
CIDI Activiteitenoverzicht 2019 
 
In 2019 vonden er twee keer verkiezingen plaats in Israel. Beiden mochten helaas niet leiden tot een 
coalitie en daarmee nieuwe regering. Met politieke uitdagingen, een continue stroom van 
brandballonnen vanuit Gaza en een piekjaar als het gaat om antisemitisme in Nederland was 2019 
ook weer een bewogen jaar voor CIDI. De organisatie spande zich in voor zowel evenwichtige 
berichtgeving over Israel als op het gebied van antisemitismebestrijding. De inbreng van CIDI in het 
publieke debat blijft noodzakelijk. In 2019 heeft CIDI met een team van 9 personen (6,7 FTE) weer 
veel activiteiten op touw gezet. In dit activiteitenverslag kunt u daar meer over lezen.  
 

CIDI bijeenkomsten 
In 2019 organiseerde CIDI verschillende publieke bijeenkomsten voor CIDI Vrienden en andere 
geïnteresseerden over relevante onderwerpen.  
 
Ter gelegenheid van de Verkiezingen in Israel en de Europese verkiezingen organiseerde CIDI op 9 
april een avond in het Compagnietheater voor CIDI vrienden en geïnteresseerden. De avond bestond 
uit een debat met kandidaat-Europarlementariërs van praktische alle partijen. De mensen in de zaal 
konden via een app meestemmen met de stellingen. Ook werden er schaduwverkiezingen gehouden. 
Later op de avond werden de Israelische exitpolls bekend worden gemaakt, waarna live geschakeld 
werd naar journalist Gil Yaron (Die Welt) in Tel Aviv. Hij sprak over hoe de verkiezingsuitslag de 
Israëlische politiek zou veranderen en wat het kon betekenen voor Netanyahu. Han ten Broeke (oud-
Tweede Kamerlid en directeur Politiek bij het The Hague Centre for Strategic Studies) stond stil bij de 
veranderende geopolitieke verhoudingen in het Midden-Oosten en mogelijk nieuwe 
bondgenootschappen voor Israel. De zeer drukbezochte avond werd afgesloten met een column 
door Paul Bril.  
 
Op 17 april was de boekpresentatie van het boek ‘Maar wij noemen hen Joden – antizionisme in de 
praktijk’ door Prof. dr. Klaas Smelik. Is antizionisme een nieuwe vorm van antisemitisme, dan wel 
een gerechtvaardigde kritiek op de staat Israël? Wanneer mag men een beroep doen op de vrijheid 
van meningsuiting en wanneer overschrijdt men een rode lijn, waardoor dit zijn geldigheid verliest? 
Is het mogelijk om hierover uitspraken te doen die gebaseerd zijn op verifieerbare feiten, of is elke 
uitspraak te zeer door emoties gekleurd om nog enige mate van objectiviteit te bezitten? Dit en meer 
staat beschreven in het nieuwe boek van prof. dr. Klaas A.D. Op 17 april was de boekpresentatie, 
deze vond plaats in Den Haag.  
 
In mei raadde de Duitse coördinator voor antisemitismebestrijding, Felix Klein, Joden in Duitsland af 
overal een keppel te dragen. Hiermee gaf hij het signaal dat de Duitse regering niet in staat is de 
veiligheid van haar Joodse inwoners te garanderen. Ook in Nederland neemt Jodenhaat toe. Daarom 
vond CIDI het tijd voor een tegengeluid en riep iedereen op om op 29 mei een keppel op te doen, en 
stelling te nemen tegen Jodenhaat. Als signaal tégen antisemitisme en vóór het recht om een keppel 
te dragen, organiseerde CIDI een demonstratie '#KeppelOp: wij buigen niet voor Jodenhaat’, op het 
Plein in Den Haag. Tijdens de demonstratie spraken verschillende Kamerleden, en anderen, over het 
bestrijden van antisemitisme.  
 
