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B I N N E N L A N D

eenzijDig ‘gentSe feeSten’ DebAt 
OVeR Het iSRAëliScH-pAleStijnS cOnflict

Als randactiviteit bij de Gentse Feesten worden jaarlijks debatten 
georganiseerd over verschillende onderwerpen over het Zuiden. Dit 
jaar ging één van die debatten over het conflict in het Midden-Oosten. 

Voor deze affiche bracht vzw Trefpunt de bekendste Israël criticasters samen 
rond de tafel.

De sprekers waren: Anja Meulenbelt (auteur van ’Het beroofde land’), 
brigitte Herremans (Broederlijk Delen-Pax Christi), Sus Van Elzen (journalist 
voor Knack en auteur van o.a. ’Zand erover, de ongrijpbare vrede van Israëli’s 
en Palestijnen’), Leen Laenens (voorzitster Actieplatform Palestina), Ludo 
Abicht (filosoof en publicist, auteur van o.a. ’Eén maat en één gewicht’), 
Jaap Hamburger (Voorzitter Stichting Een ander Joods Geluid Nederland), 
robert Soeterik (antropoloog, verbonden aan Middle East Research 
Associates (MERA) te Amsterdam en co-auteur/redacteur van ondermeer ‘de 
Verwoesting van Palestina’).

Niet de zevende dag
Organisator en moderator Eric Goeman legde uit hoe hij het zag: Israël is 
volgens hem de dominerende militaire macht in de regio en is bovendien 
een koloniserende mogendheid. Daarom kiest hij onvoorwaardelijk de kant 
van de Palestijnen. Een debat over een conflict met een geëngageerde 
moderator en zonder één spreker die het voor de “andere kant” opneemt, 
kan volgens ons moeilijk een debat genoemd worden. Het ligt in de lijn van 
het houden van verkiezingen waarbij er maar één lijst toegelaten is. Goeman 
verklaarde in zijn inleiding waarom hij niemand bereid gevonden had om 
de kolonisator (=‘Goliath’) te verdedigen op zijn debat. Volgens hem zijn 
die mensen zeldzaam en beperken ze zich tot het “lobbywerk en tot het 
schrijven van opiniestukken”. Hij beweerde dat ze een gans uur spreektijd 
geëist hadden op het einde van het debat, zonder recht op wederwoord! 
De briefwisseling met de hoofdredacteur van Joods Actueel bewijst dat 
Goeman een loopje met de waarheid neemt (zie verder). Het debat was de 
7de dag niet, aldus Goeman. We kunnen die bewering volmondig beamen.
De Nederlandse feministe en SP 2de kamerlid Anja Meulenbelt mocht het 
debat inleiden. Zij bevestigde meteen het cliché van de eigenwijze Hollander 
die nu eens precies zal vertellen wat er te doen valt. Zij stelde dat het conflict 
moest benaderd worden volgens het “3de paradigma” vanuit het standpunt 
van de onderdrukten. Dat was haar uitgangspunt en dit van alle andere 
panelleden. Zo werd bij voorbaat elk wederwoord gepareerd: het kwam van 
mensen die dachten volgens een “verkeerd paradigma”.
“De Palestijnen zijn geen lieverdjes”, aldus de alwetende Anja, “maar eigenlijk 
doet dat er niet toe want het wangedrag van de Palestijnen maakt eigenlijk 
niets uit”: Israël blijft hen toch maar onderdrukken/verdrijven. Nochtans 

