
Naast het organiseren van een symposium zal de orga-
nisatie ook activisten uit de hele wereld uitnodigen om
Gaza te bezoeken om op die manier de wereld met
eigen ogen te laten zien welke gevolgen de blokkade
heeft voor het dagelijkse leven van de Gazanen.   
En die gevolgen zijn ernstig, bijvoorbeeld voor de
gezondheidszorg. Uit een recent rapport** blijkt dat in
september slechts honderdvijftig (!) patiënten toestem-
ming kregen om Gaza te verlaten voor een medische
behandeling, terwijl er in de eerste helft van het jaar
gemiddeld duizend patiënten per maand de grens over
konden. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat sinds
juni al minstens zes patiënten zijn gestorven omdat ze
niet de noodzakelijke medische behandeling buiten

Gaza konden krijgen. Onlangs werden de operatieka-
mers in het grootste ziekenhuis van Gaza gesloten
omdat de voorraad lachgas op was en Israël de import
ervan niet toestaat. Voor nierpatiënten dreigt ook een
ernstige situatie te ontstaan omdat er geen reserve-
onderdelen meer zijn om kapotte dialyseapparaten te
repareren.

Van in totaal 9000 goederen mogen van Israël slechts 12
basis producten worden doorgelaten. Onder andere
zeep, koffie, frisdrank, water, brandstof, gas, computers,
reserveonderdelen, bouwmaterialen en nog honderden
andere goederen worden bij de grens tegengehouden.
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Nieuwsbrief Stichting Groningen-Jabalya

Beëindig de blokkade van Gaza
Naar aanleiding van het besluit van het Israëlische kabinet op 19 september Gaza tot vijan-
dige entiteit te verklaren en ze duidelijk heeft gemaakt de collectieve strafmaatregelen tegen
de bevolking van Gaza verder op te willen voeren, hebben een groot aantal Palestijnse orga-
nisaties* een Campagne ter Beëindiging van de Blokkade van Gaza gelanceerd. Het doel is
om met acties de noodsituatie internationaal onder de aandacht te brengen en zo steun te
krijgen die moet resulteren in druk op de Israëlische regering om de blokkade op te heffen.

Nr. 18
november 2007

Dit is een uitgave van de Stichting Groningen-Jabalya, Coehoornsingel 87,  9711 BR Groningen

VVan de redactiean de redactie

Voor u ligt de 18de nieuwsbrief. Ook dit nummer is geen vrolijke kost maar daar is
ook geen aanleiding voor. De situatie in Gaza blijft dramatisch. De blokkade door
Israël maakt het dagelijks leven erg moeilijk. De economie is zo goed als ingestort
en bijna iedereen is aangewezen op voedselhulp maar die wordt door Israel mond-
jesmaat binnengelaten waardoor de voedselprijzen enorm zijn gestegen. Andere
goederen zijn er bijna niet meer zoals bijvoorbeeld lachgas waardoor de operatie-
kamers van de ziekenhuizen zijn gesloten. Maar als je dringend een operatie moet
ondergaan moet je Gaza kunnen verlaten en dat wordt soms toegestaan, maar
meestal niet. Al zeker zes mensen zijn om die reden gestorven. Om deze situatie te
keren is een grote campagne gestart door een groot aantal maatschappelijke orga-
nisaties in Gaza onder het motto: "'Beëindig de blokkade van Gaza"
Verder berichten wij over de initiatieven van politici die ook vinden dat aan deze
situatie een eind moet worden gemaakt. Van de gemeenteraad, de Tweede  kamer
tot aan het europees parlement is er aandacht aan besteed. Opvallend stil blijft onze
regering die alles wat Israël doet blijkbaar goedkeurt en zelfs de doorvoer van
wapens via Schiphol geen strobreed in de weg legt. Verder verslagen van onze
eigen aktiviteiten en de agenda met komende Palestina aktiviteiten.
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Het gevolg is dat voorraden opraken en dat de producten
die er nog wel zijn sterk in prijs gestegen zijn en voor de
meeste Gazanen, die van $2,- per dag moeten leven,
onbetaalbaar zijn geworden. Om
een idee te geven hoe sterk de
import van goederen is ingeperkt
spreken de cijfers over het aantal
vrachtwagens boekdelen: In sep-
tember werden nog slechts 1508
vrachtwagenladingen toegelaten
tegen 3190 ladingen in juli en dat
was al weer minder dan in de
maanden daarvoor. Voor een
bevolking van 1,5 miljoen die
grotendeels afhankelijk is van voedselhulp van buiten af
is dat natuurlijk veel te weinig.

