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B I N N e N l A N D

ANTI-ISRAëllOBBy pROJECTEN 
VOOR dE JEUGd, ENKElE VOORBEEldEN
- 1998: Kanttekeningen bij het Midden-Oostenconflict, brochure van 

Lucas Catherine en Ludo Abicht ontwikkeld voor de Vereniging Vlaam-
se Leerkrachten. Deze eenzijdige brochure stond bol van halve waar-
heden en volle leugens.

-  2001: De toenmalige staatssecretaris Eddy Boutmans van Agalev wou 
de brochure van Lucas Catherine gebruiken om als educatief materiaal 
te verspreiden in het onderwijs. Gelukkig had Louis Michel, de minister 
van Buitenlandse Zaken en ook zijn overste, de bedoelingen van Eddy 
Boutmans doorprikt en werd het hele project afgelast.

-  2003: Actie Platform Palestina komt met een ‘educatieve infobrochure’, 
cd-rom en didactisch materiaal met de titel Info Palestina-Israël. Deze 
brochure kwam tot stand dankzij 100.000 euro van Mieke Vogels, 
Vlaams Agalev minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke kansen en 
Ontwikkelingssamenwerking. Vogels noch opvolger Sannen (Agalev) 
hadden er een probleem mee dat in de brochure de Holocaust op een 
subtiele wijze geminimaliseerd werd door de grootste tragedie in de 
geschiedenis van de mensheid in één enkele zin samen te vatten. 

 Ook heeft de ‘excellentie’ schriftelijk bevestigd dat het onwaarheids-
gehalte of het minimaliseren niet zijn probleem was niettegenstaande 
de subsidiëring door zijn Kabinet. “De minister wist blijkbaar niet wat 
het Ambt van de minister uitvoerde”, om Jos Van Elewijck aan te halen  

uit een commissievergadering van de toenmalige cultuurraad in de 
jaren ’70.

- 2005: Congres voor leraren secundair onderwijs georganiseerd in de 
EHSAL hogeschool te Brussel: ‘ISRAËL-PALESTINA: WAARHEEN’? Een 
zeer eenzijdig congres waarbij door Codip en VPK  misbruik gemaakt 
werd van de welwillendheid van de Brusselse hogeschool EHSAL om 
haatdragende boodschappen over te brengen. Zelfs het antisemitisch 
boek van Peter Edel lag er te pronken.

-  2006-2008: Verscheidene eenzijdige lezingen over het Midden-Oosten 
conflict in scholen door Brigitte Herremans (Pax Christi) en Ludo De 
Brabander (Vrede VZW).

- 2007: Intal ontvangt subsidies van het ministerie van Ontwikkelings-
samenwerking waarmee een brochure voor het Belgisch onderwijs 
wordt ontwikkeld ’Ik ben 16 jaar en woon in Palestina’. 

- 2008: CODIP richt een eenzijdige studiedag in voor leraren samen met 
een aantal lerarenorganisaties. Nadat het Vredescentrum Antwerpen 
ontdekt had dat CODIP zich stiekem achter een andere organisatie 
verscholen had om de zaal te bekomen, heeft CODIP, zeer tegen zin, 
moeten uitwijken naar Tongeren. De Joodse lobby kreeg de schuld in 
de schoenen geduwd.

  
- 2009: Historia N° 6 van Uitgeverij Pelckmans bevat eenzijdige en ten-

dentieuze informatie over de Holocaust en het Midden-Oosten conflict.