In het Mauritshuis, op zondag 8 september, sprak minister Sigrid Kaag voor een select gezelschap. 
Kaag werd geïnterviewd door journalist Rick Nieman. Kaag sprak over haar werk en haar visie op 
Israel en de omliggende landen. De bijeenkomst werd live uitgezonden door NPO politiek.  
 
Op 17 september vond in Amsterdam de tweede verkiezingsbijeenkomst plaats. Deze avond werd 
een ‘verkiezingsquiz’. Door middel van een app konden deelnemers meedoen en 50 politieke vragen 



over Israel beantwoorden. De avond werd geleid door journalist en comedian Diederik Smit. Tijdens 
de avond werden de exitpolls vanuit Israel via een live verbinding gevolgd.  
 
De traditionele Chanoeka borrel en uitreiking van de CIDI Respect Award vond plaats op 26 
november. Tijdens deze avond was er ook een meet & greet met de nieuwe Israelische ambassadeur 
in Nederland, de heer Gilon. De Respect Award werd uitgereikt aan de Koninklijke Marechaussee, 
voor hun inzet om antisemitisme te bestrijden.  
 
De laatste publieke bijeenkomst van 2019 vond plaats op 12 december. Jonathan Spyer sprak tijdens 
een bijeenkomst in Amsterdam over Israel en Iran, ligt oorlog op de loer? Spyer besprak de actuele 
ontwikkelingen in het Midden-Oosten en ging met name in op de dreiging van Syrië, Iran en Libanon.  
 

CIDI in het onderwijs 
CIDI beschouwt het onderwijsveld als een zeer belangrijk speerpunt van ons 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 2018 tot begin januari 2019 vond het jaarlijkse seminar voor docenten in Yad 
Vashem plaats. Van 27 december 2019 – 5 januari 2020 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. Na de 
reizen was er een terugkomdag in Joods Amsterdam.  
 
Van woensdag 9 januari tot en met woensdag 13 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 de alumni van de reizen naar Yad Vashem organiseerde CIDI, in samenwerking met Yad 
Vashem, een verdiepend weekend naar Theresienstadt. Dit vond plaats van 28 februari – 3 maart.  
Tijdens dit seminar leerden de docenten meer over de geschiedenis van Theresienstadt en het 
educatief concept. Zij volgden lezingen, workshops en kregen de mogelijkheid zelf lesmateriaal te 
maken.  
 
Op woensdag 20 november organiseerde CIDI speciaal voor docenten een symposium over ”De 
toekomst van Holocausteducatie, 75 jaar na de bevrijding”. Dit symposium vond plaats in De Lik te 
Utrecht. Op het programma stonden: Jan Terlouw die sprak over ‘Oorlogswinter’ anno 2019: levende 
herinnering of verre geschiedenis?, Dienke Hondius over ‘Geen warm welkom: Joodse onderduikers 
na de bevrijding’. Marc van Berkel ging in op ‘Holocaustonderwijs als burgerschapsvorming: kansen 
en risico’s’. Ook vond er een gesprek plaats met twee Holocaustoverlevenden. Middels een 
vraaggesprek vertelden zij hun levensverhaal.  
 

Informeren en voorlichten 
De CIDI-website www.cidi.nl biedt geïnteresseerden informatie over Israel, het Midden-Oosten, 
Nederlandse politiek en antisemitisme. In 2019 heeft CIDI een geheel nieuwe website gelanceerd. 
Deze website bevat een marketingtool om de informatie van CIDI breder te verspreiden. In 2019 wist 
de website daardoor 70% meer bezoekers te genereren. De website bevat inhoudelijke 

http://www.cidi.nl/


achtergronddossiers en tal van nieuwsberichten. In 219 werden tevens 432 nieuwe artikelen 
geplaatst op de website.  
 
Publicaties 
CIDI bracht in 2019, naast het boek van prof. Dr. Smelik, ook een herdruk uit van het boek van Benny 
Morris: ‘Een staat, twee staten’. Het boek bleek zo populair dat het volledig was uitverkocht. Het 
boek van Hadassa Hirschfeld ‘Kernpunten van het Israëlisch – Palestijns conflict’ werd geüpdatet en 
opnieuw uitgegeven. Het boek ‘Facts & Figures over Israel en de Palestijnse gebieden’ werd ook 
geüpdatet en vervolgens digitaal gepubliceerd op de nieuwe website van CIDI.  
 
