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WOORD VOORAF 

 
 

In de wereldgeschiedenis kun je ruwweg drie grote tijden onder-
scheiden: de tijd voordat Israël bestond, de tijd van aartsvader 
Abraham tot rabbi Jezus en de tijd daarna, onze tijd. 
In die derde periode is de kerk ontstaan, dank zij de Joodse leer-
lingen van Jezus. Zij reisden de wereld rond met het verhaal van 
de overwinning op de dood. 
In die derde tijd is de kerk wel ook van haar Joodse oorsprong 
weggedwaald. Erger: zij heeft die afkomst verloochend en nog er-
ger: zich tegen het volk van Jezus gekeerd.  
 
Dit is onze voorgeschiedenis. 
Daarom mag het een wonder heten dat anno 2020 in Nederland 
een toenadering is ontstaan tussen een aantal christenen en Jo-
den, die heeft geleid tot een samenwerkingsverband op weer de 
oorspronkelijke Joodse basis.  
In een wereld die steeds verder lijkt te verdonkeren hebben ze-
ven mensen besloten om zich gezamenlijk in te zetten tegen de 
geestelijke verwarring van onze tijd. Zij doen dat niet met een 
nieuw genootschap of gebouw of organisatie, maar met woorden. 
Woorden die zij zoeken te putten uit Tenach of het Oude Testa-
ment, dat ook de Bijbel van Jezus was. 
Zij zijn ervan overtuigd dat deze Bijbel een onuitputtelijke bron 
van inspiratie is – een ‘bron van levend water’. 
In onze roerige maatschappij hebben wij ook in Nederland be-
hoefte aan vaste grond onder de voeten, om te kunnen staan, zo-
dat we kunnen zien en beoordelen wat op ons af komt. Dat kun-
nen medisch-ethische kwesties zijn, politieke impasse, en de haat 
die we meestal aanduiden met wat het A-woord is gaan heten. 
 
OPINIE-pijler is zich bewust van het verschil in identiteit van haar 
medewerkers, en heeft ontdekt dat dit verschil geen belemmering 
betekent voor samenwerking. Integendeel. 
 
In dit online-magazine vindt u de beste artikelen van ons platform 
over de maatschappij, over de politiek en over het hedendaags 
antisemitisme. 
 

de redactie 
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INLEIDING 

 
 

 

 

 

 

rabbijn Shmuel Katz | hoofdredacteur 

 

 
Dit jaar werd ik geïnspireerd door Amanda Gorman. Zij groeide op 
in een gezin met een alleenstaande moeder. Op school leerde ze 
moeilijk. Ze had een spraakprobleem. Maar diep in haar had ze 
een gevoel voor taal en een talent voor communicatie. Op een 
gegeven moment heeft ze haar persoonlijke en sociale achter-
stand opzij gezet en is ze gegaan voor de persoon die ze kon zijn. 
 
Als ze dat niet had gedaan was Amanda misschien aan de drugs 
gegaan, was ze mogelijkerwijs in de gevangenis terecht gekomen 
door een misdrijf of was ze op 6 januari een van de mensen ge-
weest die het Capitool in Washington binnenstormden. Zij besef-
te dat die weg haar geen toekomst bood en Amerika geen toe-
komst bood. Hard werken en zichzelf ontwikkelen hebben haar 
een plek gegeven in de schijnwerpers van de gehele wereld. Zij 
mocht een prachtig gedicht voordragen bij de installatie van de 
nieuwe Amerikaanse president. 
Ik ben ervan overtuigd: Ook hier in Nederland zijn er tientallen zo 
niet honderden Amanda Gormans! Mijn wens is dat de samen-
werking van Joden en christenen bij OPINIE-pijler vooral met het 
oog op hen bestaat. Voor een nieuwe generatie, met nieuwe 
moed en hoop. 
 
 

dit is een aangepast fragment uit een open brief  
die rabbijn Shmuel Katz schreef aan de jeugd in januari 2021 
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De neergang van het CDA 

Trudie van der Spek – Begemann | eindredacteur 

gepubliceerd op 4 november 2021 

 

In het Nederlands Dagblad (21 oktober 
2021) verscheen een artikel van de 
hand van dr. R.J. van der Spek, emeri-
tus hoogleraar oude geschiedenis van 
het Nabije Oosten, over de teloorgang 
van het CDA: een partij die zichzelf 
overbodig heeft gemaakt, en suïcide 
heeft gepleegd - beweert hij terecht. 
Met zijn bewonderenswaardige feiten-
kennis geeft hij een haast fotografisch 
beeld van het historisch verloop, maar 
het wordt wel duidelijk dat zijn diagno-
se van de ziekte van de partij is geïnspi-
reerd door zijn socialistisch geloof. 

De ellende is volgens Van der Spek te 
wijten aan het opschuiven naar rechts 
en niet naar links, wat hij kennelijk lie-
ver had gezien. Het is duidelijk dat hij, 
als hij al lid is geweest van de partij, 
zich geschaard zal hebben onder de 
linkervleugel. De functie van midden-
partij heeft het CDA inderdaad lang-
zaam maar zeker verloren. Het is echter 
de vraag of Van der Spek zelf wel ge-
porteerd zou zijn geweest voor die 
midden-functie. Kiest hij niet duidelijk 
voor links? 

Hoewel de emeritus hoogleraar de se-
cularisatie afdoet als eigenlijk van geen 
belang in de afgang van de partij, doet 
hij - onlogisch - een poging om het 
CDA te houden aan een christelijk be-
ginsel! Hij kiest daarvoor de zorg voor 
de armen, die volgens hem Jezus’ voor-
naamste zorg zou zijn geweest. Dat 
meent hij te kunnen baseren op Jezus’ 

uitspraak dat het voor een rijke moeilijk 
is om het Koninkrijk van God binnen te 
gaan. Maar dát is een merkwaardige 
manier van concluderen! Ten ‘bewijze’ 
voert hij aan het verhaal van Jezus’ 
ontmoeting met de rijke jongeling, maar 
hij laat weg dat er uitdrukkelijk bij staat 
dat Jezus hem lief kreeg. Het lijkt niet 
zo heel moeilijk om uit het verhaal te 
destilleren dat dit laatste te maken kan 
hebben met het oprechte zoeken van 
genoemde jongeling, die werkelijk z’n 
uiterste best deed om zich te houden 
aan Gods Torah. Maar inderdaad, het 
bleek bij hem op één punt vast te zit-
ten: zijn bezit. En mag je daaruit dan 
niet concluderen dat Jezus’ zorg even-
zeer uitging naar de rijken als naar de 
armen? Anders dan veel socialisten 
doen: Jezus discrimineert niet. 

