
CIDI Activiteitenoverzicht 2020 
 
In 2020 werden Israel en Nederland getroffen door de coronapandemie. Opnieuw werden in Israel 
verkiezingen gehouden, en opnieuw hield de resulterende regering het slechts enkele maanden vol. 
CIDI spande zich in voor evenwichtige berichtgeving over Israel als op het gebied van 
antisemitismebestrijding. De inbreng van CIDI in het publieke debat hierover blijft noodzakelijk. In 
2020 heeft CIDI met een team van 9 personen (6,8 FTE) zich ingezet voor Israel en tegen 
antisemitisme in een dramatisch veranderende wereld. In dit activiteitenverslag kunt u daar meer 
over lezen.  
 

CIDI evenementen online 
CIDI moest in maart 2020 haar geplande activiteiten helemaal omgooien. Opeens moesten alle 
geplande bijeenkomsten online plaatsvinden, of komen te vervallen. Al heel snel na het uitbreken 
van de coronacrisis is CIDI overgestapt op het aanbieden van online en interactieve evenementen. 
 
In 2020 organiseerden CIDI bijna 40 online lezingen, evenementen en workshops. Eén van de eerste 
online evenementen was de boekpresentatie van ‘Brieven aan mijn Palestijnse buurman’ van Yossi 
Klein Halevi.  
 
Israelisch journalist Lahav Harkov (Jerusalem Post) besprak online de Israelische kabinetsformatie. 
Dan Shueftan, strategisch adviseur van meerdere Israelische premiers, gaf een mini-collegereeks 
over de geopolitieke situatie van Israel. 
 
Het virtuele debat over annexatie gepresenteerd door ex-CIDI-voorzitter Ronny Naftaniel trok 
honderden kijkers op Zoom, Facebook en via onze website CIDI.nl. 
 
Er deden meer dan 50 deelnemers mee aan de allereerste online CIDI Israel Quiz, waaruit de zeer 
uitgebreide Israelkennis van onze achterban nogmaals is gebleken. De quiz werd ook naderhand 
veelvuldig bekeken.  
 
Door de vernieuwde website en het grote bereik van CIDI op sociale media, hebben we met onze 
webinars vele duizenden mensen kunnen bereiken. De lezingen zijn ook nog altijd terug te kijken op 
de website en online videokanalen van CIDI. Voor de alumni van onze reizen organiseerden we 
besloten bijeenkomsten en workshops. Een besloten online bijeenkomst geeft de mogelijkheid aan 
alle deelnemers om te spreken. Op deze manier konden we alsnog goede discussies voeren en het 
contact met journalisten, politici en docenten onderhouden. 
 

CIDI in het onderwijs 
Het geplande programma van studiereizen en workshops voor docenten moest helemaal omgegooid 
worden door de coronapandemie. Al waren er genoeg aanmeldingen voor onze Israelreizen, die 
staan te springen om met CIDI mee te reizen als dat weer kan: Israel was en is vanaf maart 2020 
gesloten. Zelfs een korte studiereis naar Villa Ten Hompel, net over de Duitse grens, kon op het 
laatste moment geen doorgang vinden. 
 
Van eind december 2019 tot begin januari 2020 vond het jaarlijkse seminar voor docenten in Yad 
Vashem plaats. Tijdens het seminar leren docenten hoe les te geven over de Holocaust in een 
veranderende Nederlandse samenleving. 25 docenten Geschiedenis, Maatschappijleer en 
Burgerschap reisden mee naar Jeruzalem. Doordat het programma plaatsvond in Israel gaven we de 
docenten 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 de Israelreis die eind 
december 2019 vertrok ging een voorbereidingsdag in Kamp Vught vooraf. Na de reis was er een 
terugkomdag in Joods Amsterdam. Deze vond plaats in juni en uiteraard werd er rekening gehouden 
met alle geldende coronamaatregelen. 
 
De geplande Yad Vashem-reis van december 2020 kon niet doorgaan. Wel is er veel werk verzet aan 
werving en het bereiken van docenten. Een nieuwe groep leerkrachten staat klaar om, hopelijk in de 
Kerstvakantie van 2021, mee naar Israel te gaan. 
 