Ook het onderwijs heeft te leiden onder de blokkade. Er is
een tekort aan boeken, papier en inkt om boeken te druk-
ken. Naar schatting is éénderde van alle leerlingen het
schooljaar begonnen zonder boeken. Ook konden veel
studenten hun universiteit buiten Gaza niet bereiken als
gevolg van de afsluiting van de grens. De industrie in
Gaza is zo goed als ingestort vanwege de onmogelijkheid
om grondstoffen te importen en de gemaakte producten
te exporten. Meer dan 75.000 werknemers in het bedrijfs-

leven zijn daardoor de laatste maanden hun baan kwijt
geraakt. Hetzelfde geldt voor de agrarische sector. De
oogst aan bloemen, aardbeien en cherry tomaten moet in

deze tijd van het jaar worden
geëxporteerd, maar met de hui-
dige restricties zal een groot deel
hiervan niet op tijd de consument
kunnen bereiken. Dat zal enorme
gevolgen hebben voor de boeren
die hun investeringen niet kun-
nen terugverdienen.

Dit alles zal een ernstige crisis
teweegbrengen en oude trauma-

's bij de Gazanen laten herleven. Onder die omstandig-
heden zullen extreme ideologieën populair kunnen wor-
den die een vreedzame oplossing in de toekomst zal
bemoeilijken.

* Voor de complete engelse tekst en de lijst van ondertekenaars

zie www.groningen-Jabalya.com

** Humanitarian Situation Report of the Office for the

Coordination of Humanitarian Affairs 

(OCHA) released on October 9th, 2007

De campagne in het kort

- een internationaal symposium onder de titel  "Breek de blokkade tegen
Gaza: een verenigd front voor vrede." 

- vrienden vanuit de hele wereld uitnodigen voor een bezoek aan Gaza en ze
uit eerste hand laten informeren over de situatie, zodat ze bij terugkeer in
eigen land dit kunnen doorgeven. De bezoekers zullen bij Palestijnse fami-
lies verblijven zodat ze de dagelijkse problemen zelf van dichtbij kunnen
meemaken. De media zullen deze bezoeken verslaan. 

- Er zal een vreedzame mars worden gehouden naar de grensovergang Erez
zowel vanuit Gaza als vanuit Israël. Hieraan zullen vredesactivisten vanuit
de hele wereld meedoen. 

-Tijdens de campagne zullen solidariteitsbijeenkomsten, culturele activitei-
ten en debatten plaatsvinden niet alleen in Gaza maar ook in Tel Aviv,
Ramallah en andere steden in de wereld.

- In mei 2008 zal een groot evenement onder de titel "Free Gaza Movement
Day" plaatsvinden: de aankomst in Gaza per boot vanuit Cyprus van 120
mensenrechten activisten waaronder winnaars van de Nobelprijs.
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producten te exporten. Meer dan 75.000
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De verwachting dat de PvdA een motie zou steunen
waarin de regering werd verzocht de Israëlische politiek
te veroordelen, was gebaseerd op het initiatief van PvdA
europarlementariër Thijs Berman  die na een bezoek
aan Gaza de conclusie trok dat de EU zich richting de
Israëlische regering veel kritischer moet opstellen
betreffende de politiek ten aanzien van Gaza. De blok-
kade van Gaza is een schending van het internationaal
recht omdat het een collectieve strafmaatregel tegen 1,5
miljoen mensen is, zo betoogde
Berman. Mede op zijn initiatief is
in het Europees parlement een
resolutie aangenomen met
dezelfde strekking. 

Wat de Nederlandse regering
betreft zou een kritischer opstel-
ling ten opzichte van Israël geen
overbodige luxe zijn. Uit antwoor-
den op vragen van het
GroenLinks Tweede kamerlid Peeters over de Gaza
politiek van Israël, blijkt een vergaande volgzaamheid
van minister Verhagen ten opzichte van Israël. In alle
antwoorden klinkt door dat er het volste begrip bestaat
voor de maatregelen die Israël neemt tegen de bevol-
king van Gaza ( 'De Nederlandse regering deelt de
Israëlische zorgen over de veiligheid van zijn bevolking
en erkent het recht op zelfverdedi-ging. Proportioneel en
doelgericht optreden in de reactie blijft echter noodzake-
lijk.').