Jong geleerd oud gedaan

Jongeren 
inDoctrineren 
tegen israël 

S AVA S O R d A

‘Zo d’ouden zongen, zo piepen de jongen’, zegt het spreekwoord. Anti-
Israël groepen hebben dit duidelijk begrepen en hebben het tot hun 
missie gemaakt de jeugd, die niet veel afweet van wereldconflicten, 
te indoctrineren tegen Israël. De jongeren krijgen op school een 
eenzijdig verhaal toegediend waaruit moet blijken dat Israël ‘het 
grote monster’ is dat geen vrede wil, steeds meer land inpalmt en 
zoveel mogelijk dode Palestijnse kindjes maakt. Dat de schuld voor 
alle problemen door de decennialange weigering van de Arabische 
landen om Israël te erkennen komt, zullen ze nooit horen. Hoe de 
haat gepredikt wordt in Arabische landen tegen de enige ware 
democratie in het Midden-Oosten evenmin. Het probleem van de 
Joodse vluchtelingen, antisemitisme in de Arabische wereld, block-
voting bij de VN, terrorisme op bussen, enz. komt ook nooit ter sprake. 
Dat Israël een progressief land is, waar alle religies vrijuit mogen 
beleefd worden, waar mensenrechten primeren en de hi-tech mijlen 
voorsprong heeft op de rest van de wereld, en waar de burgers eigenlijk 
niets anders wensen dan in vrede leven… dat krijgen onze Vlaamse 
jongeren allemaal niet te horen in de brochures en voordrachten over 
het Midden-Oosten.



13

jO
O

D
S Ac

tu
ee

l

’IK BEN 16 JAAR EN WOON IN pAlESTINA’
Savasorda analyseerde de brochure ‘Ik ben 16 jaar, ik woon in Palestina’ 
en kwam tot de vaststelling dat er niets nieuws onder de zon is. Opnieuw 
wordt ten overvloede geciteerd uit het werk van Ilan Pappé, hoewel de 
wetenschappelijke waarde van diens werk al verschillende malen ernstig 
in vraag gesteld werd onder meer in dit blad (Joods Actueel N° 2009). Eén 
van de auteurs is Jonathan Colot, blijkbaar een leerkracht geschiedenis 
aan het Atheneum Marcel Tricot te Laken, hetzelfde atheneum  waar in 
2002 enkele leerlingen zich schuldig maakten aan racistische uitlatingen 
t.o.v.  een joodse leraar en later veroordeeld werden hiervoor...

Peter Moors, directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking, gaf toe 
dat de brochure eenzijdig was, maar verdedigt toch het feit dat zijn 
organisatie de uitgave mede financiert. “Tot slot heb ik niet de indruk 
dat de brochure haat of antisemitisme predikt. De brochure veroordeelt 
trouwens heel expliciet het antisemitisme“. Wij zien echter niet in hoe de 
brochure bijdraagt tot het realiseren van de milleniumdoelstellingen, 
die door de overheid opgelegd zijn aan de ontwikkelingssamenwer-
king. Uit ons onderzoek blijkt ook dat sommige delen van de brochure 
op de grens liggen van antizionisme en antisemitisme. De definitie van 
wat Joden zijn, bijvoorbeeld. De voorgestelde oefeningen gaan duidelijk 
over de schreef. Zo wordt er aan jongeren gevraagd om uit teksten op te 
maken of de auteurs ervan Joden of Arabieren zijn! Dat is gewoon het 
stigmatiseren van groepen. De codirecteur van het Centrum voor Gelijke 
kansen en voor Racismebestrijding noemde dit ronduit onrustwekkend 
en er werd een dieper onderzoek opgestart.

Af en toe boekt Intal dan toch een succesje met zijn brochure. In novem-
ber werd in de gemeentebibliotheek van Knokke, volgens de gemeente 
op aanvraag van de plaatselijke Oxfam- wereldwinkel, een ‘Palestina 
week’ georganiseerd. Op aanraden van Oxfam kocht de bibliotheek een 
aantal Intal-brochures aan. Deze werden dan gratis uitgedeeld aan de 
laatstejaarsstudenten van een plaatselijk atheneum en een katholieke 
school. Gio De Weerd, secretaris-generaal van Pax christi, gaf uitleg over 
het conflict, de Israëlische kant van het conflict kwam, zoals steeds bij 
dergelijke manifestaties, niet aan bod en die kon evenmin een brochure 
op kosten van de overheid verspreiden. Wij stelden vast dat iedereen 
achteraf zijn handen in onschuld waste: de scholen omdat het een initia-
tief van de gemeentebibliotheek was, de bibliotheek omdat het project 
door “toch zo’n deftige ngo als Oxfam” werd aangeraden. En bij Oxfam 
deden ze alsof hun neus bloedde. Gelukkig is niet al het onderwijzend 
personeel politiek zo blind als de auteur van de brochure. De geschie-
denislerares van één van de scholen had duidelijk gezien dat hier iets 
mis liep. Ze deed zelf een onderzoek, tot op de site van de Israëlische 
regering, om op die manier een evenwichtig beeld van het conflict voor 
te leggen aan haar leerlingen.