Van woensdag 15 januari tot en met woensdag 11 maart vond de jaarlijkse collegereeks plaats over 
Israel’s buitenlandse politiek. De collegereeks is voor studenten, maar staat ook open voor andere 
geïnteresseerden. Docenten verbonden aan universiteiten en bekende experts op deelgebieden 
verzorgden de inhoud van de colleges. Deze reeks vond plaats in de Rabin-zaal van CIDI te Den Haag. 
Dit was nog voor de eerste lockdown vanwege de coronapandemie.  
 
Dankzij de snel verkregen ervaring met online lezingen heeft CIDI ook op het gebied van 
geschiedenisonderwijs webinars kunnen organiseren met interessante sprekers. Prof. Ümit Üngör, 
nieuw benoemd hoogleraar aan het NIOD, gaf een webinar over het steeds relevantere onderwerp 
‘Genociden vergelijken en herdenken’. Journalist en schrijver Pieter van Os kwam naar CIDI om zijn 
boek ‘Liever dier dan mens’ te presenteren. Het boek won de Brusseprijs en de Libris 
Geschiedenisprijs. Veiligheidsexpert Dan Shueftan verzorgde een online mini-collegereeks. Ivar 
Schute, archeoloog van Sobibor, en Angelique van der Pol, onderzoeker naar de genocide op Roma 
en Sinti, waren onder de andere sprekers waarmee CIDI een webinar heeft weten te verzorgen. Voor 
alle webinars zijn aankondigingen breed gedeeld onder alumni van de Yad Vashemreis en andere 
docentengroepen.  
 

Informeren en voorlichten 
De CIDI-website www.cidi.nl biedt geïnteresseerden informatie over Israel, het Midden-Oosten, 
Nederlandse politiek en antisemitisme. De website bevat inhoudelijke achtergronddossiers en tal van 
nieuwsberichten. In 2020 werden tevens 548 nieuwe artikelen geplaatst op de website. De in 2019 
gelanceerde nieuwe website van CIDI zorgde ook in 2020 voor meer bezoekers, meer dan 230.000 in 
het afgelopen jaar. Het aantal mensen dat zich abonneerde op onze digitale Nieuwsbrief groeide met 
bijna 35%. Zo raakt heel Nederland beter bekend met de standpunten en berichtgeving van CIDI over 
antisemitisme, Israel, en Nederlands buitenlandbeleid. 
 

Lezingen door CIDI - personeel 
CIDI-medewerkers verzorgden zelf ook tal van lezingen door het gehele land. Voorbeelden hiervan 
zijn: een lezing aan kadetten van het Ministerie van Defensie, lezingen voor medewerkers van Joods 
Maatschappelijk Werk en bij Christenen voor Israel. De onderwerpen varieerden van het Israelisch-
Palestijnse conflict, de Israelische verkiezingen tot antisemitisme in Nederland. Vlak voor de 
lockdown in Nederland begon, begin maart, sprak adjunct-directeur Naomi Mestrum op de 
conferentie van AIPAC in Washington. 
 

Publicaties 
CIDI bracht in 2020 de eerste Nederlandse vertaling uit van de bestseller Brieven aan mijn 
Palestijnse buurman van Yossi Klein Halevi, met behulp van een gulle en gerichte gift van de familie 
Zeilstra. Het boek is inmiddels in alle boekhandels verkrijgbaar, en is een van de bestverkopende 
boeken uitgegeven door CIDI. 
 

http://www.cidi.nl/


Sociale Media 
CIDI is zeer actief op sociale media. Onze online evenementen werden op Facebook meer dan 17.500 
keer bekeken.  U kunt CIDI op Facebook vinden via www.facebook.com/CIDInieuws/ en op Twitter 
via @CIDI_nieuws. Door de inzet van onze sociale mediakanalen is het geluid van CIDI breed 
verspreid in de Nederlandse maatschappij. 
 

Israel Nieuwsbrief 
In 2020 verschenen 5 edities van onze papieren Israel Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrieven stonden 
verdiepende stukken over actuele thema’s in Israel, en opmerkelijke berichten die buiten Israel 
verder weinig aandacht krijgen. De Israel Nieuwsbrieven gaven informatie over antisemitisme in 
Nederland en Europa. De Nederlandse politiek inzake Israel en antisemitisme wordt ook vaak 
beschreven. 
 