Deze benadering haalt oorzaak en gevolg door elkaar:
de raketten zijn een reactie op de blokkade politiek die
al sinds jaar en dag door Israël wordt gevoerd en die
sinds Hamas vorig jaar de verkiezingen won steeds ver-
der wordt opgevoerd. Overigens met steun van de EU.
De reacties hierop van Palestijnse zijde in de vorm van
het afschieten van zelf in elkaar geknutselde raketten
zijn voor Israël geen probleem, maar juist een uitkomst
want ze zijn een excuus om het geweld verder op te voe-
ren. Dat geweld is bovendien verre van proportioneel
want er vallen constant doden onder onschuldige bur-

gers (o.a.sinds juni zes ernstig zieke patiënten die stier-
ven omdat ze geen toestemming kregen Gaza te verla-
ten voor een medische behandeling in Israël of Egypte;
dat waren dus overduidelijk geen terroristen).

aar de Nederlandse regering zal dit niet veroordelen. Op
de vraag van Mariko Peeters of deze blokkade politiek
niet een schending is van het internationaal recht ant-
woordt de minister doodleuk dat: "Eventuele strijdigheid

met het internationaal recht zal
afhangen van de aard van de
maatregelen die, zoals gezegd,
nog voorwerp van juridisch
onderzoek aan Israëlische kant
zijn." Met andere woorden men
laat Israël onderzoek doen naar
haar eigen gedrag en gaat
ervan uit dat die uitkomst objec-
tief zal zijn. Een voorbeeld van
een slager die zijn eigen vlees

mag keuren. En dat terwijl het Internationaal
Gerechtshof al in 2004 Israël heeft veroordeeld voor
haar nederzettingenpolitiek en de Nederlandse regering
dus alle aanleiding heeft om Israël met gezonde scepsis
te benaderen. Er kan maar één conclusie uit worden
getrokken: het benoemen van de werkelijke oorzaak van
alle ellende, de Israëlische politiek om de totstandko-
ming van een levensvatbare Palestijnse staat letterlijk
met alle geweld te voorkomen, wordt tot taboe verklaard
en de minimale Palestijnse reacties hierop worden
gebruikt als argument om die politiek te rechtvaardigen. 

Dat een Nederlandse regering, die zegt de bevordering
van het internationaal recht hoog in het vaandel te heb-
ben, daar geen stelling tegen neemt is onbegrijpelijk en
schokkend. 

Voor de volledige teksten van de motie de resolutie
en de antwoorden op de kamervragen zie

www.groningen-jabalya.com

Een motie, een resolutie en kamervragen
over de blokkade van Gaza

De gemeenteraad van Groningen heeft op woensdag 14 november een motie aangenomen
waarin zij de Nederlandse regering oproept humanitaire hulp aan Gaza mogelijk te maken.
De motie was ingediend door GroenLinks en de SP en werd ondersteund door de PvdA
waardoor de vereiste meerderheid ontstond. De motie was een afgezwakte versie van de
oorspronkelijke tekst, waarin de Nederlandse regering werd opgeroepen de politiek van
Israël ten aanzien van Gaza te veroordelen. Maar de PvdA bleek niet bereid die te steunen.
Toch is de aangenomen motie een belangrijk signaal en bevestigt het de relatie tussen
Groningen en Jabalya ook al is de feitelijke samenwerking al enige tijd bevroren als gevolg
van de interne situatie in Gaza. De afronding van het project Jeugd in Jabalya. laat hierdoor
nog steeds op zich wachten.

“(...) men laat Israël onderzoek doen naar
haar eigen gedrag en gaat ervan uit dat
die uitkomst objectief zal zijn. Een voor-
beeld van een slager die zijn eigen vlees

mag keuren”.