pOSITIEF
Toch is er enige verandering waar te nemen sinds eind vorig jaar: het 
Actieplatform Palestina(APP) werd ontbonden en bracht zijn activiteiten 
onder bij het belangrijkste lid van het platform, namelijk 11.11.11. Enkele 
redenen hiervoor: 

¢ Pax Christi Vlaanderen begreep eindelijk dat sommige campagnes de 
vrede en het vredelievend samenleven niet in de hand werkten en 
verliet het Platform einde 2002

¢ Oxfam kondigde einde 2008 op haar site aan dat het niet meer zal 
deelnemen aan boycot acties tegen Israël, alhoewel de lokale afde-
ling in Leuven zijn lokalen nog steeds ter beschikking stelt voor boy-
cotacties

¢ Het debat tijdens de Gentse feesten in 2008 gaf een duidelijk beeld 
van het rabiaat anti-Israël gedrag van sommige extreme linkse leden 
van de actiegroepen.

¢ Joods Actueel ontmaskerde in november de niet zo fraaie acties van 
sommige leden van het Platform (Codip en Vlaams Palestina Komitee)

Daarmee blijven Intal, Vrede, Codip en VPK achter zonder overkoepelend 
orgaan om het ‘ultieme doel’, het verdwijnen van de Joodse staat Israël 
te promoten. Maar natuurlijk blijven er ook bij 11.11.11 nog voldoende 
antizionisten over om Vlaanderen met de regelmaat van een klok te be-
stoken.

BESlUIT
In zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag op 21 juli 
2009 stelde Koning Albert II dat er vooral werk moet gemaakt worden 
van de kwaliteit van ons onderwijs. Kwalitatief onderwijs heeft als doel 
leerlingen op te voeden tot kritische burgers, die bij elk probleem de 
verschillende aspecten onderzoeken. Eenzijdige anti-Israël propaganda 
staat haaks daarop. Bovendien is het de taak van het onderwijs om de 
verschillende groepen in onze samenleving in harmonie met elkaar te 
laten samenleven. Haat en vooroordelen dienen herkenbaar gemaakt en 
besproken te worden en vooral niet met geld van de belastingbetaler 
geïmporteerd te worden. Wij durven alleen hopen dat de verantwoorde-
lijken deze boodschap serieus zullen opnemen.

Savasorda is het pseudoniem van een kleine groep medewerkers van Joods 
Actueel die maatschappelijke thema’s rond het Midden-Oosten onder de 
loep nemen. Savasorda (“Hoofd van de wacht”) was een Joods-Spaanse ge-
leerde, Abraham bar Hiyya Ha-Nasi die voor het eerst de volledige
oplossingen van de tweede-graadsvergelijkingen naar Europa bracht. Hij 
vervolledigde daardoor de werken van de griek Diophantes en vooral van de 
Oezbeek al-Chwarizmi die de negatieve wortels, reeds bekend door de Hin-
does, zelf niet ontdekt had.

¢¢¢

KUNST Op SCHOOl
De jongens van de 3de kleuterklas van de Antwerpse Jesode Hatora-
school werkten gedurende drie weken rond het thema kunst. Ma-
tisse, Monet en Mondriaan zijn voor de leerlingen geen onbekenden 
meer. Ze ontdekten, beleefden en creëerden kunst, elk op hun eigen 
manier en gebruikten deze kunstenaars als uitgangspunt. Ze hiel-
den op school ook een tentoonstelling van al hun creaties. En het 
mocht gezien worden! De ouders vonden het geweldig en geno-
ten ervan. De kinderen zongen eerst een lied over kunst en gidsten 
daarna hun familie door de tentoonstelling. Een knap initiatief van 
juf Elsie en juf Sabine.