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 van de Groene Lijn, is het mogelijk om een beter beeld 
te vormen. Daarom organiseert CIDI reizen voor verschillende doelgroepen. Deze reizen moesten in 
2020 helaas afgelast worden. Wel kwamen er voldoende aanmeldingen binnen om zodra dat weer 
kan een journalistenreis en een reis naar Yad Vashem voor docenten te organiseren. Voor beide 
reizen hadden we in februari, vlak voor het uitbreken van de pandemie, al vliegtickets gekocht. De 
tickets kunnen we gelukkig houden en doorschuiven naar data in 2021. 
 

Meldpunt Antisemitisme 
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 Monitor werd voorpaginanieuws in de Telegraaf, waardoor er nog meer aandacht kwam in 
nationale en internationale media voor de zorgelijke bevindingen van het toonaangevende jaarlijkse 
rapport over antisemitisme in Nederland. 
 
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 juli 2020 bracht CIDI de resultaten naar buiten van een onderzoek naar online antisemitisme in 
Nederland dat wij hebben laten uitvoeren. Vanwege de lockdown vond het antisemitisme dat bij ons 
gemeld werd in 2020 vooral online plaats. De inzet en expertise van CIDI, en de steun van onze gulle 
achterban daarbij, blijft onontbeerlijk in de strijd tegen online en offline antisemitisme. 
Onderzoeksbureau Kantar, voormalig TNS NIPO, deed een scan van Twitter en de grootste 
Nederlandse blogs. Met behulp van de uitkomsten van het onderzoek sprak CIDI met beleidsmakers 
over het bestrijden van online haatspraak. We blijven autoriteiten aanspreken op hun rol om 
antisemitisme hard aan te pakken en het registreren ervan. Bol.com heeft ons gevraagd hen te 
adviseren over antisemitische boeken die van hun website geweerd moeten worden, en met 
Facebook zijn we in gesprek over het aannemen van de IHRA definitie van antisemitisme. De eerste 
stap is gezet door Facebook, maar helaas zijn we er nog niet en blijven we daarom onverminderd 
hameren op het belang van de aanpak van Jodenhaat. Dit gaat niet onopgemerkt: het werk van CIDI 

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


op het gebied van antisemitismebestrijding werd zelfs door premier Rutte genoemd tijdens de 
Algemene Politieke Beschouwingen. CIDI deed mee aan diverse internationale acties tegen het 
tolereren van antisemitisme door sociale media, waaronder #NoSafeSpaceForJewHate, een 48 uur 
lange boycot van Twitter waarna antisemitisme beter door het platform werd aangepakt, en 
#NoDenyingIt, een geslaagde actie waarbij Holocaustoverlevenden in korte video’s hun verhaal 
vertelden, en die Facebook aanspoorde om Holocaustontkenning te verbieden op het sociale 
medium. 
 
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 en werd geraadpleegd door de gemeente Amsterdam over hetzelfde 
onderwerp. CIDI was ook in 2020 in periodiek overleg met de politie, Openbaar Ministerie, KNVB en 
sportclubs om te werken aan een adequate aanpak van antisemitisme.  CIDI  bood, na eerdere 
waarschuwingen, in het voorjaar van 2020 haar expertise aan bij de aanpak van antisemitisme 
binnen Forum voor Democratie, en betreurt hoe de partij het probleem heeft gebagatelliseerd en de 
antisemitische uitspraken van Thierry Baudet zelf. CIDI drong tevergeefs aan om een onafhankelijk 
onderzoek naar institutioneel antisemitisme binnen FVD te laten verrichten, naar voorbeeld van het 
onderzoek van EHRC bij het Britse Labour. Tot grote zorg van CIDI lijkt FVD echter het probleem te 
bagatelliseren. Het steeds openlijker institutioneel antisemitisme van de FVD blijft CIDI grote zorgen 
baren. 
 

