Rotterdam.
• Lezing over de Israelische politiek in Emmen
• In samenwerking met Rikko Voorberg en Stichting Na-de-Dam een
bijeenkomst georganiseerd over alternatieve manieren om met de
vluchtelingenproblematiek om te gaan
• Bijwonen verschillende bijeenkomsten en herdenkingen i.h.k.v. 4 mei
• Bijeenkomst Jom HaSjoah te Amsterdam en Den Haag
juni

steunde bij het organiseren van de
reis en verzorgde ook een inleidende
lezing over Israel. Voor dezelfde
Hogeschool, maar dan de opleiding
Communicatie en Multimedia
Design, leverde CIDI input voor het
reisprogramma en maakte relevante
afspraken. Ook de Bestuurskundige Interfacultaire vereniging
Leiden ging naar Israel. CIDI
ondersteunde bij het programma,
maakte een informatieve syllabus
en verzorgde een voorbereidende
bijeenkomst voor de deelnemers.

MELDPUNT
ANTISEMITISME
De jaarlijkse Monitor Antisemitische Incidenten in Nederland
2017 werd op 10 maart 2018
gepubliceerd. De monitor is via onze
website te raadplegen. Het rapport
over 2017 liet een zorgwekkende
toename zien van antisemitisme op
internet en in de landelijke en lokale
politiek. Op internet en via sociale
media worden holocaustontkenning en complottheorieën over
internationale Joodse samenzweringen breed verspreid. Dit soort
beelden kunnen zich omzetten in
haat en daadwerkelijke verbale of
fysieke agressie tegen Joden.
Zorgwekkend waren ook politieke
uitingen met een antisemitische
lading. Dieptepunt was een afbeelding op Facebook van de politieke
partij DENK waarin de machtige

•
•
•
•

Lezing over Israel voor Leidse studenten Bestuurskunde
In gesprek met JMW over CIDI’s antisemitisme werk
Deelname aan Israeldag op het Wartburgcollege, Rotterdam
CIDI veroorzaakt met een parodie commotie n.a.v. de uitingen van
Sanne Wallis de Vries. Hierna volgen interviews en een lezing
• Aanwezig bij de Global Coalition 4 Israel conferentie te Jeruzalem
• Lezing over Israel aan scholieren en hun ouders aan hun sportclub in
Alkmaar ter voorbereiding voor een reis naar Israel
juli

• Lezing over het Israelisch - Palestijns conflict te Amsterdam
september

• Lezing als onderdeel van een symposium na het verklaren van de
Muur van Mussert als Rijksmonument.
oktober

• Lezing over Israelische media en de actualiteit in Zwijndrecht
• Bijeenkomst met Israelische ambtenaren in opleiding
november

• Lezing over Joden in Nederland en de relatie Nederland - Israel aan
jonge ambassadeurs uit Israel
• Bijwonen bijeenkomst diversiteitsgroep politie Den Haag
december

• Lezing over antisemitisme bij JMW n.a.v. het verschijnen van meerdere rapporten hierover
• Bijwonen Nacht van het Conflict, Humanity House

Joodse lobby in het schaduwduister
opereert; dit in verwijzing naar de
beruchte antisemitische Protocollen
van de Wijzen van Sion. De Monitor
Antisemitische Incidenten in
Nederland 2018 verschijnt binnenkort. Deze zal dan te vinden zijn op
onze website. Over de belangrijkste
bevindingen zullen wij u in de
volgende Nieuwsbrief informeren.

en gaven wij suggesties hoe dit te
bestrijden. Ook bij de Gemeente
Amsterdam, Gemeente Den Haag,
in gesprekken met de politie, Openbaar Ministerie, KNVB, sportclubs
en andere bijeenkomsten blijft CIDI
pleiten voor meer aandacht en een
adequate aanpak van antisemitisme.