is het afwijzen van terreur en het verspreiden van een positief beeld over 
de “andere” een essentieel onderdeel van de afgesloten vredesakkoorden. 
Meulenbelt vindt dit blijkbaar onbelangrijk. Of heeft Meulenbelt zich laten 
beïnvloeden door de totalitaire ideologie van Hamas via haar Gazaanse 
echtgenoot en gelooft ze niet in vredesonderhandelingen?  De media 
werden ook verweten dat ze dachten volgens het “verkeerde paradigma”: 
het beeld van de feestende menigte in de straten van Beiroet bij de 
triomftocht van kindermoordenaar Samir Kuntar en de treurende Olmert bij 
de kisten van de twee Israëlische soldaten. De media moest de treurende 
families getoond hebben. De zelfverklaarde superieure denkers dachten er 
niet op om hun kameraden van Hezbollah mee te delen dat een feest voor 
een kindermoordenaar niet erg passend was. De drie Nederlandse sprekers 
bleken een goed op elkaar afgestemd team: Meulenbelt gaf aan hoe we 
moesten denken, Soeterik deelde om de haverklap mee wat we moesten 
lezen, en Hamburger vertelde ons hoe we ons dienden te gedragen.

Brigitte Herremans van Pax Christi/Broederlijk delen pakte uit met de 
kaart van de Westbank. Daaruit leidde ze af dat het de bedoeling van 
de Israëlische regering was via de bouw van het veiligheidshek nog wat 
Palestijnse gebieden aan te hechten... rechtstreekse lijn met Olmert, Brigitte? 
Zou het ook niet kunnen dat de muur en de checkpoints er gekomen zijn 
om het terrorisme tegen te gaan? In ieder geval zijn die er gekomen na de 
verwoestende terreuraanslagen. Maar dat kregen de toeschouwers niet te 
horen. Evenmin dat het aantal terreuraanslagen in Israël spectaculair daalde 
sinds de bouw van het veiligheidshek. 

De panelleden verschilden wel onderling van mening over een mogelijke 
‘oplossing’ voor het conflict. Robert Soeterik, Ludo Abicht en Anja Meulenbelt 
vonden het begrip van een ‘etnische’ staat niet meer van deze tijd. Ze 
opteerden voor de binationale staat. Dus weg met een Joodse staat / een staat 
voor de Joden! Van wereldvreemdheid gesproken: wij kunnen via de media 
alleen maar vaststellen dat de meeste conflicthaarden in onze huidige wereld 
een etnische basis hebben. Er zijn meer dan vijftig moslimlanden, meer dan 
tachtig christelijke landen, maar voor één Joodse staat blijkt er geen plaats 
te zijn. De geschiedenis heeft echter aangetoond dat net dit wel nodig is. De 
Joden werden immers duizenden jaren onderdrukt, door zowel christenen 
als moslims. En in die duizenden jaren werden verschillende modellen en 
oplossingen aangereikt. Geen enkele bleek bescherming te bieden. De 
Joodse staat is het enig toereikend antwoord tegen het antisemitisme. Maar 
ja, een etnische staat is volgens deze mensen niet meer van deze tijd. Laten 
we de gebeurtenis maar hun gang gaan zeker. En als de Joden nu eenmaal 
uitgeroeid zijn, “Oei, we hebben ons vergist…”.

Israël schuldig verklaard aan alle onheil

D O O r  S AVA S O r D A
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Van Elzen, Herremans, Laenens en Hamburger van hun kant vonden dit 
(gelukkig) niet realistisch en stelden dat er moest uitgegaan worden van het 
internationale recht en van de actuele situatie. Zij toonden zich voorstander 
van de tweestaten oplossing op basis van de grenzen van 1967. Voor alle 
duidelijkheid: van 1948 tot 1967 bezette Jordanië de Westbank en Jeruzalem 
– waarbij het de Joden verboden was aan de Klaagmuur te komen bidden! 
Gaza werd door Egypte bezet. Er was nooit enig “Palestijns” verzet tegen 
deze bezetting. Natuurlijk werden deze historische feiten niet vermeld door 
het panel. 

iSrAëLiSCHE PrODUCTEN bOyCOTTEN 
Om het doel te bereiken moet er druk op Israël uitgevoerd worden – daar 
waren alle panelleden een grote voorstander van. Allen betreurden dan 
ook de recent afgesloten overeenkomst met de Europese unie. De meeste 
sprekers hadden liever een boycot gezien natuurlijk. Ook hier waren er 
nuances in het ‘anti-Israël-gevoel’. Sommigen wilden gewoon alle Israëlische 
producten uit onze winkelrekken bannen, anderen vonden dat je enkel de 
producten afkomstig uit de ’kolonies’ moest weren. “Kan een boycot van 
Israël niet leiden tot een toename van het antisemitisme?”, vroeg iemand uit 
het publiek, “laat ons dit niet terugdenken aan kauft nicht bei Juden”?