Van der Speks diagnose van de kwaal 
van het CDA komt direct voort uit zijn 
eigen socialistisch geloof en lijkt mij 
onjuist. Feit is namelijk dat de partij 
“haar eerste liefde heeft verzaakt” en 
de Bijbel heeft ingeruild voor een ideo-
logie, van welke signatuur dan ook. 
Linksaf of rechtsaf is geen bijbelse 
keus, maar een afwijken van de rechte 
weg; een symptoom van het spoor bijs-
ter raken. Die afwijkingen hebben de 
partij gepolariseerd en gespleten. Hoe 
je juist als historicus  de secularisatie in 
deze neergaande ontwikkeling kunt 
bagatelliseren als factor van minder 
belang is ondergetekende een raadsel. 
De normen en waarden waar Balken-
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ende op hamerde, maar die hij niet in-
vulde, zijn door Van der Spek aange-
merkt als symptoom van verwatering. 
Balkenende zou de normen en waarden 
destijds inderdaad beter hebben kun-
nen terugkoppelen naar de tien grond-
regels die in de Bijbel te vinden zijn als 
de rechte weg naar de shalom, naar het 
welzijn van de mensheid. 

In het artikel wordt - opvallend - niet 
genoemd de naam van Dries van Agt, 
die toch ook aan het roer heeft ge-
staan. Niet heel lang geleden heeft de-
ze man afscheid genomen van het CDA 
omdat hij de partij “te pro-Israël” vond. 

Hij zal bedoeld hebben: te weinig anti-
Israël, zoals hij zelf is. Hij zorgde ooit 
hoogst persoonlijk voor een dieptepunt 
in het CDA met de vrijlating van de 
‘drie van Breda’, in 1972. In een inter-
view op de televisie gaf hij eens te 
kennen dat hij zelf nooit een letter in 
de Bijbel heeft gelezen. Dat kan de ver-
klaring zijn van zijn ‘christelijk’ antizio-
nisme. Dit gifmengsel moet ondermij-
nend hebben ingewerkt op de gezond-
heid van de partij. Wopke Hoekstra die 
altijd wil ‘doorpakken’ (maar hoe dan?), 
onderhoudt naar eigen zeggen warme 
vriendschap met deze Dries van Agt...      
♦

 

 

Coronapas – een noodzakelijk 
kwaad? 

Henk J. Ronner | redactielid 

gepubliceerd op 11 november 2021 

De coronapas was oorspronkelijk een tij-
delijke Europese maatregel die reizen bin-
nen de EU mogelijk moest maken. Inmid-
dels is het toepassingsgebied uitgebreid, 
zowel in binnen- als buitenland. De pas 
wordt nu gepropageerd als een middel om 
op een veilige manier meer mensen de 
kans te geven te genieten van activiteiten 
buitenshuis. 

Op dit moment van schrijven is zo'n 13 
procent van de meerderjarige Neder-
landers nog niet ingeënt. Tussen de 7 
en 11 procent van hen is niet van plan 
zich te laten vaccineren. De mensen die 
zich niet willen laten vaccineren heb-
ben verschillende motieven.  

Er zijn er die twijfelen over de werking 
van het vaccin en ze hebben vragen 
over bijwerkingen. Ook zijn er die de 
overheid en de wetenschap wan-
trouwen. Of ze vertrouwen liever op 
hun eigen goede gezondheid. Dan zijn 
er nog de religieus bezwaarden.  

Het zijn deze weigeraars die verant-
woordelijk zijn voor de onnodig grote 
druk op de gezondheidszorg. De weige-
ring van de anti-vaxxers leidt tot grote 
frustraties bij zowel zorgverleners als 
patiënten vanwege de belemmering die 
de normale zorgverlening daardoor on-
dervindt. Strengere overheidsmaatre-
gelen zijn het gevolg, de uitbreiding van 
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het aantal maatschappelijke sectoren 
waarvoor de coronapas als toegangs-
bewijs verplicht wordt gesteld. 

verzet 
Het verzet tegen de coronapas is tot op 
heden vooral politiek gemotiveerd. Er 
worden samenzweringstheorieën ge-
lanceerd en ook nauwelijks verhulde 
ontkenningen van de vaak ernstige ge-
volgen van de besmetting met het vi-
rus. Het zijn vooral de steeds vaker 
openlijk te horen antisemitische uitla-
tingen die het gevaarlijke karakter en 
de onderbuikgevoelens van de anti-
vaxxers-beweging onthullen . 

en toch 
De noodtoestand duurt in Nederland 
nu al anderhalf jaar. Het corona-beleid 
wordt  feitelijk al anderhalf jaar bepaald 
door maar drie mensen: Rutte, Grap-
perhaus en De Jonge, bijgestaan door 
een wel erg beperkte groep experts – 
stelde rabbijn Tamarah Benima onlangs 
in haar Rede fan Fryslân. Heeft zij een 
punt met de associatie die ze ervaart 
met Aldous Huxley, schrijver in 1932 
van The Brave New World?  

Huxley voorspelde dat totalitaire rege-
ringen in de toekomst hun ingezetenen 
niet met repressie zouden onderdruk-
ken, maar met de belofte van veiligheid 
de vrijheid zouden inperken; met in-
stemming en tot volledige tevreden-
heid van die ingezetenen. Is de berus-
ting waarmee wij de inperking van onze 
vrijheid ondergaan niet een opmaat 
naar een totalitair regime? 