In de loop van 2018 zijn er meerdere
rapporten over antisemitisme in
Europa, waaronder Nederland,
verschenen. CIDI duidt deze
rapporten middels artikelen op haar
website, of bij media-interviews en
bijeenkomsten. De belangrijkste
bevindingen van deze rapporten
vertalen we naar de politiek en de samenleving. Met name in de politiek
is er in 2018 veel aandacht geweest
voor antisemitisme. CIDI sprak met
politici over het aannemen van de
Werkdefinitie Antisemitisme, het
verhogen van straffen wanneer
er sprake is van een onrechtmatige
daad met een racistisch karakter
en we bleven aandacht vragen voor
meer educatie. CIDI nam onder
andere deze punten mee tijdens
een speciale bijeenkomst over
antisemitisme in de Tweede Kamer.
Tevens spraken we met individuele
Kamerleden en beleidsmedewerkers
over antisemitisme in Nederland

Journalisten en beleidsmakers in Jeruzalem

Naast deze bijeenkomsten (zie
kader) wordt CIDI door scholieren,
docenten, scholen, kerken,
debatclubs, sociëteiten en anderen
regelmatig benaderd om haar
standpunt te geven over antisemitisme of Israel.
In 2018 ging er veel aandacht naar
hoe Nederland moet omgaan met
overblijfselen uit WOII, en in het
bijzonder met gebouwen en andere
bouwwerken uit deze periode, die
door de bezetter zijn gebouwd of
gebruikt en worden gezien als “fout
erfgoed”. In het oog springende
zaken waren de Muur van Mussert. In Wassenaar en Den Haag
speelde de vraag wat te doen met
de Seys Inkwartbunker die in
privéhanden dreigt te vallen. Een
ander punt is het voornemen van
het Design Museum in Den Bosch
om een tentoonstelling over Nazi
design te openen. Deze kwestie
leverde ook veel media-aandacht op.

CIDI IN DE MEDIA
In de media was in het jaar 2018
weer veel aandacht en waardering
voor het werk en de standpunten
van CIDI. Zo bepleitte directeur
Hanna Luden in maart 2018 in het
NRC Handelsblad het duidelijk
afbakenen van de definitie van
antisemitisme. Dit in het licht van
de gemeenteraadsverkiezingen,
waarbij verscheidene nieuwe
partijen, waaronder het islamitische
NIDA Rotterdam, opzien baarden
met in de Nederlandse politiek nog
niet eerder gehoorde antizionistische standpunten. Bovendien zette
Luden in april in Het Parool een
visie van een vreedzaam Israel naast
een vreedzame Palestijnse staat
uiteen. Daarnaast werd het CIDI
gehoord in de discussie rondom de
publicatie van een Nederlandse uitgave van Mein Kampf en spraken wij
ons op regelmatige basis, in zowel
landelijke als regionale media, uit
tegen verscheidene vormen van antisemitisme: van voetbalspreekkoren
in Leeuwarden tot pro-Palestijnse
hakenkruisvliegers in Vlissingen.

CIDI IN DE POLITIEK
De stukken van de CIDI website
leidden in 2018 een aantal keren
tot schriftelijke vragen aan de
regering vanuit het parlement. In
de Tweede Kamer zorgde het CIDI
in 2018 dan ook meerdere keren
voor discussie en vragen. DENK
achtte het drie keer nodig om door
middel van Kamervragen het CIDI
op lasterlijke wijze aan te vallen. De
partij ving echter keer op keer bot
bij de regering, die geen reden ziet
om zich negatief over de antisemitismewaakhond uit te laten.
CIDI was tijdens debatten over
Israel of antisemitisme praktisch
altijd aanwezig in de Tweede
Kamer. In aanloop naar de relevante
debatten stuurde CIDI verdiepende
informatie naar de Kamerleden
van de commissies om hen te
informeren. Daarnaast had CIDI
regelmatig contact met de buitenlandwoordvoerders, woordvoerders
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Maatschappelijke discussies