 Daar had Jaap Hamburger (de excuusjood van dienst die Goeman in 
Nederland moest gaan zoeken) geen schrik voor, zegde hij, het antisemitisme 
bestaat toch al 2000 jaar. Waarschijnlijk maakt het ook niet uit dat extreem 
rechts ook aan deze boycotactie deelneemt. Dit vernam onze redactie net 
voor het ter perse gaan.

De legitimiteit van Israël werd openlijk door sommigen in vraag gesteld, 
Israël werd apartheid en onmenselijk hard militair optreden en kolonialisme 
verweten. Dan is antisemitisme niet veraf – hoewel de organisatoren dan 
steeds heel verontwaardigd zeggen dat ze dit niet wilden – want ze hebben 
een Jood als vriend. 

wOOrD EN wEDErwOOrD?
En ja, na de pauze mocht de “andere kant” ook vragen stellen. Om de sfeer 
van het gebeuren te schetsen lezen we wat Meulenbelt op haar site hierover 
schrijft:

“Tijd voor discussie met de zaal. Ik schoot even in de lach toen een mevrouw 
van de Israël-lobby opstond en met voorbijgaan van alles wat er werd gezegd 
opnieuw het zionistisch canon af begon te werken. Jawel, het genereuze aanbod 
van Barak, dat de Palestijnen hadden afgewezen, het verdelingsplan dat de 
Palestijnen hadden afgewezen, zes Arabische legers, er zijn niet alleen Palestijnse 
vluchtelingen maar ook Joodse uit Arabische landen. de Palestijnen zaaien haat, 
natuurlijk, het is allemaal de schuld van de Arabieren. (...) En hoe ze opnieuw 
duidelijk maakte dat er met de aanhangers van paradigma 1 geen gesprek te 
voeren valt.”
Zo bekijkt Meulenbelt een debat: iemand met een andere mening wordt 
uitgelachen en gestigmatiseerd. Zij heeft de waarheid in pacht, met een 
andersdenkende kan niet gepraat worden. 
De argeloze toeschouwer die naar dit evenement gekomen was om iets bij 
te leren had alvast beter andere oorden opgezocht. Geen enkele spreker 
bracht een degelijke, op historische feiten gebaseerde toelichting. Het was 
een onvoorwaardelijke ’steunbetuiging voor Palestina’, zoals er wellicht vele 
worden georganiseerd, maar zeker geen ’debat’.
Door de uitgesproken minachting en de aantijgingen aan het adres van wie 
het waagde om een afwijkende mening te laten horen, was de hele vertoning 
een schertsdebat, een democratie onwaardig!

COrrESPONDENTiE
De organisator vroeg verschillende Israëlische en Joodse organisaties om 
deel te nemen aan het ‘debat’. Echter door het grote overwicht aan felle 
anti-Israël sprekers bedankten die allen voor de eer. Ook Joods Actueel werd 
gecontacteerd om deel te nemen. Hieronder de opmerkelijke communicatie 
met organisator Eric Goeman.

