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helemaal gratis... 
een maandblad met een dergelijke oplage uitgeven dat professioneel 
gerund wordt en werkt met ervaren journalisten kost natuurlijk 
handenvol geld, dat weten de uitgevers van joods Actueel ondertussen 
ook. Het gratis verhaal heeft dan ook een kostenplaatje. Waar mO* de 
centen haalt is duidelijk: het blad wordt gesubsidieerd. Het krijgt de 
steun van DGOS (directie generaal voor ontwikkelingssamenwerking), 
een federaal departement waarvoor minister charles michel bevoegd is, 
en van de Vlaamse regering (Geert Bourgeois, N-VA). De gekende NGO’s 
(11.11.11, Broederlijk Delen, FOS, Oxfam Wereldwinkels, plan België, 
trias, Vredeseilanden en wereldsolidariteit) zijn partners van Wereld-
mediahuis. kortom: de belastingbetaler en de “milde schenker” betalen 
en mogen dus journalistieke kwaliteit eisen. 

60 jaar naqba
Dit is de titel van een artikel uit de jongste mO* (mei 2008) dat handelt 
over het midden-Oosten. met Naqba wordt de “catastrofe van 1948” 
bedoeld, dit is de palestijnse visie op de oprichting van de staat Israël en de 
verloren oorlog. een paginagrote foto van een kind met “alleen nog maar 
een huissleutel” naast een grootmoeder zet de toon. emo-verslaggeving, 
een trend, die leuk is als opener, maar wie ‘betere informatie’ wil, kan 
natuurlijk niet voorbij aan de feiten. en daar wordt wel heel onzorgvuldig 
mee omgesprongen. 
“De onafhankelijkheidsverklaring van Ben Gourion luidde de volgende fase 
van de oorlog tussen Joden en Arabische staten in”, aldus de auteur, “de inzet 
was grond, de slachtoffers waren de Palestijnen”. er wordt met geen woord 
gerept over het internationaal aanvaarde VN verdelingsplan, noch over 
het feit dat een coalitie van Arabische staten de pas opgerichte joodse 
staat weg wilde en ook effectief binnenviel. Ook de verdere oorlogen 
(Zesdaagse Oorlog van 1967 en de jom kippoer Oorlog van 1973), 
worden niet vermeld.
met een boutade kan je stellen dat Israël verweten wordt dat het de oorlog 
in 1948 (en ook de volgende) gewonnen heeft. Had het die verloren en 
waren de joden uitgeroeid of in “zee gedreven” zoals de Arabieren het 
wensten, dan was er helemaal geen probleem, of niet soms?

etnische zuiveringen?
eigenlijk wordt vooral het leed van de vluchtelingen beschreven en komt 
er maar één feit aan bod in het artikel namelijk de raid op Deir Yassin. 

“De Palestijnse exodus vormt een van de best toegedekte hoofdstukken in de 
Israëlische geschiedenisboeken. Over de ware toedracht variëren de versies” 
aldus een kritische tine Danckaers. Niets is minder waar. De Israëlische 
‘nieuwe historici’ deden wel degelijk onderzoek naar de realiteitswaarde 
van de ‘officiële mythes’. Dat is ten slotte wat een historicus in elke, op 
Westerse leest geschoeide, universiteit hoort te doen en wat aan de 
palestijns-Arabische kant jammer genoeg nog niet aan de orde is. De 
mO* journaliste schijnt dit niet te beseffen. 

Aan de palestijnse kant is er maar één versie, namelijk de propaganda. Hier 
zijn de wetenschappers zelfs nog niet begonnen met ernstig historisch 
bronnenonderzoek. Feiten die niet in de propaganda passen worden 
dan ook systematisch verzwegen. Zo lees je nergens dat de Arabieren 
de oorlogsvoering al begonnen in de eerste week na de goedkeuring 
van het VN verdelingsplan (29/11/1947) een half jaar voor de Israëlische 
onafhankelijkheid. Noch dat toen op 15/05/1948 de invasie begon, er al 
1.256 joden gedood waren, voor het grootste deel burgers. (zie kader)

Dat ”Ben Gourion minstens de hand had in de uitzetting van de Palestijnen” 
wordt  volgens Danckaers bevestigd door de Israëlische academici Ilan 
pappé en Benny morris. Niet echt een goede keuze: Ilan pappé geeft zelf 
openlijk toe dat hij geen objectiviteit nastreeft en evenmin veel belang 
hecht aan het correct weergeven van de feiten, maar des te meer aan 
de (antizionistische) ideologie. (le Soir, 29/11/1999). Historicus Benny 
morris beweert dat zelfs helemaal niet, maar wordt, eens te meer, foutief 
geciteerd. Nochtans heeft Benny morris al vaak geprotesteerd tegen het 
uit het verband halen van zijn bevindingen en het misbruik ervan binnen 
de palestijnse propaganda (zie kader). 