Commentaar
Zorgwekkende signalen
Ik wilde schrijven over het feest van
de democratie: over de Knesset,
het Israelisch parlement dat deze
maand 70 jaar geleden voor het
eerst werd geïnstalleerd. En over
de aankomende verkiezingen in
Nederland, Israel en Europa. Maar
toen nam de actualiteit het over.
Een diplomatieke crisis tussen
Israel en Polen. Polen is bezig de
geschiedenis te herschrijven, ik zou
bijna zeggen ‘te veranderen’. De
Polen waren namelijk, naast Joden,
Sinti en Roma, óók slachtoffer van
de nazi’s, zo verklaarde de Poolse
premier. Vergeet verwerking van
het eigen verleden en de rol van de
Poolse bevolking. Vergeet de eigen
verantwoordelijkheid. Polen neemt
liever de slachtofferrol aan.
In Israel viel dit opnieuw verkeerd.
Natuurlijk hebben veel overlevenden hun leven te danken aan
moedige Poolse mensen. En ja, de
Poolse bevolking had het uitermate zwaar. Maar helaas, tijdens de
oorlog was een meerderheid van
de bevolking fout. Alsook tijdens
pogroms op teruggekeerde Joden
die na de oorlog werden georganiseerd en uitgevoerd door Poolse
burgers. Kortom: Israel wil terecht
dat Polen het verleden, inclusief de
lelijke feiten, erkent en verwerkt in
plaats van dat zij het ontkent.
Afgelopen dagen zagen we ook hoe
een volksprotest in Frankrijk ineens
het lelijk gezicht van antisemitisme werd. Geïllustreerd door de
verbijsterende aanval op Alain
Finkielkraut: een Franse intellectueel, een Jood, en nu onwelgevallig.
“Vuile Zionist” en meer viel hem
daags na overheidspublicatie over
forse toename van antisemitische
incidenten in Frankrijk ten deel.
Vanavond, terwijl ik dit commentaar
schrijf, vinden solidariteitsbijeenkomsten plaats in verschillende
Franse steden. Omdat de Fransen
weten dat dergelijk gedrag niet
alleen een aanval op Joden vormt,
maar op de democratie in zijn
geheel.
In het Verenigd Koninkrijk
hebben zeven parlementsleden
van Labour hun lidmaatschap
opgezegd. Dat gebeurde onder
andere vanwege onvrede over het
inadequaat reageren door de partij
op antisemitische incidenten. Ook
bij hen knaagt het gevoel dat de
samenleving niet meer in staat lijkt
haar minderheden te beschermen:
een basisprincipe van onze
democratische samenleving.
Zichtbare scheuren in Westerse
samenlevingen dus. Het is tijd om
weer meer aandacht te geven aan
democratische principes zoals de
rechten van minderheden en de
bescherming van groepen en individuen die ‘anders’ zijn. Harde lessen
uit een donker verleden leren ons
waar bagatelliseren en wegkijken
toe kunnen leiden. De kennis over
dat verleden is essentieel voor het
behoud van onze principes: het herinnert ons eraan waar we ons tegen
moeten bewapenen. En die principes zullen wij moeten blijven uitdragen, juist wanneer onze geschiedenis dreigt te worden herschreven.
En zeker wanneer sporen uit dat
verleden zich lijken te herhalen.
HL
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discriminatie, assistenten en
beleidsmedewerkers van verschillende partijen.
Buiten de leden van de Tweede Kamer onderhield CIDI contact met
de mensen op het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, de directie
Afrika en het Midden-Oosten en
medewerkers van het MiddenOosten Vredesproces. Tevens wisten
lokale politici van vooral de grote
steden het CIDI te vinden in het
kader van antisemitismebestrijding
en in een enkel geval als het ging om
Israel.

CIDI BESTUUR
Op 31 december 2018 bestond het
CIDI bestuur uit voorzitter Ronnie Eisenmann, vice-voorzitter Eddo
Verdoner, penningmeester Alon Nir,
secretaris Michel Waterman en be-

CIJO Fact Finding Mission op de Golan

de 18 en 30 jaar oud. Sinds december
2017 is Hidde van Koningsveld de
voorzitter van het bestuur. CIJO
vind het belangrijk om haar geluid
niet alleen voor de achterban te verkondigen, maar juist ook voor een
breder publiek. CIJO was daarom in
2018 weer zeer actief.