Deze gedachte gaat misschien voorals-
nog wat te ver, maar persoonlijk voel ik 
me benauwd door de vergaande be-
perkende maatregelen. Ik moet me 
voortdurend legitimeren en ook bewij-
zen dat ik gevaccineerd ben. Ik word 

ernstig belemmerd in de interactie met 
mijn medemensen door de verplichting 
om  een  voor het aangezicht deforme-
rend mondkapje te dragen. Het is zo 
onnatuurlijk. Om wie niet te besmet-
ten? Intussen lijken we het ook normaal 
te gaan vinden dat de jeugd zich opof-
fert voor de ouderen, terwijl het omge-
keerde de natuurlijke gang van zaken is. 
Ik schrijf dit als oudere. Onlangs ging 
mijn vrouw op stap met twee eenzame 
bejaarde vrouwen, waarvan één MS 
heeft en rolstoel-patiënt is. Ze wilden 
even gezellig een kopje koffie met el-
kaar drinken. Hun werd de toegang 
geweigerd. Wel gevaccineerd, geen 
coronapas. Verboden voor digibeten. 
De menselijke maat voorbij. 

kan het anders? 
Als we nu eens ophouden met die on-
mogelijke krampachtigheid om iedere 
Covid-patiënt coûte que coûte in leven 
te willen houden. En te aanvaarden dat 
er nu eenmaal elk jaar mensen door 
een natuurlijke oorzaak komen te over-
lijden, waarvan griep één oorzaak is en 
covid nu een tweede? 

En is het misschien inderdaad een idee 
om de vaccinweigeraars te confronte-
ren met de gevolgen  van hun keuze? 
“Laat de vaccinweigeraar een bepaald 
percentage van die 2500 euro betalen 
voor zijn eigen ic-opname” suggereerde 
Trouw columnist Sylvain Ephimenco. 

Of toch maar een vaccinatieplicht? Wel 
zo transparant. Dan weet iedereen 
waar hij aan toe is. Ook niet nieuw, 
trouwens. In 1872 schreef de Wet op 
de Besmettelijke Ziekten voor dat kin-
deren alleen welkom waren in het 
openbaar en bijzonder onderwijs als ze 
het 'pokkenbriefje', een door een arts 
ondertekende akte van vaccinatie, 
konden tonen. 
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Een ander idee, dat de keuzevrijheid in 
principe respecteert, zou kunnen zijn 
dat de ziektekostenverzekeraars de 
mogelijkheid wordt geboden om in de 
ziektekostenpolis de zorgkosten van 
een Covid-besmetting bij niet gevacci-
neerde verzekerden uit te sluiten van 
vergoeding, behalve ten aanzien van 
diegenen die op medische indicatie niet 
gevaccineerd kunnen worden. De kos-
ten van ziekenhuisopname komt dan 
voor rekening van de vaccinweigeraar. 
Deze kosten kunnen gedragen worden 
in een kleiner collectief zoals dat nu 
ook binnen bepaalde kerkelijke genoot-
schappen gebruikelijk is. 

Ook in België wordt de zorg overspoeld 
met coronapatiënten. Daar heeft het 
kabinet opgeroepen om 25 procent van 
de bedden vrij te houden voor corona-
zorg, ten koste van andere behandelin-
gen. Het Universitair Ziekenhuis Gent 
weigert dat. HLN (Het Laatste Nieuws), 
een digitale Belgische krant citeert: 
"We gaan geen voorrang geven aan 

coronapatiënten, daar is geen draagvlak 
meer voor." Dit zegt Frank Vermassen, 
hoofdarts in het UZ Gent. Hij noemt 
het niet meer verantwoord om één be-
paalde groep patiënten te privilegiëren 
boven andere. "Er is geen enkele reden 
waarom we plaatsen moeten voorbe-
houden voor corona-patiënten, terwijl 
dat voor mensen met een hartinfarct of 
kanker niet zou gebeuren.” 

kortom: 
De huidige corona-maatregelen vor-
men een aantasting van fundamentele 
vrijheden. Ze zijn aantoonbaar niet 
meer noodzakelijk dankzij de beschik-
baarheid van effectieve vaccins en een 
hoge vaccinatiegraad van de bevolking. 

Er zijn andere aanvullende maatregelen 
te nemen die de druk op de zorg ver-
lichten. Het ontbreekt de beleidsma-
kers tot nu toe aan creativiteit om al-
ternatieve wegen te bewandelen die 
tot het gezamenlijk gewenste doel lei-
den.♦

 

 

http://www.opiniepijler.nl/


najaar 2021 | www.opiniepijler.nl | online-magazine no 1 

 

Pagina | 9 

Democratie: dromen en 
nachtmerries  
Ron van der Wieken | analist internationale politiek 

gepubliceerd op 20 oktober 2021 

 

Zonder het precies onderzocht te heb-
ben durf ik te zeggen dat verreweg de 
meeste westerlingen onze democratie  
de beste staatsvorm vinden. Vaak in de 
trant van Winston Churchill: “Demo-
cracy is the worst form of government, 
except for all the others that have been 
tried”, maar toch. Democratie houdt in 
een eerlijk kiessysteem voor alle bur-
gers, zonder onderscheid; een volledige 
scheiding van Kerk en Staat, een onaf-
hankelijk rechtssysteem en de vrijheid 
van meningsuiting. Zonder die zaken 
zouden wij westerlingen absoluut niet 
gelukkig zijn. 

De tweede helft van de 20e eeuw gaf 
aanleiding tot veel optimisme: Spanje 
en Portugal wierpen hun dictatuur af 
en ze democratiseerden voorbeeldig, 
evenals sommige republieken die ont-
stonden na de ontbinding van Joego-
slavië, de Sovjet-Unie hield op te be-
staan en de hoop was wijd verbreid dat 
de staten die uit die puinhopen tevoor-
schijn kwamen ook zouden democrati-
seren.  

De vrijgekomen bondgenoten van de 
Sowjets in Oost-Europa waren al snel 
na hun bevrijding goed op weg. Ook in 
Zuid-Amerika kwam democratisering 
op gang, met name in Argentinië, Chili, 
Brazilië, naast “oude” democratieën als 
Uruguay en Venezuela.  En toen de 
Verenigde Staten troepen stuurden 

naar Irak en later Afghanistan gloorde 
de hoop dat zij in die landen “the hearts 
and minds” van de bevolking zouden 
veroveren en de democratie zouden 
kunnen vestigen. Eind 2010 barstten 
op grote schaal onlusten los in de Ara-
bische wereld,  door de westerse pers 
hoopvol  “Arabische lente” genoemd. 
Dit zou de lang verwachte democrati-
sering van het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika inluiden, dacht men. 