Op geregelde tijdstippen wordt de Knack lezer verwend en krijgt hij zo maar gratis MO*-
magazine aangeboden. MO* is een mooi ogend maandblad in kleurendruk, zonder 
reclame, met een oplage van 125.000 exemplaren. Het wordt uitgegeven door Roularta 
Publishing NV in opdracht van “Wereldmediahuis vzw”. 

Wereldmediahuis en IPS (Inter Press Service) zijn (volgens hun statuten) “opgericht om 
meer en betere informatie over de wereld en de mondialisering te bezorgen aan een zo 
ruim mogelijk publiek in Vlaanderen”. Een prachtige intentie. Savasorda onderzocht of de 
informatie over het Midden-Oosten aan deze nobele doelstellingen voldoet.

MO*-MAGAZINE 
OVER 60 jAAR NAqBA 
m e d i a  o n d e r  d e  lo e p  d o o r  s ava s o r d a
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enkele feiten over de onafhankelijkheidsoorlog:

• In de 5 maanden voor de eigenlijke invasie waren al 1.256 joden 
gedood. 

• Onmiddellijk na de goedkeuring van het VN verdelingsplan vielen 
Arabische milities, terroristische groeperingen en legereenheden 
alle plaatsen met joodse bewoning in palestina aan: jeruzalem werd 
belegerd, alle joodse dorpen in de Negev werden aangevallen. 

• In alle belangrijke steden met afzonderlijke joodse en Arabische 
buurten, werden de joodse stadsdelen aangevallen: dit was 
het geval in de Hadar Hacarmel in Haïfa en in de Oude Stad 
(jeruzalem).

• In de Arabische wereld werden ondertussen honderden joden 
vermoord, synagogen werden in brand gestoken en duizenden 
werden uit hun huis verdreven. 

• In totaal waren er bijna een miljoen joodse vluchtelingen uit 
Arabische landen. 
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Begrip voor terreuraanslagen
Natuurlijk is enkel Israël verantwoordelijk voor het mislukken van 
de onderhandelingen om tot een vrede te komen volgens mO*. 
Wereldmediahuis VZW lijkt geen weet te hebben van de dagelijkse 
raketaanvallen vanuit Gaza noch van het feit dat Hamas weigert 
het bestaansrecht van Israël te erkennen evenmin als de afgesloten 
akkoorden: een eigenaardige vaststelling voor een organisatie die als 
doel heeft om ‘betere informatie over de wereld’ te bezorgen. 

maar er is meer. Op de website van mO* (www.mo.be) stelt Rita cabus 
een vredesregeling op basis van 2 staten in vraag. (Het failliet van de 
tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (17/04/2008). Dit op basis van 
de conclusies van een bezoek van een delegatie van ‘het middenveld’ aan 
palestina. Israël wordt er verweten een “apartheidspolitiek” te voeren, “de 
Palestijnen worden er als terroristen behandeld. Wie dat meemaakt begrijpt”, 
aldus Rita Cabus, “dat sommige Palestijnen kiezen voor gewapend verzet”. 

Bijgevolg is de tweestatenoplossing niet langer een optie. Dit betekent 
natuurlijk dat de staat Israël moet verdwijnen. Dit is niet anders dan 
de politiek van Hamas en de Iraanse president Ahmadinejad, ook zij 
verkiezen gewapend verzet. Begrijpelijk toch.. aldus cabus.

Wie betaalt de rekening?
De titel van het artikel “Palestina: zestig jaar Naqba. Wie betaalt de 
rekening?” kan ook anders bekeken worden. Het lijkt een gewoonte 
van een aantal NGO’s om met (zorgvuldig uitgekozen) delegaties 
palestina bezoeken. Deze krijgen een geleid bezoek dat hen toelaat 
met geselecteerde mensen te praten. Aan palestijnse kant zijn dit 
gezagsgetrouwe burgers of politieke verantwoordelijken, de Israëlische 
gesprekspartners zijn steevast opposanten. 
meestal komen deze argeloze bezoekers vol enthousiasme terug en 
kunnen ze in een aantal Vlaamse media terecht met hun reisindrukken. 
Op dezelfde wijze werd vroeger de Sovjet-unie bezocht en werd achteraf 
de loftrompet over Stalin geblazen. Ook hier rijst bij Savasorda de vraag: 
wie betaalt de rekening? 