Indruk van de nieuwe CIDI-website

stuurslid Rob Okhuijsen. Per januari 2019 is het bestuur versterkt met
Linda Divon. Linda Divon is geboren
en getogen in New York. In Jeruzalem kwam ze haar man Haim Divon
tegen. Samen reisden ze de wereld
rond en woonden ze op vier verschillende continenten tijdens Haims carrière als diplomaat. Naast haar betrokkenheid bij de carrière van haar
echtgenoot, was ze vooral toegewijd
aan het laten zien van het “andere Israel” – om verder te kijken dan politiek en de indrukwekkende prestaties van het jonge Israel te laten zien.
Terug in Israel – tussen de buitenlandse diplomatieke posten door
– werkte Linda o.a. bij de afdeling
internationale betrekkingen van
WIZO. Linda is erg enthousiast om
aan de slag te gaan en haar expertise
en ervaring in te zetten voor CIDI.

CIDI JONGERENORGANISATIE CIJO
CIJO, de jongerenorganisatie van
het CIDI, is opgericht door en voor
studenten en andere jongeren tussen

In februari sprak CIJO haar zorgen
uit over de komst van de veroordeelde Palestijnse terroriste
Rasmea Odeh naar Nederland.
Odeh zou spreken in Amsterdam op
uitnodiging van twee extreemlinkse
organisaties. Als gevolg van CIJO’s
inspanningen zegden twee locaties
de huur op, werden er Kamervragen
gesteld en is het evenement in de
gaten gehouden door een Officier
van Justitie.
In april vierde de Staat Israel zijn
70-jarig bestaan. Ter gelegenheid
van dit jubileum maakte CIJO een
video, waarin leden van de Tweede
Kamer Israel feliciteerden.
Begin mei won Hidde van Koningsveld, na een jaar procederen, een
rechtszaak tegen Holocaustontkenner Jeroen de Kreek. De Kreek
stalkte de CIJO-voorzitter online
sinds juni 2017. Verschillende kranten schreven over de rechtszaak, die
dit jaar in hoger beroep dient.
Diezelfde maand deed CIJO
aangifte tegen aanhangers van de
door oud-premier Dries van Agt

STUDIEREIS: ACHTER HET NIEUWS IN ISRAEL

opgerichte BDS-organisatie The
Rights Forum. Op de Facebookpagina van The Rights Forum werden
antisemitische reacties structureel
toegestaan. Dit is de Dag (NPO Radio
1) gaf aandacht aan de aangifte.
Begin juli maakte CIJO een statement tegen het wijdverspreide antisemitisme binnen de Britse Labour
Party. Enkele CIJO-leden hielden
tijdens een speech van Labour-leider
Jeremy Corbyn in Den Haag een
spandoek omhoog met daarop
“Labour: for the many, not the Jew”, een
woordspeling op de officiële slogan
van de partij. De CIJO-leden werden
vervolgens fysiek lastiggevallen
door aanwezigen. Dit incident
haalde de (internationale) pers.
Op 12 juli organiseerde CIJO een
borrel met de Israëlische ambassadeur in Nederland, Aviv Shir-On.
Onder het genot van een drankje
gingen circa 20 studenten in
gesprek met de ambassadeur.
Op 29 november sprak Chloé
Valdary, een bekende Amerikaanse
pro-Israël activiste, bij CIJO in
Amstelveen. Valdary gaf Joodse
studenten handvatten om het
vijandige klimaat op universiteiten
en hogescholen te counteren.
Voor het eerst sinds 2016 organiseerde CIJO in de wintervakantie van
2018 weer een Fact Finding Mission naar Israel en de Palestijnse
gebieden. Tijdens deze reis kregen
20 deelnemers de gelegenheid om
het Israëlisch-Palestijns conflict
in één week van dichtbij onder
de loep te nemen. We bezochten
onder andere Jeruzalem, Ramallah,
Tiberias, de Golanhoogte, Tel Aviv
en de grens met Gaza.
In 2018 was CIJO ook te
gast bij meerdere politieke
jongerenorganisaties (PJO’s),
verspreid over het hele land.
Gespreksonderwerpen varieerden
van antisemitisme tot het
Israëlische beleid ten aanzien
van de situatie in Syrië.  [NM]
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et Israelisch-Palestijnse conflict is complex
en vaak ondoorgrondelijk. Het is lastig om
een beeld te vormen van de zaken waarover wordt bericht, en het lijkt alsof vooral extreme
geluiden de boventoon voeren in het debat.
Daarom organiseert CIDI, met ondersteuning van
Maror, de studiereis: Achter het nieuws in Israel.
Ben je journalist of beleidsmaker dan kun je
je tot 21 april aanmelden voor deze 7-daagse
studiereis naar Israel en de Westbank. Tijdens de
reis spreek je met Israelische politici van links tot
rechts, journalisten en academici. Op de Westbank
ontmoet je Palestijnse politici, activisten en
andere prominenten. Onder de plaatsen die je zult