Dat laatste bleek een volslagen misser. 
De rellen gingen niet in de eerste plaats 
over democratisering en er kwam ook 
niets goeds uit voort, behalve in Tune-
sië, dat wat stappen leek te zetten in de 
richting van een parlementaire demo-
cratie. En daarvan is Tunesië inmiddels 
ook weer op zijn schreden terug ge-
keerd. In Irak en Afghanistan is er 
evenmin iets van enige democratisering 
terecht gekomen. Nu is er van alle 47 
Islamitische landen maar één natie die 
democratisch genoemd kan worden: 
Senegal. 

Ook met de brokstukken van de Sovjet 
Unie is het in grote meerderheid niet 
goed gegaan. Van de lidstaten van de 
voormalige Sovjet Unie is er, met uit-
zondering van de drie Baltische repu-
blieken en - dubieus- Oekraïne, geen 
staat die het pad naar democratisering 
is ingeslagen. In de voormalige War-
schau pact bondgenoten, Hongarije en 
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Polen, is het duidelijk dat de democra-
tie daar meer en meer onder druk staat. 
Zij worden nog enigszins geremd door 
hun lidmaatschap van de EU en de bij-
behorende financiële voordelen, maar 
het is onmiskenbaar: de democratie 
gaat daar moeilijke tijden tegemoet. 

In Zuid Amerika is Venezuela afgeval-
len. Ook Brazilië vertoont onder Bolso-
naro verontrustende tendensen, even-
als -in Azië-  de grootste democratie 
van de wereld, India, onder Narendra 
Modi. Communistisch China verzwolg 
het democratische Hong Kong en 
maakt zich op om hetzelfde te doen 
met Taiwan. Alles bij elkaar is het mo-
menteel tamelijk somber gesteld met 
de democratie op onze planeet. Enkele 
jaren geleden was nog zo’n 55% van de 
niet-islamitische landen democratisch 
en 4% van de islamitische, nu is dat 
hooguit resp. 47% en 2%. 

Democratie vereist van burgers een 
zekere mate van solidariteit. Naarmate 
de bevolking meer homogeen is zal de 
onderlinge solidariteit groter zijn. Tege-
lijk is xenofobie een basaal bestanddeel 
van de mentale structuur van vrijwel 
elke bevolkingsgroep. Naarmate er 
meer populaties bijkomen die door de 
oorspronkelijke bewoners worden be-
schouwd als wezensvreemd, “niet van 
ons”, zullen de eendracht en solidariteit 
afnemen en zich beperken tot de groe-
pen die wel als “van ons” worden ge-
zien. Onderlinge animositeit tussen be-
volkingsgroepen is niet automatisch 
blijvend; als populaties al lang naast en 
door elkaar leven verzachten meestal 
de scherpe kantjes van de oorspronke-
lijke contrasten, maar bij de komst van 

weer nieuwe, als vreemd ervaren groe-
pen, zijn irritatie en animositeit en soms 
haat vrijwel direct aanwezig. Dat zet 
heel vaak de democratie onder span-
ning omdat in een verdeelde samenle-
ving de solidariteit van de burgers on-
derling, ongeacht  afkomst, moeilijk is 
vol te houden. Daar komt bij dat de 
contrasten en de haatgevoelens nogal 
eens door politici cq. volksmenners 
worden aangewakkerd. 

Als voorbeeld kan ons eigen land die-
nen: in de jaren kort voor de Tweede 
Wereldoorlog ging de belangrijkste be-
dreiging van de democratie uit van de 
NSB. Die partij kwam nooit verder dan 
4,2% in Tweede Kamerverkiezingen 
(van 1937). De Nederlandse bevolking 
was toen relatief zeer homogeen, met 
als enige als “anders” beleefde groep 
van enige omvang de Joodse bevolking 
(140.000 op 8.73 miloen, ofwel 1,6%). 
Nú is de Nederlandse samenleving aan-
zienlijk meer heterogeen met diverse 
relatief grote als “anders” beleefde 
groeperingen (5% moslims, 875 000 
moslims bij een populatie van 17.5 mil-
joen). Bij de laatste Tweede Kamer ver-
kiezingen in 2021 wonnen de extreem 
rechtse partijen PVV, FVD en JA21 
tezamen 28 zetels ofwel 18,5%. 

Hiermee is natuurlijk niet bewezen dat 
deze meer dan viervoudige stijging van 
de stemmen op extreem rechts onver-
kort gevolg is van de toegenomen he-
terogeniteit van de bevolking, maar 
waarschijnlijk is dat wel. Dit zou kun-
nen betekenen dat grootschalige migra-
tie een gevaar voor de democratie van 
immigratielanden zou kunnen zijn. ♦ 
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Openbaar en bijzonder       
onderwijs 
Trudie van der Spek – Begemann | eindredacteur 

gepubliceerd op 13 oktober 2021 

In een peinzende bijdrage weet colum-
nist Stevo Akkerman (Trouw, 11 okto-
ber 2021) niet goed te kiezen tussen 
verplicht openbaar onderwijs en de 
vrijheid voor bijzonder onderwijs. 
Openbaar onderwijs zou wat hem be-
treft een afspiegeling moeten zijn van 
de maatschappij waarin alle minderhe-
den elkaar tegenkomen. En die moeten 
leren met elkaar om te gaan. 

Dit laatste is zeker waar, maar toch 
blijkt hieruit dat hij niet begrijpt wat het 
extra is van bijvoorbeeld een christelij-
ke school. Dat extra beperkt zich wer-
kelijk niet tot een extra vak. Ware dat 
het geval dan zou dit op een openbare 
school makkelijk geregeld kunnen wor-
den. Zoals heden ook gebeurt, al dreigt 
afschaffing om financiële reden. Wie 
echter inziet dat godsdienst bepalend is 
voor de levens- en wereldbeschouwing, 
begrijpt dat alle vakken bij het christe-
lijk onderwijs met een bepaalde insteek 
worden gegeven. Precies hetzelfde 
geldt overigens ook voor het humanis-
tisch secularisme en de islam. 