E-MAiL VAN ONzE HOOFDrEDACTEUr
Geachte heer Goeman,

Deze e-mail naar aanleiding van uw vraag voor mijn deelname aan het debat 
over het Israëlisch-Palestijns conflict tijdens de Gentse Feesten.
Met verbijstering heb ik moeten vaststellen dat de namen die voorkomen op 
de lijst allen uiterst kritisch staan tegenover de Israëlische politiek – om het 
zacht uit te drukken. De samengestelde lijst bestaat uit de ‘crème de la crème’ 
van mensen die eenzijdige kritiek geven, niet schuwen voor het verdraaien 
van feiten, vaak het bestaansrecht van de enige Joodse staat ter wereld in 
vraag stellen en meer dan eens betrapt werden op het verspreiden van foute 
informatie.
Het is dus ook verstaanbaar dat leden van de Israëlische ambassade of Joodse 
organisaties niet op uw uitnodiging zijn ingegaan. Zeven of acht tegen één, 
dat kan natuurlijk niet. Daarom ook mijn voorstel om na het debat zelf een 
presentatie te geven van zo’n twintig minuten, om de zaken wat recht te 
trekken. 
Hopelijk kunt u hierop ingaan. Ons maandblad en collega’s van de algemene 
pers zullen anders ongetwijfeld de eenzijdigheid van uw debat aankaarten 
en de nodige vragen stellen aan de organisatoren en sponsors van de Gentse 
Feesten hieromtrent.
Belangrijk om weten is dat studies hebben aangetoond dat ongenuanceerd 
kritische en vooral foutieve informatie over Israël automatisch leidt tot een 
toenemend antisemitisme, ik kan me niet inbeelden dat u hieraan zou 
meedoen.

Hoogachtend, 
Michael Freilich

rESPONS VAN EriC gOEMAN
Geachte heer Freilich,

Ik ervaar deze brief als een poging tot afdreiging. Laten we ook heel duidelijk 
wezen, ik ben geen antisemiet en zal dat nooit worden. Ik heb tien jaar lang 
in Gent samen met de Joodse Gemeenschap de jaarlijkse ‘sterrentocht tegen 
racisme en fascisme’ georganiseerd. 
Ik heb Israël niet veroordeeld. De VN, het hoogste democratische mondiale 
gezagsorgaan, heeft tientallen resoluties uitgevaardigd tegenover de 
koloniale politiek van Israël. Resoluties die allemaal door Israël naast zich zijn 
neergelegd met de steun van hun beste vrienden, de VS.
Wanneer de Europese unie de Palestijnen ondersteunt roept Israël moord 
en brand.
Is de Europese unie antisemitisch? Of ‘ongenuanceerd kritisch’? Beroept de 
Europese unie zich op ‘foutieve informatie’? We moeten gewoon toegeven, 
geachte heer Freilich, dat in een gewoon debat er weinigen, ook politici, 
zijn die onbeschroomd vandaag de Israëlische politiek durven verdedigen. 
Omdat de koloniale politiek van Israël moeilijk te verdedigen valt.
Dus de verdedigers doen vooral lobbywerk en het schrijven van opiniestukken. 
En als dat niet kan moet het maar via politieke druk, de beschuldiging van 
antisemitisme en dreigementen.
Ik ga daar niet voor zwichten, geachte heer Freilich.
In het debat ‘60 jaar Israël – 40 jaar bezetting van de Palestijnse gebieden’ 
zit het thema van het debat reeds duidelijk in de titel. In dit debat – en u 
kent natuurlijk de geschiedenis van David en Goliath – zijn de Palestijnen 
David en is Israël Goliath. Israël is niet alleen de sterkste militaire macht in het 
Midden-Oosten, maar de sterkst bewapende macht na de VS. In het echte 
leven verslaat natuurlijk David zomaar Goliath niet. Alleen ‘moreel’ kan David 
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Goliath verslaan en 
daar heeft Israël last 
van. u kunt op geen 
enkele manier de 
koloniale politiek van 
Israël moreel blijven 
rechtvaardigen van-
uit een progressieve 
en rechtvaardige 
mensvisie.
Er zitten in mijn 
panel geen leden van 
Hamas of Hezbollah, 
geachte heer Freilich. 
Maar gewoon leden 
van NGO’s, politici 
en journalisten, die 
met hun eigen ogen 