Sociale Media 
CIDI is zeer actief op sociale media. In 2019 zagen wij daardoor een explosieve toename. Het aantal 
volgers op Facebook is met 41% toegenomen en blijft groeien. Op Twitter is het aantal volgers ook 
aanzienlijk toegenomen, waardoor de tweets van het CIDI in 2019 ongeveer  7 miljoen keer zijn 
weergegeven. U kunt 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. In 2019 is het 
aantal volgers toegenomen met 54%. Door de inzet van onze socialemediakanalen is het geluid van 
CIDI breed verspreid in de Nederlandse maatschappij. 
 
Israel Nieuwsbrief 
In 2019 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.  
 

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 7 – 14 juli 2019 ging CIDI met een groep van 22 journalisten en beleidsmakers naar Israel. Het 
animo voor deze reis was overweldigend. De deelnemers waren werkzaam bij diverse media, van 
kranten tot televisie en radio, freelancers, hoofdredacteuren en fotojournalisten. Ook waren er 
beleidsmedewerkers mee en woordvoerders van partijen in de Tweede Kamer. In 7 dagen tijd 
maakten de deelnemers kennis met Israel en de Palestijnse gebieden. Ze spraken met Israelische 
politici van links tot rechts op het politieke spectrum, journalisten en academici. In de Westbank 
ontmoetten zij Palestijnse politici, activisten en andere prominenten. De plaatsen die zij bezochten 
waren o.a. Tel Aviv, Jeruzalem en Ramallah maar ook een Israelische nederzetting, een Palestijns 
vluchtelingenkamp en het fragiele grensgebied van Israel met Syrië en Libanon.   
 
Een soortgelijke reis organiseerde CIDI voor 17 high-potential politici van de VVD. Deze reis vond 
plaats van 22-27 oktober. 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 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, mensenrechtenorganisatie en meer. 
 

Meldpunt Antisemitisme 
De jaarlijkse Monitor Antisemitische Incidenten in Nederland 2018 werd op 11 maart 2019 
gepubliceerd. De monitor is via onze website te raadplegen. Het rapport over 2018 liet een 

http://www.facebook.com/CIDInieuws/


zorgwekkende toename zien van 19 procent. Met name in de directe omgeving steeg het aantal 
antisemitische incidenten sterk. De stijging in deze categorie was 67 procent. Het gaat hier om 
voorvallen op school, op het werk of tussen buren. Juist deze incidenten hebben doorgaans een 
grote impact en zijn daardoor extra schrijnend.  
 
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. 
 
De Monitor Antisemitische Incidenten in Nederland 2019 verscheen op 17 februari 2020. Deze liet 
een pijnlijk record zien van 182 incidenten, dit is een toename van 35% ten opzichte van de 135 
incidenten geregistreerd in 2018. Het aantal incidenten verbreekt zelfs het vorige record van piekjaar 
2014 (171 incidenten). Destijds was de stijging van antisemitisme gerelateerd aan het oplaaien van 
het conflict tussen Israel en Hamas in Gaza. Een dergelijk verband ontbreekt in 2019. 
 
De grootste stijging werd genoteerd in de categorie “real life” incidenten. Het gaat met name om 
bedreigingen en uitschelden. Antisemitische scheldpartijen, pesterijen en intimidatie hebben een 
grote impact op de levens van slachtoffers. Ze dragen bij aan een groeiend gevoel van onveiligheid – 
niet alleen bij de mensen die het overkomt, maar ook in de Joodse gemeenschap als geheel.  
 
In de loop van 2019 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. In 2019 is er in de politiek veel aandacht geweest voor antisemitisme. CIDI sprak met 
Kamerleden Segers en Yesilgöz over de initiatiefnota antisemitisme. CIDI sprak ook met individuele 
Kamerleden en beleidsmedewerkers over antisemitisme in Nederland en gaf suggesties hoe dit te 
bestrijden. CIDI was betrokken bij de aanpak antisemitisme van de Gemeente Den Haag. Ook waren 
wij in overleg met de politie, Openbaar Ministerie, KNVB en sportclubs om te werken aan een 
adequate aanpak van antisemitisme. 