Stedentour "Muur" in Groningen 

Op zaterdag 7 juli jl. bezocht de United Civilians for
Peace (UCP) op uitnodiging van de Stichting Groningen-
Jabalya onze stad met hun 'Stedentour Muur'. Met het
bezoek aan Groningen werd deze actie van het UCP,
een jaar naar zijn start op 7 juli 2006, officieel afgesloten.
De hele middag stond de 4,5 meter hoge replica muur op
de Vismarkt. Bij het op- en afbouwen van de muur en het
verzamelen van handtekeningen werd het team van
UCP ondersteund door vrijwilligers van de Stichting en
andere Groningse organisaties als ROOD, Vrouwen in 't
Zwart, en Een Ander Joods Geluid. Om de actie extra
kracht bij te zetten, hield 'Vrouwen in 't Zwart' hun twee-
wekelijkse wake deze keer rondom de replica van de
muur. In de loop van de middag passeerden duizenden
mensen de manifestatie, nieuwsgierig kijkend wat dat
grijze, met graffiti bespoten object nou eigenlijk voorstelt.
Veel van de passanten wilden van dichtbij zien waar de
actie over gaat. De aanwezige kaarten maakten duidelijk
wat het probleem is en waarom UCP actie voert tegen de
muur: de muur wordt vrijwel uitsluitend in bezet
Palestijns gebied bouwt. Daarom heeft het Internationaal
Gerechtshof op 9 juli 2004, nu precies drie jaar geleden,
bepaald dat de muur illegaal is en moet worden afgebro-
ken. De ernstige gevolgen van de muur konden passan-
ten op talrijke foto's die de UCP had meegebracht zien.
Naast het verzamelen van handtekeningen voor de peti-
tie van UCP en 76 andere maatschappelijke organisa-
ties, waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen
maatregelen tegen de muur te nemen, werden ook door
leden van onze Stichting handtekeningen verzameld om
de gemeente Groningen op te roepen een structurele
stedenband met de stad Jabalya in Gaza aan te gaan.
Heel veel mensen ondertekenden beide petities en
waren geïnteresseerd om meer te horen over de situatie
waarin de Palestijnse bevolking in Gaza en op de
Westelijke Jordaanoever moeten leven. Nadat aan het
einde van de middag de muur in Groningen weer werd
afgebroken, konden we terugkijken op een geslaagde

actie, waarmee we veel Groningers met onze bood-
schap hebben weten te bereiken.
Zie ook het verslag op de website van UCP:
http://www.unitedcivilians.nl/nl/doc.phtml?p=news&article=254

Lezing Ran HaCohen;
'Is er hoop voor Israël?'

De Joodse Israëliër van Nederlandse afkomst, Ran
HaCohen, bezocht 9 september onze stad om een lezing
te geven in het kader van een door 'Een Ander Joods
Geluid' en het 'Midden Oosten Platform' (een samen-
werkingsverband van de Stichting Groningen-Jabalya,
Vrouwen in 't Zwart, Rood, EAJG, het COS, en de
Internationale Socialisten) georganiseerde lezing en
debat. Spreker Ran HaCohen lichtte de actuele situatie
in Israël en Palestina toe. Hierbij ging hij met name in op
de wijze waarop in de Israëlische politiek en maatschap-
pij, van extreem links tot extreem rechts, naar de bezet-
ting en de (onmogelijkheid van) de beëindiging daarvan
wordt gekeken. Hierbij werd door hem uiteengezet hoe
al jarenlang het grootste deel van de Israëlische bevol-
king via cirkelredenaties, indoctrinaties en propaganda
wordt voorgehouden dat het beëindigen van de bezet-
ting nodig is, maar op dit moment niet opportuun. Ook
ging hij in op hoe vanuit Israël en de Israëlische politiek
tegen recente ontwikkelingen (de scheiding van mach-
ten: Hamas in Gaza en Fatah in de Westbank, en de
wurgende greep van Israël op Gaza) wordt aangekeken
en welk beleid hiertoe heeft geleid dan wel hier uit voort
zal vloeien. Een uitgebreid verslag van deze lezing en
een vergelijkbare lezingen van twee dagen eerder in
Amsterdam is te lezen op onze website: http://www.gro-
ningen-jabalya.com/