bezoeken zijn Tel Aviv, Jeruzalem en Ramallah maar
ook een Israelische nederzetting, een Palestijns
vluchtelingenkamp en het fragiele grensgebied
van Israel met Syrië en Libanon.
De studiereis biedt een intensieve kennismaking
met zowel de geschiedenis als de actualiteiten van
Israel en de Palestijnse gebieden.
Voor meer vragen over de reis kun je terecht op
onze website www.cidi.nl of een e-mail sturen
naar cidi@cidi.nl. Mocht je zelf niet tot de
doelgroep behoren maar wel mensen kennen
voor wie de reis interessant is, breng de studiereis dan vooral onder hun aandacht.

salaris. De salarissen voor de politie
komen uit een andere pot: Hamas
moet hiervoor de eigen reserves
aanspreken.
Intussen is ook de PA aan het
bezuinigen: haar thuiszittende
ambtenaren in Gaza moeten
tegenwoordig genoegen nemen
met deelsalarissen van 50 à 75
procent van het normale bedrag.
Een andere groep in Gaza die wordt
onderhouden door de PA, zijn
de 1.700 families van (aan Fatah
gelieerde) doden en gewonden. Die
kregen in de afgelopen periode
helemaal geen uitkering. Hamas
bericht dit feit uitgebreid in de eigen
mediakanalen, om de PA en Fatah in
een slecht daglicht te zetten.
Interne conflicten
De interne rivaliteit in de Palestijnse
gebieden speelt zich niet alleen af
tussen de Palestijnse Autoriteit en
Hamas, maar kent ook andere politieke spelers. In Gaza moet Hamas
zijn positie verdedigen tegen andere
militante organisaties die vaak nog
radicaler zijn en zich steeds meer
aan het gezag van Hamas onttrekken. In het bijzonder gebruiken
zij aanvallen op Israel om Hamas
te dwarsbomen en onder druk te
zetten. Israel ziet zich bij aanvallen
immers genoodzaakt te reageren,
terwijl het Hamas-bewind liever
geen grote gewapende confrontatie
wil – dat zou immers nóg meer geld
kosten. De belangrijkste concurrent
van Hamas in Gaza is de Islamitische Jihad, inmiddels de grootste
ontvanger van steun van Iran. Islamitische Jihad is net als Hamas een
soennitische beweging, maar koos
in tegenstelling tot Hamas geen
partij tegen het Syrische regime
van Assad. De banden met Iran zijn
sindsdien hechter geworden, en onlangs waren leiders van de groep te
gast in Teheran. Eerder deze maand
werd bekend dat er binnen de Islamitische Jihad een strijd gaande is
tussen de politieke en de militaire
tak. Die laatste laat zijn spierballen zien door – tegen de zin van het
eigen politieke leiderschap en tegen
de zin van Hamas – aanvallen tegen
Israel te ondernemen. Hamas lijkt
hier weinig tegen te kunnen doen.
Ook zijn er in Gaza en de aangrenzende Sinaïwoestijn IS-achtige
groepen, die nog meer roet in het
eten gooien – in hun ogen is Hamas
véél te gematigd.
Gênante video
Ook de PA heeft concurrenten – en
niet alleen Hamas. Zo is er bijvoorbeeld het PFLP, het Volksfront voor
de Bevrijding van Palestina. Deze
communistische beweging is net
als Abbas’ Fatah aangesloten bij de
PLO, maar profileert zich een stuk
extremer. Het PFLP is fel gekant
tegen erkenning van de staat Israel
en houdt vast aan de gewapende
strijd – de groep staat dan ook op
de terreurlijsten van zowel de VS als
de EU.