CIDI in de media 
In 2019 was CIDI op 101 van de 365 dagen in de media en was er veel aandacht en waardering voor 
het werk en de standpunten van het CIDI. De Monitor Antisemitische incidenten 2018 kreeg veel 
aandacht in de media. In maart startte CIDI een ludieke online campagne na tweet van BDS activiste 
Mieke Zagt en riep iedereen op Israelische wijn te kopen bij de Hema. Mensen gaven hier massaal 
gehoor aan, de door CIDI gestarte hashtag #tipvanmieke werd trending op twitter en vele media in 
Nederland en Israel pakten de actie op en maakten er een nieuwsbericht van.  
 
In mei lanceerde CIDI een website en riep op tot harde aanpak van antisemitische BDS-manifestaties 
op de Dam. Dit persbericht werd opgepakt door het ANP met de titel: “Antisemitisme in Amsterdam 
harder aanpakken”. Dit bericht werd vervolgens door veel regionale en lokale media opgepakt.  
 
Naar aanleiding van advies over het niet opzetten van een keppel door de coördinator 
antisemitismebestrijding in Duitsland, sprak CIDI zich hiertegen uit en riep op tot een demonstratie 
op Plein met #KeppelOp. Deze demonstratie werd door het hele land opgepakt in de media.  
 
CIDI was ook in de media over supporters met antisemitische leuzen, pensioenen voor oud SS-ers, de 
verkiezingen in Israel, bagatellisering van de Holocaust, en meer.  
 
 
 



CIDI in de politiek 
De stukken van de CIDI website leidden in 2019 een aantal keren tot schriftelijke vragen aan de 
regering vanuit het parlement. 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 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 Midden-
Oosten 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 2019 bestond het CIDI bestuur uit voorzitter Ronnie Eisenmann, vicevoorzitter Eddo 
Verdoner, penningmeester Daphna Kremer (begonnen in 2019), secretaris Michel Waterman, 
bestuurslid Rob Okhuijsen en bestuurslid Linda Divon. Halverwege 2019 werd het bestuur versterkt 
met de aanstelling van Dave Heilbron.  
 

CIDI Jongerenorganisatie CIJO in 2019 
CIJO, de jongerenorganisatie van het CIDI, is opgericht door en voor studenten en andere jongeren 
tussen de 18 en 30 jaar oud. Hidde van Koningsveld was tot september 2019 de voorzitter. Per 
september bestaat het bestuur van CIJO uit: Jonas Poolman, Alfie de Vries, Ezra Pardovitch, Gigi Gil 
en Noam Brilleslijper. CIJO vind het belangrijk om haar geluid niet alleen voor de achterban te 
verkondigen, maar juist ook voor een breder publiek.  
 
CIJO begon het jaar met een Fact Finding Mission naar Israel en de Palestijnse gebieden. Deze reis 
vond plaats van eind december tot begin januari 2019. 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 maart vond er een evaluatiebijeenkomst plaats.  
 
Op 2 april bezocht een groep Israëlische studenten van de IDC-universiteit in Herzliya Amsterdam om 
meer te leren over de relatie tussen Nederland en Israël. CIJO ging, onder het genot van (koshere) 
pizza's en een drankje, in gesprek met de studenten.  
 
Op 31 oktober organiseerde het nieuwe bestuur haar eerste activiteit. Dit was een borrel over de 
onafhankelijke nieuwsvoorziening anno 2019 en de rol van journalistiek in deze turbulente tijd. 
Marcel Gelauff (hoofdredacteur NOS Nieuws) en Dick Jansen (chef buitenland NOS Nieuws). Beide 
heren gingen in gesprek met CIJO, er was veel ruimte voor vragen uit de zaal. 
 
In 2019 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 met haar buurlanden en de Israelische verkiezingen. 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