Lezing Dries van Agt over
het conflict Israël-Palestina

In samenwerking met Studium Generale van de
RijksUniversiteit Groningen organiseerde Stichting
Groningen-Jabalya onlangs (12 september) een lezing
van Dries van Agt in het Academiegebouw van de
Universiteit. In een kritisch betoog maakte Dries van Agt,
minister-president van Nederland van '77-'82, de luiste-
raars duidelijk waarom hij de laatste jaren aangaande
het Palestijns-Israëlisch conflict van inzicht is veranderd
ten opzichte van de jaren dat hij 'eventjes aan de macht
was' en Israël de hand boven het hoofd hield. In zijn
betoog hekelde hij de houding van de Verenigde Staten
en de Europese Unie in deze kwestie. Ook gaf hij aan
dat er op nationaal niveau weinig goeds valt te verwach-
ten: de huidige coalitie (CDA, CU en PvdA) en de VVD
zullen weinig tot geen pogingen doen om verandering in
de huidige situatie rondom het Israel-Palestina conflict te
brengen. De enige Nederlandse politieke partijen die
zich in deze wel goed opstellen zijn GroenLinks en de
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Palestina aktiviteiten in Groningen

 



SP. En volgens
hem is er (ook)
wat dat betreft
een kloof aan het
ontstaan tussen
politiek Den Haag
en de momenteel
ve rschu i vende
opinie in het land.
In zijn verhaal gaf
van Agt aan dat
het onvergeeflijk
is dat velen nog
steeds in het
David (Israël)
tegen Goliath (de
boze Arabische
wereld) principe
denken, terwijl de
w e r k e l i j k h e i d
uiteraard anders-
om is: Israël, de
tweede militaire
macht ter wereld,
zwaar onder-
steunt door de
grootste militaire

macht ter wereld Amerika, onderdrukt een met stenen,
verouderde Russische machinegeweren en zelf in elkaar
geknutselde raketten bewapend Palestijns volk, dat
maar mondjesmaat steun krijgt van de hen omringende
Arabische naties. Naast dat David-Goliath denken zijn
volgens van Agt ook de holocaust ('de prijs voor de ver-
schrikkingen van de holocaust, die zich afspeelde in
Europa, wordt betaald door de Palestijnen en die hebben
er geen sikkepit mee te maken'), het idee dat Joden
recht hebben op hun beloofde land, en de perfect draai-
ende PR van Israël belangrijke oorzaken voor het feit dat
hij in het verleden en velen nog steeds Israël en zijn poli-
tiek gesteund hebben en blijven steunen. Met meerdere
voorbeelden illustreerde van Agt vervolgens wat de
(denk)beelden rondom het conflict die ons telkens via de
media en provisore organisaties worden voorgeschoteld
en de werkelijke feiten. Die, zoals hij steeds weer bena-
drukte, door de jaren heen zwart-op-wit door historici zijn
vastgelegd. Tenslotte ging hij kort in op de volgens hem
enige oplossing voor het conflict: een één-staatsoplos-
sing. Dat betekent dus dat Israël zal moeten toegeven
aan het idee dat een overwegend Joodse staat geen
haalbare zaak is. En dat is natuurlijk voor velen een zeer
moeilijk te slikken boodschap. Na afloop van de lezing
werd door vrijwilligers van onze stichting handtekenin-
gen verzameld voor de stedenband-petitie en werden
folders uitgedeeld.
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Schrijfactie Amnesty

Amnesty heeft haar zorgen geuit over het besluit van de Israëlische regering dat
'additionele sancties zullen worden opgelegd aan het Hamas-regime, met als doel
de doorvoer van verscheidene goederen naar de Gazastrook aan banden te leg-
gen en het verminderen van de toevoer van brandstof en electriciteit. Restricties
zullen ook worden geplaatst op het verkeer van personen van en naar de
Gazastrook.' 

Als bezettingsmacht is Israël verantwoordelijk voor het welzijn van de Palestijnse
bevolking in de bezette Palestijnse gebieden. De bewering dat Israël na de terug-
trekking van het leger naar de grenzen van de Gazastrook in 2005 niet langer aan-
spreekbaar is op de naleving van humanitair recht (dat betrekking heeft op de
verantwoordelijkheid van de bezetter met betrekking tot bezet gebied) is een
farce. Israël oefent controle uit over de Gazastrook. Israël beheerst het luchtruim
boven Gaza en de territoriale wateren, evenals alle bewegingen van mensen en
goederen van en naar de Gazastrook. Daarmee is de Israëlische overheid ver-
plicht volgens internationaal humanitair recht en internationaal recht het welzijn
van de Palestijnse bevolking te waarborgen.