Ook in de academische wereld wordt 
duidelijk dat het nogal wat uitmaakt 
van welk wereldbeeld je uitgaat. Een 
vak als geschiedenis wordt op de 
openbare school slechts gezien als een 
verklaring voor het heden vanuit een 
eeuwenlange reeks van gebeurtenissen 
die zich autonoom lijkt te ontwikkelen. 
Maar waarheen? De functie van de 

Torah en het verzet daartegen hebben 
in ieder geval in dat seculiere geschie-
denisonderwijs geen surplus boven an-
dere factoren, en vallen onder gods-
diensttwisten zonder enige historie-
vormende meerwaarde boven de slag 
bij Nieuwpoort. Want wat is taal? Toe-
komst? Het leven? 

Akkerman heeft wel een duidelijke me-
ning over het reformatorisch onderwijs, 
dat  homofiele leerlingen zou discrimi-
neren. Dat is trouwens niet het geval. 
Twistpunt is de vraag of je ouders ver-
plichten kunt om in te stemmen met 
het verbod op het homo-huwelijk. Dit 
behoort inderdaad absoluut niet tot de 
grondslag van het christelijk onderwijs. 
Daarin moet het gaan om de belijdenis 
dat God bestaat en de Bijbel zijn woord 
is, en dat onderwezen wordt op grond 
daarvan. Wie uitwerkingen daarvan 
meent in te kunnen brengen in het fun-
dament, doet het splijten. 

Overigens doet zich bij dit onderwerp 
(Akkerman heeft het daar niet over) 
ook de kwestie voor dat het secularis-
me van de openbare school graag zou 
dicteren hoe op alle scholen de les over 
de seksen en de seksualiteit eruit zou 
moeten zien. Op dat gebied moet alles 
kunnen en mogen – is daar het ge-
loof(!). Laten we maar eerlijk zijn en 
vaststellen dat 'neutraal' onder-
wijs helemaal niet bestaat. Het mens-
dom zit nu eenmaal zo in elkaar dat 
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gekozen moet worden. Dat is onze an-
tropologische structuur. Aan alle defini-
ties van de mens, zoals animal rationale  
etc. etc., zou goed toegevoegd kunnen 
worden: animal respondens. Je zegt ja of 
je zegt nee tegen de Schepper van al 
het leven. Een derde mogelijkheid is er 
niet. 

Het christelijk onderwijs (en het Jood-
se!) wil de leerling opvoeden met de 
wijsheid van de Torah. Het islamitisch 
onderwijs heeft een heel ander boek 
met in feite maar één profeet. Het se-
culiere onderwijs verkondigt op school 
de (eigen) wijsheid van de mens als de 
maat van alle dingen. ♦ 

 

 

 

Hoe een Italiaanse fascist elf 
Joodse levens redde 
Bart Jan Spruyt | analist cultuur en politiek 

gepubliceerd op 29 oktober 2021 

Nu de levende herinnering aan de 
Tweede Wereldoorlog langzaam maar 
zeker geschiedenis wordt, is het meer 
dan ooit geboden herinneringen vast te 
leggen en die onszelf als een spiegel 
voor te houden. Bijvoorbeeld de ge-
schiedenis van de Joodse familie Dun-
kelgrün, waarvan vele leden miraculeus 
zijn gered – door een Italiaanse fascist. 

De man die vele leden van de familie 
Dunkelgrün redde –en er daarmee me-
de voor zorgde dat mijn goede vriend 
Theodor Dunkelgrün überhaupt is ge-
boren– ontving deze maand postuum 
de mooiste onderscheiding die een 
mens te beurt kan vallen. In de synago-
ge van de Liberaal Joodse Gemeente 
Beth Jehoeda in Den Haag nam zijn 
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zoon Bino Marchesini de Yad Vashem-
onderscheiding ”Rechtvaardige onder 
de volken” namens hem in ontvangst. 
Als niet-Jood had vader Pacifico Mar-
chesini (1910-1978) Joodse levens ge-
red en zich daarmee een rechtvaardige 
betoond. 

Pacifico Marchesini was werkzaam 
voor de Italiaanse ambassade in Den 
Haag (al was hij zelf geen diplomaat). 
Hij representeerde dus de Italiaanse 
regering, geleid door de fascistische 
dictator Benito Mussolini. We hebben 
het dan wel over de Mussolini die pas 
in 1938 een militaire alliantie met Hitler 
sloot en anti-Joodse wetgeving invoer-
de. Marchesini werkte weliswaar indi-
rect voor Mussolini maar was uitgesp-
roken anti-nazi. Een van zijn beste 
vrienden was Josef Dunkelgrün (1907-
1982). Toen in 1942 de eerste deporta-
ties van Haagse Joden naar het door-
gangskamp Westerbork begonnen, 
vroeg Dunkelgrün hem of hij hem kon 
helpen met valse papieren om Neder-
land te ontvluchten. Maar Marchesini 
was tot meer dan dat bereid. 

Hij bood aan om de familie Dunkelgrün, 
en ook leden van de familie Goudsmit, 
per auto over de grens te zetten, zodat 
zij vanuit Antwerpen een veilig heen-
komen konden zoeken, in Spanje of 
Zwitserland. Maar hij had geen auto en 
de bruggen over de rivieren werden 
streng bewaakt, met name de Moer-
dijkbrug. 

Marchesini bedacht dat hij een kans 
van slagen had wanneer hij met een 
auto van de ambassade, met diploma-
tieke nummerplaten, de tocht zou wa-
gen. Als niet-diplomaat mocht hij de 
auto van de ambassade echter niet ge-
bruiken. Toch wist hij de chauffeur van 
de ambassade zover te krijgen dat die 

hem voor enkele achtereenvolgende 
zaterdagen zijn sleutels afstond. De 
vader van Josef Dunkelgrün, de vrome 
Menashe Dunkelgrün, gaf zijn zegen 
aan dit gebruik van de auto op de sab-
bat. Het ging hier immers om het red-
den van mensenlevens. 