Waar het PFLP doorgaans de aandacht trekt met extreme retoriek
tegen Israel, kwam de terreurgroep
recent op een andere – nogal gênante – manier in de schijnwerpers te
staan. Het gesprek van de dag onder
Palestijnen is namelijk een uitgelekte sekstape van een belangrijke
PFLP-voorman met een Aziatische
dame van plezier. Weinig Palestijnen hebben de video daadwerkelijk
gezien, maar iedereen heeft het
erover op de sociale media. Boze
tongen beweren dat het uitlekken
van de video een gerichte actie was
van de PA-regering in Ramallah,
omdat de PFLP-leider in kwestie te
veel richting Hamas zou zijn opgeschoven. De onderlinge rivaliteit
wordt dus soms op creatieve wijze
uitgevochten.
Verzoening
Egypte blijft druk uitoefenen
op Hamas om een nieuwe
verzoeningspoging van de grond
te krijgen. De regering van Sisi
heeft belang bij een stabiele
Gazastrook – die grenst immers
aan Egypte. Begin februari was
Hamas-leider Haniye op bezoek
in Caïro op uitnodiging van de
regering, en het hoofd van de
Egyptische inlichtingendienst
werd gesignaleerd in Gaza. Er vindt
dus overleg plaats op hoog niveau.
Saillant detail: ook de leiders van de
Islamitische Jihad werden onlangs
in Caïro uitgenodigd. Kennelijk
zien ook de Egyptenaren in dat
Hamas niet de enige machthebber is
in Gaza.
Sisi’s agenda
Egypte hoopt met zijn betrokkenheid in Gaza de invloed van Qatar in
het gebied terug te dringen. Qatar is
een vijand van de seculiere Egyptische regering, die de Golfstaat ervan
beschuldigt de Moslimbroederschap
te steunen. Daar heeft Sisi een punt:
de in Qatar gevestigde zender Al
Jazeera was een belangrijke factor
in de val van de president Moebarak,
en wierp zich vervolgens op als voorstander van de regering van Morsi
– een Moslimbroeder.
Onder druk van Egypte heeft
Hamas de derde donatie van
Qatar (die van januari) niet zelf
verdeeld onder zijn ambtenaren. De
distributie werd uitbesteed aan de
VN, die het geld zal gebruiken om
noodlijdende gezinnen in Gaza te
helpen. Kennelijk wil Hamas het
machtige Egypte niet al te veel tegen
de haren instrijken. Of Hamas de
komende maanden de verleiding
kan weerstaan om de controle over
de miljoenen uit Qatar weer in
eigen handen te nemen, blijft de
vraag. Ambtenaren worden immers
nog steeds onderbetaald. Wel is de
terreurgroep zich ervan bewust dat
elke toenadering tot Qatar tot woede
zal leiden in Caïro, en verzoening
met de PA verder weg brengt. De
toekomst van Hamas – en van Gaza
– zal dus niet in de laatste plaats
worden bepaald door geld.  [hl]
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