Amnesty is een schrijfactie gestart. Tot 1 december kunnen brieven worden ver-
stuurd. Zie: www.amnesty.nl/in_actie_actie/23950
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In 2005 en 2006 werden ruim 160 miljoen slaghoedjes,
17 miljoen stuks munitie en tienduizenden patronen,
rookgranaten en ontstekers uit de Verenigde Staten via
Schiphol aan het Israëlische leger geleverd, zo blijkt uit
het rapport. Zelfs tijdens de Libanonoorlog in 2006
werd deze doorvoer geen strobreed in de weg gelegd.
Als Nederland zijn wapenexportbeleid serieus neemt,
moet het aan de ongelimiteerde doorvoer van wapens
naar Israël een einde maken. Dat dit niet gebeurt is een
bewuste politieke keuze, concludeert de Campagne
tegen Wapenhandel. Nederland deinst terug voor het
nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Naast doorvoer is ook de levering van dual use goede-
ren en wapenonderdelen niet met een terughoudend
exportbeleid te verenigen. Hoewel export van militaire
goederen niet wordt toegestaan, wordt de levering van
dual use goederen meestal gewoon toegestaan. Dit is
met name zorgelijk waar het gaat om nachtzichtappa-
ratuur voor het Israëlische leger en om chemische stof-
fen die als grondstof voor gifgas kunnen dienen. Israël
heeft het Verdrag Chemische Wapens niet getekend.
Ook leveren Nederlandse bedrijven onderdelen voor F-
16 vliegtuigen, Apache helikopters en Hellfire raketten
aan Amerikaanse wapenproducenten die aan Israël
doorleveren. F-16s, Apaches en Hellfires worden door
Israël ingezet bij beschietingen en liquidaties in
Palestijnse gebieden. 

De Campagne tegen Wapenhandel pleit voor een con-
sequent terughoudend wapenexportbeleid ten aanzien
van Israël, waaronder ook de doorvoer van wapens en
de export van dual use goederen moet vallen. Een
terughoudend wapenhandelsbeleid zou tweezijdig
moeten zijn en ook moeten gelden voor Nederlandse
aankopen bij de Israëlische defensie-industrie en voor
samenwerking tussen Nederlandse en Israëlische
defensiebedrijven. Vrede en mensenrechten in het
Midden Oosten zijn niet gediend bij steeds maar toene-
mende bewapening.
Kort na het uitkomen van de brochure bleek de
Nederlandse staat er niet vies van om aan het conflict
in  het Midden-Oosten te verdienen. De Campagne
tegen de Wapenhandel bracht nu een factsheet uit:

Wapenexportbeleid wordt aangepast als de staat
kan verdienen
De staat is de afgelopen jaren de grootste wapenex-
porteur van Nederland geweest. De afgelopen vier jaar
werd voor 1,5 miljard euro overtollig defensiematerieel
verkocht. Het lijkt er sterk op dat de overheid bereid is
haar eigen wapenexportbeleid aan te passen als ze er
zelf aan kan verdienen. Dat is de afgelopen jaren in
twee gevallen gebeurd, bij de verkoop van pantser-
voertuigen aan Egypte en in het geval van HAWK
onderdelen voor Israël. Omdat de komende vier jaar
wederom voor zo'n 1,5 miljard overtollig materieel in de
verkoop gaat, is het zaak dat de Tweede Kamer dit
goed in de gaten houdt. 
Terwijl bedrijven al jaren nauwelijks wapenexportver-
gunningen kregen voor Egypte werd in 2005 het beleid
flink versoepeld toen dit land honderden pantservoer-
tuigen wilde overnemen van Defensie. Hetzelfde
gebeurde in oktober 2007 met Israël, toen na een
jarenlange vrijwel volledige stop op wapenexporten
naar dit land de regering besloot tot de verkoop van
overtollige onderdelen voor Hawk luchtafweer. 

De Campagne tegen Wapenhandel vindt dat de over-
heid juist op eigen wapenexporten strenge controle
moet toepassen, om elke schijn van belangenverstren-
geling te vermijden en vanwege de voorbeeldfunctie
die ze hoort te vervullen. Van de voorgenomen verkoop
van Hawk luchtafweer aan Israël zou daarom alsnog
afgezien moeten worden. Daarnaast moet de controle-
functie van de Tweede Kamer versterkt worden. In the-
orie wordt de Kamer altijd van tevoren ingelicht over
een voorgenomen tweedehands verkoop. In praktijk
gebeurt dit vaak kort tevoren of zelfs achteraf,
waardoor toetsing nauwelijks mogelijk is. Het zou daar-
om een stap vooruit zijn wanneer het parlement altijd
ruim van tevoren over voorgenomen verkopen zou wor-
den ingelicht. 