Om te kijken hoe het zou gaan, maakte 
Marchesini op 27 juni 1942 de tocht 
naar Antwerpen eerst met zijn broer 
Lorenzo. Toen dat wonderlijk wel leek 
te gaan, nam hij de vier volgende zater-
dagen telkens enkele leden van de fa-
milies Dunkelgrün en Goudsmit in de 
ambassadeauto mee. Daarmee riskeer-
de hij natuurlijk niet alleen het leven 
van zijn Joodse passagiers, maar ook 
zijn eigen leven. Op de Moerdijkbrug 
hielden Duitse soldaten hem meerdere 
keren staande, maar hij blufte zich tel-
kens een weg vooruit, met behulp van 
zijn autopapieren, rijbewijs en Italiaanse 
paspoort.  

Hij reed zijn Joodse vrienden naar een 
stille plaats vlakbij de Nederlands-
Belgische grens, waar zij te voet verder 
moesten met behulp van mensen die 
de streek goed kenden. Marchesini zelf 
reed met zijn auto de officiële grens-
post voorbij, pikte zijn vrienden aan de 
andere kant van de grens weer op en 
bracht hen naar Antwerpen. Vandaar 
konden zij met valse papieren door 
Frankrijk naar Zwitserland reizen. En 
waren zij vrij. 

Vier leden van de families Dunkelgrün 
en Goudsmit werden onderweg opge-
pakt en zijn in Auschwitz vermoord. 
Hun namen staan op het onlangs ont-
hulde Holocaust Namenmonument. 
Van de vijftien Joden die Marchesini 
vanuit Den Haag naar Antwerpen 
bracht, bereikten er elf Zwitserland. Zij 
hebben de oorlog overleefd, en keer-
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den terug naar Den Haag. John Dun-
kelgrün, in 1943 in Montreux geboren, 
had later een galerie aan het Noordein-
de en publiceert volgend jaar een fami-
liegeschiedenis. Hij is de vader van Lau-
ra (1978), Babette (1985) en Theodor 
Dunkelgrün (1976, historicus aan Trini-
ty College, Cambridge).  

Marchesini en zijn familie weigerden in 
1943 (het jaar van Mussolini’s val) de 
eed van trouw aan Hitler, en werden 
met het overige Italiaanse ambassade-
personeel geïnterneerd in het voorma-
lige Badhotel in Baarn. Zij werden van-
daar met een gruwelijk treintransport 
teruggebracht naar Italië. Marchesini 
overleefde de oorlog, en keerde na de 
oorlog eveneens terug naar Den Haag. 

Bij de plechtigheid in de Haagse syna-
goge waren kinderen en kleinkinderen 
van zowel de geredden als van Mar-
chesini aanwezig. Twee van de gered-
den, destijds twee en vier jaar oud, 
konden hun verhaal nog vertellen. De 
bijeenkomst markeerde voor velen iets 
van een groot, transcendent moment 
van dankbaarheid: het besef nog te 
leven dankzij de moed van een familie-
vriend. Het waardige gebaar van de 
onderscheiding was de vorm waarin die 

verwondering en dankbaarheid waren 
gegoten. 

Maar gebeurtenissen als deze verdie-
nen niet alleen een plaats in de herin-
nering van een familie, maar ook in het 
collectieve geheugen. De mogelijkheid 
van het absolute kwaad moeten wij 
immers altijd onder ogen blijven zien. 
En vooral blijft altijd en overal, en zeker 
niet alleen bij herdenkingen, de vraag 
zich aan ons opdringen of wij zelf de 
moed en de kracht zouden hebben om 
op zulke momenten het goede te doen 
– desnoods met gevaar voor eigen le-
ven. En we zien onder ogen hoe een 
goede Italiaan weliswaar een fascisti-
sche regering diende, maar tegelijk 
overtuigd anti-nazi was en de levens 
van elf Joodse mensen redde. Het ver-
leden is complex en verwarrend, en 
eenvoudige sjablonen passen er niet 
op. De vraag of wij in die onzekerheid 
kunnen onderscheiden waar het in een 
gegeven situatie op aankomt, is de 
vraag die de spiegel van de herinnering 
ons voorhoudt. ♦ 

Foto pag.12 De Yad Vashem-onderscheiding werd 
onlangs postuum toegekend aan Pacifico Marchesini. 
De medaille en oorkonde werden overhandigd aan 
zijn zoon Bino. Beeld: Israël in Nederland 

 

Nieuwe Joden-boycot 

Awi Cohen | analist politiek Midden-Oosten 

gepubliceerd op 6 oktober 2021 

NRC en Trouw publiceerden recent een 
rapport van een aantal anti-Israël clubs. 
Daarin werd gesteld dat het schandalig 
zou zijn dat een aantal grote Neder-
landse beleggers - banken en pensioen-
fondsen - beleggen in bedrijven die ook 

zakendoen met Israëlische ‘nederzet-
tingen’. 

Een van die clubs is The Rights Forum, 
opgericht door Dries van Agt. The 
Rights Forum publiceert voortdurend 
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antisemitische artikelen. Zo hebben ze 
het om de haverklap over Israël als 
Apartheidsstaat. Dit is antisemitisch, 
volgens de internationale definitie. Zie 
het antisemitisme handboek van de EU. 
Deze definitie van de EU is onder-
schreven door de Nederlandse regering 
en parlement. 

Deze organisaties richten zich uitslui-
tend op een betwist gebied waar Joden 
bij betrokken zijn, als enige van de circa 
200 betwiste gebieden in de wereld. 
Dat maakt duidelijk wat hun motief is. 
Immers, het meten met twee maten als 
het om Israël versus andere landen 
gaat, is uiteraard ook antisemitisch, 
volgens dezelfde internationale defini-
tie. Het Duitse parlement heeft dan 
ook in 2019 vastgelegd dat deze boy-
cotbeweging (BDS) “een anti-Joodse be-
weging is die doet denken aan de tijd van 
het nationaal-socialisme in onze vorige 
eeuw”.  Overheidssteun werd verboden. 