gaan zien zijn wat zich afspeelt in de bezette gebieden. En dat is niet mooi 
wat Israël daar aanricht. Daarover komen zij getuigen. Om te zoeken naar 
oplossingen voor een progressieve en rechtvaardige maatschappij in het 
Midden-Oosten. Daarom is David als ‘underdog’ goed vertegenwoordigd in 
het panel, geachte heer Freilich.
En toch wil ik het woord verlenen aan “Goliath”, die eigenlijk een agressor is. 
Elk debat wordt door iemand van het panel ingeleid en op basis van 
die inleiding wordt het debat gestart. Dat u deze inleiding zou willen 
presenteren als ‘uitleiding ’waarna het debat niet meer mogelijk is, druist in 
tegen alles wat we de voorbije negentien jaar hebben gedaan. u krijgt het 
‘voorrecht” om een inleiding met powerpointpresentatie te organiseren van 
20 minuten.
Ik heb ook altijd gezegd van in mijn eerste brief dat u met “twee” vertegen-
woordigers van Joods Actueel aan het paneldebat mag deelnemen. u kunt 
misschien nog de heer Claude Marinower over de streep trekken om samen 
met u aan het debat deel te nemen.
Ik laat de eindbeslissing aan u over, maar dit is mijn laatste voorstel.

Eric Goeman
Coördinator en moderator Gentse Feestendebatten, 
voorzitter Democratie 2000,
Voorzitter jury voor de Prijs voor de Democratie, 
woordvoerder Attac Vlaanderen

rEPLiEk VAN MiCHAEL FrEiLiCH
Bedankt voor uw email, ik had er geen idee van dat uw eigen mening zo 
sterk beïnvloed was in één richting. In plaats van het debat te organiseren 
zou u mijns inziens beter zelf deel uitmaken van het panel.
Ik heb, naar uw voorstel, Claude Marinower gecontacteerd. Zijn antwoord 
enkele maanden geleden was duidelijk: “In de door U vooropgezette formule 
lijkt mij geen plaats te zijn voor een werkelijk debat in de ware zin van het 
woord.
In de gegeven omstandigheden, en omdat ik weiger als een soort “Joods/ pro 
Israëlisch “ schaamlapje te fungeren zal ik op Uw uitnodiging in de huidige 
omstandigheden niet ingaan.”
uw vooringenomenheid maakt dat het weinig zin heeft hieraan deel te 
nemen – uw “geste” van twee pro-Israël stemmen tegen zeven blijft nog 
steeds lachwekkend.
u schrijft: En toch wil ik het woord verlenen aan “goliath”, die eigenlijk een 
agressor is. 
u stelt dus onomwonden dat wie het ander standpunt komt verdedigen 
(ikzelf of de heer Marinower) ‘de agressor’ is. Wel meneer Goeman, u zou zich 
moeten schamen. Wij zijn in de eerste plaats Belgen, Vlamingen. In dit conflict 
zijn wij niet meer dan de verre toeschouwer die ook een eigen mening willen 
verkondigen. Door ons automatisch als ‘agressor’ te bestempelen moet het 
wel duidelijk zijn waarom we aan uw eenzijdig debat niet willen deelnemen.

Om af te sluiten nog dit. Ik heb in mijn reactie nooit gesteld dat u zich 
schuldig zou maken aan antisemitisme, wat ik gezegd heb is dat uit studies 
blijkt dat een ongenuanceerde en buiten proportionele kritiek aan het adres 
van Israël leidt tot een stijgend antisemitisme. Om een concreet voorbeeld 
te geven, na een eenzijdige tv-reportage kon men op het online forum o.a. 
lezen: “Het is tijd dat iemand de Joden nog eens een lesje leert” – “Ook bij 
ons in Antwerpen werkt iedereen voor de Joden” – “Joden hebben alle macht 
en de media in handen, verschrikkelijk”. Laat het duidelijk wezen dat ik u 
niet van antisemitisme beschuldigd heb en dat u mijn tekst verkeerd hebt 
geïnterpreteerd. Niet zo verwonderlijk eigenlijk voor iemand die de feiten 
over het conflict ook allemaal door elkaar haalt.