CIDI in de media 
In 2020 was CIDI op 132 van de 365 dagen in de media en was er veel aandacht en waardering voor 
het werk en de standpunten van het CIDI. Ook de Monitor Antisemitische incidenten 2019 kreeg veel 
aandacht in de media.   
 
De Monitor Antisemitische Incidenten in Nederland was onderwerp van een voorpagina van De 
Telegraaf, wat leidde tot aandacht van praktisch alle landelijke en veel regionale media. Alle 
toonaangevende Nederlandse media hebben CIDI wel eens geraadpleegd aangaande Israel of 
antisemitisme. Het Parool plaatste een opiniestuik van CIDI over haatspraak na het nieuws over de 
bommelding bij koosjer restaurant HaCarmel. CIDI werd geïnterviewd over antisemitisme in 
Nederland na de excuses aan de Joodse gemeenschap van Premier Rutte tijdens de 
Auschwitzherdenking, en over het nalatig handelen van de overheid ten tijde van WOII. In het 
Algemeen Dagblad werd het CIDI-standpunt inzake de door Trump voorgestelde vredesdeal 
genoemd, en de Telegraaf nam het standpunt van CIDI inzake de subsidiëring van Palestijnse 
terroristen over. Er verschenen opiniestukken over het vredesproces in het Midden-Oosten en de 
antisemitische retoriek rondom George Soros in de Nederlandse politiek, om maar een paar te 
noemen. De Volkskrant en Jonet hebben berichten gepubliceerd over de betrokkenheid van CIDI bij 
het aanpakken van antisemitisme binnen het Forum voor Democratie. 
 

CIDI in de politiek 
De stukken van de CIDI website leidden in 2020 een aantal keren tot schriftelijke vragen aan de 
regering vanuit het parlement. CIDI stuurt in aanloop naar de relevante debatten verdiepende 
informatie naar de Kamerleden van de commissies om hen te informeren, en deed dit dus ook in 
2020. CIDI blijft politici feitelijk en diepgaand informeren. Daarnaast heeft CIDI regelmatig contact 
met buitenlandwoordvoerders, woordvoerders discriminatie, assistenten en beleidsmedewerkers 
van verschillende partijen.  
 
In het voorjaar van 2020 informeerden wij politieke partijen over de situatie in het Midden-Oosten 
tijdens het opstellen van hun verkiezingsprogramma's voor 2021, en drongen bij hen aan om over 
Israel en de Palestijnse kwestie een genuanceerde visie op te nemen. We spraken met diverse 



commissies van verkiezingsprogramma’s en buitenlandwoordvoerders in de Tweede Kamer. Deze 
gesprekken vonden gedurende het hele jaar plaats en over diverse onderwerpen. In aanloop naar de 
begrotingsbehandelingen leverde CIDI verdiepende input om bij te dragen aan een reëel beleid ten 
aanzien van Israel en het bestrijden van antisemitisme. Veel gevallen wijzen erop dat door onze 
inbreng standpunten van partijen op deze punten genuanceerder zijn geworden. Antisemitisme 
wordt serieuzer behandeld door de politiek, en de verkiezingsprogramma's voor 2021 bleken vaak 
beter geïnformeerd en minder eenzijdig over Israel. 
 
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. 
 
Het werk van CIDI bleef beslist niet onopgemerkt: tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede 
Kamer merkte premier Rutte op dat antisemitisme goed in kaart wordt gebracht door CIDI. 
 

CIDI Bestuursverslag 
Onze stichting heeft een traditioneel bestuursmodel. De organisatie wordt gerund door betaalde 
krachten (directie en team). In 2020 had CIDI gemiddeld 6,8 fte’s in dienst.  
Het bestuur heeft een controlerende en adviserende functie. De bestuursleden ontvangen geen 
vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
De beperkingen ten gevolge van de corona-pandemie hadden, uiteraard, ook hun invloed op het 
reilen en zeilen van onze organisatie. Vanaf medio maart werd het aantal medewerkers op kantoor 
beperkt tot een minimum. Er werd zoveel als maar enigszins mogelijk was vanuit huis gewerkt. 
 