De brochure 'Wapenhandel en militaire samenwerking
met Israël' en het factsheet 'Wereldwijd Leverbaar.
Handel in overtollige Nederlandse wapens' is te vinden
op www.stopwapenhandel.org 

Op 2 december organiseert de SP een
politiek café o.a. over dit onderwerp.

Rapport Groningse onderzoekers:
Nederland doorvoerland voor wapens Israël

Ten aanzien van Israël voert Nederland een dubbelzinnig wapenexportbeleid, zo blijkt uit het
rapport 'Wapenhandel en militaire samenwerking met Israël' van het Gronings bureau van
de Campagne tegen Wapenhandel. Sinds het uitbreken van de tweede Intifada in 2002 wordt
wapenexport vanuit Nederland naar Israël vrijwel niet meer toegestaan. Tegelijkertijd kun-
nen andere landen, met name de Verenigde Staten, zonder problemen op grote schaal mili-
taire goederen via Nederland doorvoeren naar Israël. Zo wordt de schijn gewekt van een
terughoudend beleid, terwijl in de praktijk niet wordt geprobeerd de wapenleveranties aan
Israël daadwerkelijk te stoppen. 
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Zowel zijn academische, politieke als publieke leven
begonnen toen hij als student begon te lezen in het toen
net uitgekomen boek From Time Immemorial van Joan
Peters, dat indertijd in de Amerikaanse media alom werd
geprezen. De stelling die in het boek werd 'bewezen'
was dat Palestina leeg en onbewoond was geweest
voordat de zionistische migranten aankwamen, waarna
zij 'de woestijn lieten bloeien'. Sceptisch over deze claim
begon hij een grondig bronnen-
onderzoek. Zodoende ontdekte hij
dat grote gedeeltes van dit boek
rechtstreeks afkomstig waren uit zio-
nistische propaganda en dat er
gesjoemeld was met voor de stelling
essentiële demografische cijfers.
Vanuit de gedachte dat er veel geïn-
teresseerden zouden zijn in deze
ontdekkingen stuurde hij zijn bevin-
dingen rond aan enkele tientallen
belanghebbende personen.
Niemand reageerde. Behalve één
persoon: Noam Chomsky: "Ik vertel-
de hem dat het een interessant
onderwerp was, maar ik waarschuw-
de hem dat als hij dit doorzette dat
hij dan problemen zou krijgen want
je zet de Amerikaanse intellectuele
gemeenschap te kakken als een stel
bedriegers en dat zullen ze niet leuk
vinden. Ze zullen proberen je kapot
te maken. Een heleboel reputaties
staan op het spel maar die van jouw
ook en als je dit doet zal je carrière gebroken zijn."

Sindsdien ligt Finkelstein onder vuur van de Israël-lobby.
Desondanks heeft hij aan verschillende universiteiten
gedoceerd en diverse boeken gepubliceerd. Als zoon
van twee Holocaustoverlevenden, ageerde hij daarin
onder andere tegen diegenen die de Holocaust en de
herinnering daaraan naar zijn mening misbruiken en ver-
loochenen, vaak met als doel Israël te vrijwaren van kri-
tiek. In zijn boek The Holocaust Industry. Reflections on
the Exploitation of Jewish Suffering (Verso, 2000 - 2e ed.
2003) werkt hij dit argument uit.

In een ander boek, Image and Reality of the Israel-
Palestine Conflict (Verso, 1995 - 2e ed. 2003) behandelt
hij veel mythes die heersen over dit conflict. Hij zet boe-
ken die het goed doen in de mainstream media tegeno-
ver de historische standaardwerken, en laat zo zien dat
de werkelijkheid anders is dan hetgeen vaak te lezen

valt. Zo zijn het niet de Palestijnen en de Arabische sta-
ten die het grootste obstakel voor vrede zijn, maar blijkt
dat het juist andersom is: Israël blokkeert al tientallen
jaren een vreedzame oplossing door het negeren van
internationale wetten en de internationale consensus
voor een vreedzame oplossing, namelijk een twee-sta-
ten oplossing gebaseerd op VN-veiligheidsraad resolutie
242. 