Zoals gebruikelijk wordt in het rapport 
druk geschermd met het ‘internationaal 
recht’. Echter, volgens dat internatio-
naal recht dienen er Joodse nederzet-
tingen gesticht te worden. Dat ligt vast 
in artikel zes van het Mandaat voor 
Palestina uit 1922, dat nog steeds 
rechtsgeldig is. Dat nederzettingen 
strijdig zouden zijn met het internatio-
naal recht, is daarmee een politieke 
stellingname, geen juridische. (Zie ook 
het Likoed-artikel De VS stellen terecht 
dat nederzettingen niet illegaal zijn.) 

En zelfs als de fictie overgenomen zou 
worden dat de Israëlische nederzettin-
gen strijdig zouden zijn met het inter-
nationaal recht, dan is het zaken doen 
met bedrijven die actief zijn op de 
Westbank dat nog steeds niet. Laat 
staan het beleggen in ondernemingen 

die dat doen, waar hun rapport zich 
over opwindt. 

Sterker nog, het omgekeerde is het ge-
val. Dit bleek al uit een rechtszaak die 
diende voor het Franse Gerechtshof in 
Versailles. Hier bleek dat een Franse 
onderneming die een tram aanlegde in 
en rond Jeruzalem, niet strijdig handel-
de met het recht. Integendeel. Het zou 
juist strijdig zijn geweest met het inter-
nationaal recht als de Israëlische over-
heid geen voorzieningen zou verzorgen 
voor de burgers onder haar bestuur; 
Joden en Arabieren. 

Dit soort oproepen draagt zeker niet bij 
aan vrede. Integendeel. Israëliërs zien 
er de oude Europese anti-Joodse drijf-
veren in terugkeren en trekken zich 
nog minder van Europa aan. Econo-
misch lijken ze eerder een positief ef-
fect te hebben! Sinds de oprichting van 
de boycot-beweging in 2004 beleeft 
Israël een voor de Westerse wereld 
ongekende economische groei. Het ene 
na het andere Europese land werd 
sindsdien qua welvaart ingehaald: eerst 
Italië en Spanje, recentelijk Engeland en 
Frankrijk. 

Het afgelopen jaar is als gevolg van de 
Abraham akkoorden bovendien de 
handel met Arabische landen enorm 
toegenomen. Handel draagt bij aan 
vrede - boycotten niet. 

Dat de boycotbeweging uit ethische 
motieven zou handelen, zou pas ge-
loofwaardig worden wanneer eerst op-
geroepen zou worden tot boycot van 
Rusland, Turkije, China enzovoort van-
wege hun betwiste gebieden. Als na 
2000 jaar van Europese Joden-
discriminatie en boycots, nu eens alle 
anderen als eersten geboycot zouden 
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worden, in plaats van zoals altijd weer 
de Joden. 

Oude sentimenten blijken dus springle-
vend. Dat blijkt tevens uit het feit dat 
Trouw en NRC dit rapport volkomen 
kritiekloos weergeven. Er is ook geen 

wederhoor toegepast; de Joodse staat 
wordt geen verdediging gegund. Zo erg 
is het dus in Nederland gesteld: sommi-
ge dagbladen schrijven een oproep om 
Joden - alleen Joden! - te boycotten 
klakkeloos over. ♦ 

 

 

 

Modern antisemitisme 
Trudie van der Spek – Begemann | eindredacteur 

gepubliceerd op 25 september 2021 

Het antisemitisme is een al heel oud 
verschijnsel. Dr. Pieter van der Horst 
deed er destijds een boekje over open: 
het virus dateert al van lang voor het 
christendom. 

Vervolgens is de kerk op het toneel 
verschenen… En zij bleek drager van 
een zeer gevaarlijke variant, die we-
reldwijd om zich heen greep. De ver-
vangingstheologie kwam uiteraard ook 
tot niet-theologische uitbarstingen. De 

verbreiding van het christendom ver-
breidde als zijn meelopende schaduw 
ook het antisemitisme, en dat bereikte 
in de vorige eeuw de ultieme vulkaan-
uitbarsting: de Holocaust. 

Na de Tweede Wereldoorlog was het 
even stil. De oorlog was voorbij, de 
kerken gingen zich bezinnen op hun rol 
en dat kwam ten slotte uit in een 
schuldbelijdenis van de PKN, in no-
vember 2020. Veel te laat. Het onkruid 
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was intussen duidelijk niet vergaan en 
alweer bovengronds. Het werd binnen 
de kerk uit het zicht gehouden achter 
diaconale bewogenheid met de Pales-
tijnen, en voortdurend bemest door 
Sabeelvrienden. Die diaconale camou-
flage blijkt camouflage op het moment 
dat ook de kerkorde moet worden aan-
gevallen, op haar belijdenis van de on-
opgeefbare verbondenheid met Israël. 
Die zou impliceren dat je geen kritiek 
kon hebben op Israëls politiek. 

Voor deze domme gedachte is men bij 
de kerkelijke fusie van 2004 gezwicht, 
naar verluidt onder gereformeerde 
druk: in het bewuste kerkorde-artikel 
moest worden ingevoegd het woordje 
‘volk’: onopgeefbaar verbonden met 
(alleen)  het volk  Israël. De poort was 
geopend voor het christelijk antizio-
nisme. Er kwam een voorstel om de 
Palestijnen in de kerkorde op te nemen 
en zelfs vorig jaar om een kerkelijke 
schuldbelijdenis uit te spreken naar de 
Palestijnse christenen… Zielige maar 
niet ongevaarlijke volstrekt blinde tota-
le domheid. En buiten de kerk, via 
vooral de sociale media, groeit en ver-
breidt het onkruid zich onrustbarend 
snel. In navolging van de kerkelijke ver-
raders profileert het zich als pro-
Palestijns.  