Ook het organiseren van evenementen en bijeenkomsten was door corona niet mogelijk. Om die 
reden werd dit jaar afgezien van het uitreiken van de CIDI Respect Award.  
Gebruik makend van Zoom, werden veel meer dan gebruikelijk, online lezingen georganiseerd. Deze 
werden door veel belangstellenden bekeken en kregen een goede waardering.  
 
Het bestuur van Stichting Centrum voor Informatie en Documentatie Israël bestond in  
2020 uit: 
de heer Ronnie Eisenmann, voorzitter 
de heer Michel Waterman, secretaris 
mevrouw Daphna van der Hoeven, penningmeester  
mevrouw Linda Divon, lid 
de heer Dave Heilbron, lid  
de heer Rob Okhuysen, lid 
de heer Eddo Verdoner, lid 
De bestuursleden vormen tevens het bestuur van Stichting Huisvesting CIDI.  
 
In het verslagjaar heeft het bestuur negen keer vergaderd, te weten op: 
21 januari, 12 maart, 30 maart, 7 mei, 14 juli, 3 september, 15 oktober, 7 december en 14 december. 
 
Alleen op 21 januari kon het bestuur fysiek bij elkaar komen. Daarna werd, ten gevolge van de 
corona-pandemie, geheel of gedeeltelijk vergaderd via Skype of Zoom.  
 
De vergadering van 30 maart was volledig gewijd aan het bespreken van een concept voor het 
Meerjarenbeleidsplan 2020-2025. In de vergadering van 7 mei werd de definitieve versie van dit plan 
door het bestuur goedgekeurd. 



CIDI Jongerenorganisatie CIJO in 2020 
CIJO, de jongerenorganisatie van het CIDI, is opgericht door en voor studenten en andere jongeren 
tussen de 18 en 30 jaar oud. Sinds september 2019 bestaat het bestuur van CIJO uit: Jonas Poolman, 
Alfie de Vries, Ezra Pardovitch, Gigi Gil en Noam Brilleslijper. CIJO vindt het belangrijk om haar geluid 
niet alleen voor de achterban te verkondigen, maar juist ook voor een breder publiek. 
  
26 januari vond, helaas door de pandemie, alweer het laatste CIJO-evenement van het jaar plaats. 
Tijdens een borrel in Amsterdam met ongeveer 25 aanwezigen, ging CIJO in gesprek met Volkskrant-
columnist Arie-Jan Korteweg en lobbyist Rob Meines over de lobbycultuur in Den Haag. Het was een 
erg interessante, gezellige en nuttige bijeenkomst. 
 
Begin februari was CIJO in de media en gaf Alfie de Vries een interview in het Reformatorisch 
Dagblad omtrent het belang van herdenken. 
  
Vervolgens belandde CIJO, net als iedereen, in de coronacrisis. Hierdoor konden al onze geplande 
evenementen niet doorgaan.  
 
CIJO heeft besloten om vooral te focussen op online zichtbaarheid. Zo informeren wij onze volgens 
via ons Instagramaccount over het laatste nieuws in Israel. CIJO heeft al zo'n duizend volgers op 
Instagram. Wij merken dat deze wijze van communicatie erg effectief is om geïnteresseerde jongeren 
te informeren. 
 
CIJO heeft in de zomer een essaywedstrijd georganiseerd met als vraag: hoe ziet Israel eruit in 2048? 
De jury werd gevormd door journalisten Els van Diggelen, Leonard Ornstein en Michel Krielaars. Uit 
vele ingezonden essays hebben zij uiteindelijk het winnende essay gekozen. Deze is terug te lezen op 
onze website www.cijo.nl . 

 
Voor 2021 staan er nieuwe projecten op de planning. Gezien de beperkingen wil CIJO vooral inzetten 
op het creëren van online content. Zo zijn wij bezig met video’s en animaties om het begrip zionisme 
beter te verklaren. Ook bereidt CIJO video’s voor om stereotypering van Joodse jongeren tegen te 
gaan. Vanwege de coronacrisis laat de uitwerking hiervan nog even op zich wachten. Hopelijk kunnen 
wij binnenkort met het door ons ingeschakelde productiebedrijf aan de slag met de opnames. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cijo.nl/


 