Wereldmediahuis is een VZW en heeft als opdracht: “Het draagvlak voor 
ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen te verbreden en versterken 
door de ruime publieke opinie op een permanente en journalistieke wijze te 
informeren over de problematiek van de ontwikkelingssamenwerking met 
landen in het Zuiden, de duurzame ontwikkeling en de (anders-)globalisering 
en alle hieraan verbonden thema’s in de meest ruime zin. In functie van dit 
doel geeft de vereniging onder andere het maandblad MO* uit”.  

Op basis daarvan krijgt de VZW subsidies van de Vlaamse regering en van 
de Belgische (federale) regering. Het is voor ons niet duidelijk op welke 
manier de eenzijdige berichtgeving over de palestijnse kwestie te kaderen 
valt binnen de opdracht van de VZW en in hoeverre de broodheren (de 
Vlaamse en de Belgische overheid) hiervan op de hoogte zijn. 

De geboden informatie komt volgens Savasorda neer op het demoniseren 
van Israël en het in vraag stellen van de legitimiteit ervan. Historicus 
Benny morris had hierop volgend commentaar: “Het demoniseren van 
Israël is grotendeels gesteund op leugens, net als het demoniseren van 
de joden dat was gedurende de jongste 2.000 jaar. en er is een verband 
tussen beide”.

Is het de rol van de Belgische/ Vlaamse overheid om informatie te 
subsidiëren, die de legitimiteit van een andere soevereine staat in vraag 
stelt en die de keuze voor gewapend verzet tegen een democratie 
begrijpelijk vindt? en wat heeft dit met ontwikkelingssamenwerking te 
maken? Wie wordt daar beter van?

Getekend Savasorda.

Savasorda is het pseudoniem van een kleine groep medewerkers van Joods 
Actueel die de media onder de loep nemen. Savasorda (“Hoofd van de wacht”) was 
een Joods-Spaanse geleerde, volledige naam Abraham bar Hiyya Ha-Nasi, leefde 
in Barcelona en was DE persoon 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 Hindoes, zelf niet ontdekt had.

Benny morris, in een reactie op een artikel over de 
palestijnse vluchtelingenproblematiek, the irish 
times, februari 2008.

“De verhuizing van de 700.000 Arabieren, die verplaatst werden van 
het ene deel van palestina naar een ander, en niet uit hun land werden 
gezet (wat nochtans de gebruikelijke definitie van vluchteling is), was 
geen “racistische” misdaad. Het was het resultaat van een nationaal 
conflict en een oorlog, met een religieuze achtergrond vanuit het 
perspectief van de moslims en veroorzaakt door de Arabieren. 
er was geen zionistisch plan dat het evacueren van de Arabische 
bevolking of een “ethnic cleansing” tot doel had. Het plan Dalet (plan 
D, maart 1948) was het basisplan van de Hagana (de voorloper van 
de IDF, de Israel Defence Forces) om de verwachte pan-Arabische 
aanval op de nog op te richten joodse staat te counteren. Die aanval 
kwam er de dag na de onafhankelijkheidsverklaring, op15 mei 
met de invasie door de legers van egypte, jordanië, Syrië en Irak. 
Het is juist dat het plan D de regionale commando’s carte blanche 
gaf om Arabische dorpen achter (of op) de frontlinies te bezetten, 
te vernietigen of er de bevolking van uit te zetten en dat in een 
latere fase de militaire leiders beslisten om de terugkeer van de 
“vluchtelingen” te weigeren. 
Deze “vluchtelingen” hadden ten slotte de joodse staat aangevallen. 
Ze werden bijgevolg gezien als een potentiële vijfde colonne en als 
een bedreiging voor Israël. Gezien de gebeurtenissen, een terechte 
vrees en een logische gevolgtrekking”.

JooDS humor - eVentJeS lachen
SS commandant zegt tot Jood: 
als je mij kunt zeggen welk oog van mij van glas is, laat ik je los.  
Jood zegt onmiddellijk het linkeroog.  
SS commandant: Hoe weet je dat zo gauw?  
Jood: Het kijkt me zo menselijk aan.