En neen, de Europese unie stelt zich zeker niet anti-Israël op. De houding van 
de Europese leiders is prijzenswaardig en de opgewaardeerde relaties tussen 
Israël en de Eu van vorige maand zijn daar het beste bewijs van. Spijtig dat 
niemand dit in de verf zal komen zetten op uw ‘debat’.
Het ga je goed – het volgend nummer van Joods Actueel stuur ik je in ieder 
geval gratis toe.

Michael Z. Freilich, hoofdredacteur

rEACTiE: yVES VAN DE STEEN
Geachte heer Goeman,
 

Wat u, n.a.v. de Gentse Feesten, inricht is geen debat over het Midden-
Oosten Conflict. Wel integendeel! u zet een tribunaal op poten. En 
wel een Stalinistisch tribunaal. Ik verklaar mij nader. Stalin regisseerde 
tijdens zijn lange bewind regelmatig politieke processen. Daarbij was de 
beschuldigde bij voorbaat schuldig. Om een veroordeling te bekomen werd 
een ‘volkstribunaal’ opgevoerd. Dat was de facto een slecht toneelstuk. De 
acteurs behoorden bij uitstek tot de Gépéou, later de KGB. Zelfs het publiek 
was ‘gefilterd’. Alleen overtuigde Stalinisten werden toegelaten. De straf 
stond op voorhand vast. De procureur, Andréi Vicchynski, leefde bij de gratie 
vanStalin. De verdediging werd nadien omgebracht of in een psychiatrische 
inrichting gestopt...!
Zoiets gaat u ook opvoeren. Maar nog sterker, u heeft niet één procureur 
benoemd, maar zeven! De zeven gaan allen hetzelfde vertellen. Wat een 
verspilling! De beschuldigde is... jawel Israël. En ja hoor, diens veroordeling 
ligt bij voorbaat vast: Publieke veroordeling van kolonialisme, apartheid, 
fascisme, militarisme, racisme, neo-nazisme...und so weiter, bis zum kotsen. Oh 
neen mijnheer, ik heb dit niet geleerd van Roland Freisler. 
De advocaat van de verdediging? Die bestempelt u , nog voordat hij zijn 
mond heeft open gedaan, als agressor. Hij heeft nauwelijks de kans om 
argumenten te ontwikkelen, laat staan een pleidooi ter ontkrachting van de 
reeds lang op voorhand vastgelegde stellingen, te voeren. Regelmatig volg 
ik de publicaties van de procureurs van uw volkstribunaal en die herhalen 
zich eindeloos in dezelfde zin.
Trouwens moet ik u, als u toestaat, nog even wijzen op een ander punt. 
Sommige van uw procureurs hebben wél vriendschapsbanden met 
Hamas en Hezbollah. Anders zouden zij als Westerlingen, bij hun jaarlijkse 
bedevaarten naar Hamasstan en Hezbollahland, reeds lang zijn ontvoerd of 
omgebracht. Niet soms?
Dat noch de heer Marinower noch de heer Freilich zich willen lenen tot 
de opvoering van deze klucht hoeft dan ook niet te verbazen. Zij hebben 
volkomen gelijk niet als clown in uw Stalinistisch circus te willen fungeren. 
Joden weten, met hun millennialange ervaring, wel beter. u zal nu, zonder 
enige tegenspraak, geachte heer Goeman, uw opinie zeven maal horen 
bevestigen. unisono gaan ze Israël beschuldigen van alle ‘zonden van Israël’. 
Nadien zal een oorverdovend applaus dit verdict bevestigen. Waarlijk, de 
geest van Josef Vossarionovitsj Dzjoegasjvili, is over u vaardig geworden...!
 

Met de meeste hoogachting,
 Yves Van de Steen  
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