In zijn meest recente boek, Beyond
Chutzpah. On the Misuse of Anti-
Semitism and the Abuse of History
(Verso, 2005) verschaft hij de lezer
een blik in alle documentatie die
gepubliceerd is door mensenrech-
tenorganisaties zoals Human Rights
Watch, Amnesty en B'tselem (The
Israeli Information Center for Human
Rights in the Occupied Territories).
Hier tegenover stelt hij een alom
geprezen boek door verdedigers van
Israël; The Case for Israel van
Harvard professor Alan Dershowitz,
één van de meest prominente lobby-
isten en verdedigers van Israël. Hij
toont aan dat Dershowitz plagiaat
pleegt, en bronnen foutief citeert en
daarenboven nog eens sterk leunt
op het eerder genoemde en in dis-
krediet gebrachte From Time
Immemorial. Uiteraard vatte
Dershowitz dit niet licht op, en hij

begon een grote campagne tegen Finkelstein. 

Chomsky's waarschuwende woorden, lijken uiteindelijk
te zijn uitgekomen. Ondanks het feit dat Finkelstein nog
steeds een gerespecteerd auteur is, en gesteund wordt
door vele prominente academici waaronder Raul Hilberg
(onlangs overleden) en Avi Shlaim (Oxford), is zijn aca-
demische carrière voorlopig voorbij. Na een lange strijd
verloor hij een gevecht om een vaste aanstelling aan zijn
laatste universiteit, DePaul in Chicago. Na een krachtige
anti-lobby waarin hij werd zwartgemaakt mocht
Finkelstein uiteindelijk geen les meer geven, en zit hij
sindsdien zonder baan. Maar misschien moeten wij daar
een sprankje hoop in zien te vinden: nu kan hij al zijn tijd
besteden aan het schrijven en publiceren van zijn
belangrijke werk. 

Jelle Bruinsma

Op 6 december is Norman Finkelstein voor
een debat in Groningen(zie agenda)

Portret Norman G. Finkelstein

Hij is geboren in Brooklyn, New York in 1953 en is de auteur van boeken en veel artikelen
over Israël-Palestina, het zionisme, de Holocaust en antisemitisme. In 1988 promoveerde hij
aan Princeton Universiteit over de theorie van het zionisme. 
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Activiteitenagenda

Zondag 2 december: Politiek café Zoutzuur
o.a. over de Nederlandse Wapenhandel met Israël. Met o.a. onderzoeker Frank Slijper van de
Campagne tegen de Wapenhandel.
Organisatie: SP i.s.m. Midden-Oosten Platform
Simplon
Boterdiep 69
Goningen
Aanvang 15 uur

Donderdagavond 6 december: Dwarse Boeken
Auteur ontmoet critici. Het werk van Norman Finkelstein
Holocaust Industry en Beyond Chutzpah
Volgens de Amerikaanse politicoloog Norman Finkelstein maakt de Israellobby in de Verenigde
Staten misbruik van de Holocaust. Iedere kritiek op de politiek van Israel wordt afgedaan als anti-
semitisch of van tafel geveegd met een verwijzing naar de shoah.
DwarsDiep is benieuwd waar de analyse van Finkelstein hout snijdt en waar niet en besteedt een
avond aandacht aan deze auteur. Als recensent is oa. aanwezig Johannes Houwink ten Cate,
hoogleraar holocaust- en genocidestudies in Amsterdam, en Evelien Gaus, NIOD-onderzoekster.
De discussie staat onder leiding van RUG-historicus Rick Peters.
Wolters Noordhoffzaal
Openbare Bibliotheek
Oude Boteringestraat 18 
Groningen 
Aanvang 20.00 uur
Entree: gratis, maar vol = vol.

Vrijdag 14 december:
PvdA-Europarlementariër Thijs Berman bezoekt Groningen.
Als leider van een delegatie van het Europarlement bezocht Thijs Berman Gaza. Tijdens zijn
bezoek aan Groningen doet hij verslag en gaat in gesprek met belangstellenden en organisaties.
Organisatie: PvdA i.s.m. St. Groningen-Jabalya
PvdA-pand
Haddingestraat 10
Groningen
Aanvang 16 uur.