Amalek gaat te keer in bewoordingen 
waaraan geen enkel citaat door de wel-
voeglijkheid kan worden besteed. Ama-
lek is in Joodse kring de naam gewor-
den voor dit verschijnsel, omdat Ama-
lek het volk aanviel, vlak na de bevrij-
ding uit Egypte, in de achterhoede - 
waar de vrouwen en kinderen zich be-
vonden. In de vorige eeuw was Hitler 
Amalek. Nog geen honderd jaar later 
verschijnt hij binnen onze grenzen. Het 
belangrijkste podium voor Amalek is 
natuurlijk na de kansel de politiek en 

dan moeten we zijn bij het Forum voor 
Democratie met Thierry Baudet. Daar 
voelt hij zich thuis. Wat is er nu modern 
aan Baudets antisemitisme? De be-
schikking over moderne middelen als 
de sociale media, een heuse politieke 
partij als podium, en als rode loper de 
coronatijd. Want Covid 19 is enerzijds 
een fabeltje en anderzijds veroorzaakt 
door de Joden – dat moge duidelijk 
zijn! De behoefte aan beschuldigen is 
dermate sterk ontwikkeld dat de logica 
zó ver uit het zicht is geraakt dat de 
aantijgingen volmaakt tegenstrijdig 
worden. 

We leven na de Tweede Wereldoorlog 
en nu bij het aanbreken van het der-
de decennium van onze eeuw blijkt tot 
onze verbijstering een nieuwe strategie 
uitgevonden. De Holocaust en de oor-
log worden in modern antisemitisme 
tegen de Joden gebruikt. “Zij claimen 
de oorlog”… en die is ook van anderen, 
ook van Thierry Baudet. Deze vlerk 
gaat over zijn eigen ideeën, weet dat 
wel! Vrijheid van meningsuiting. Daar-
om zet hij ook aanhalingstekens om het 
woord ‘holocaust’.  En ja, wat de over-
heid oplegt aan coronamaatregelen – 
dat is toch gewoon hetzelfde als Jo-
denvervolging? Baudet cs. zijn slachtof-
fer van die maatregelen en kunnen 
daarom ook een gele ster op hun jas 
dragen. En wat maak je je druk om anti-
semitisme? Iedereen die hij kent is toch 
gewoon antisemiet? 

De Umwertung aller Werte  is in het 
moderne antisemitisme tot methode 
gemaakt. De oorlog tegen de Joden is 
gemaakt tot de oorlog van de Joden 
tegen de mensen. De praktische uit-
werking daarvan zagen we al in de vo-
rige eeuw. Nu zien we een stuitende, 
walging wekkende poging tot omkering 
van de geschiedenis. ♦ 
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Durban, de BDS-beweging en 
het internationaal recht 
Andrew Tucker en Pieter Hoogendoorn | directeuren thinc.  

gepubliceerd op 10 september 2021 

Begin juli 2021 heeft demissionair mi-
nister van Buitenlandse Zaken, Sigrid 
Kaag, de Tweede Kamer laten weten 
dat Nederland “niet voornemens [is] om 
deel te nemen aan de Durban IV-
bijeenkomst, gelet op de historische be-
lasting van het Durban-proces, het risico 
op herhaling van misbruik van dit plat-
form voor antisemitische uitingen en de 
disproportionele en eenzijdige aandacht 
voor Israël zoals weergegeven in de oor-
spronkelijke Durban-verklaring.” 

Dit is een zeer belangrijke uitspraak, 
want de ‘Durban Verklaring’ van 2001 
legde de basis voor de huidige “Boy-
cott, Divestment en Sanctions” (BDS) 
beweging. De Nederlandse regering is 
de laatste maanden onder druk gezet 
om mee te doen met de ‘Durban IV’ 
conferentie die later deze maand (sep-
tember 2021) gehouden zal worden in 
New York en die bedoeld is om de 
20e verjaardag van de Durban Verkla-
ring te vieren. Inmiddels hebben meer 
dan 15 landen, waaronder Nederland, 
Australië, Canada, Duitsland, Italië, 
Frankrijk, Bulgarije, Israël, het VK en de 
VS, besloten om de Durban IV confe-
rentie in New York te boycotten. 

Het NGO Forum van de VN Wereld-
conferentie tegen Racisme, gehouden 
in Durban, Zuid-Afrika in 2001, (“Dur-
ban”) was opgezet tegen racisme en 
discriminatie. Dit forum liep uit op een 
manifestatie van openlijk antisemitisme 
en Israël-haat. Israël werd beschuldigd 
van racisme, genocide en apartheidsbe-

leid. Volgende Durban-conferenties in 
2009 en 2011 kenden ook hun antise-
mitische incidenten, met o.a. de Iraanse 
president Mahmoud Ahmadinejad die 
in 2009 verklaarde dat het “wereldzio-
nisme de personificatie van racisme is”. 

De verklaring en het actieprogramma 
van het NGO-forum riepen uitdrukke-
lijk op tot het gebruik van juridische 
procedures en economische maatrege-
len om de politieke oorlog tegen Israël 
vooruit te helpen.  

Een van de resoluties aan het eind van 
de conferentie luidde: “het opleggen 
van een beleid van volledig en totaal 
isolement van Israël als apartheidsstaat, 
zoals in het geval van Zuid-Afrika, het-
geen het opleggen van verplichte en 
alomvattende sancties en embargo’s 
betekent, de volledige stopzetting van 
alle banden (diplomatieke, economi-
sche, sociale, hulp, militaire samenwer-
king en opleiding) tussen alle staten en 
Israël.” Met deze verklaring werd dus in 
feite de huidige BDS-beweging gebo-
ren. 

De BDS-beweging werd in 2005 offici-
eel gelanceerd door 171 Palestijnse 
NGO’s. Steunend op het precedent van 
de succesvolle anti-apartheidsbewe-
ging die het blanke regime in Zuid-
Afrika ten val bracht, riepen zij op tot 
economische en diplomatieke druk op 
Israël totdat het zich onderwerpt aan 
de Palestijnse eisen voor zelfbeschik-
king, “…in overeenstemming met het 
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internationaal recht.” Deze laatste uit-
drukking wordt te pas en te onpas ge-
bruikt – meestal te onpas. 

De kerngedachte van de BDS-bewe-
ging is dat Israël een illegale staat is 
omdat het is gesticht op een onrecht-
vaardigheid, namelijk een raciaal onder-
scheid tussen Joden en andere mensen, 
zoals tot uitdrukking gebracht in de 
VN-resolutie “Zionisme is racisme” van 
1975. De BDS-beweging ontkent de 
legitimiteit van het zionisme als uit-
drukking van het recht van het Joodse 
volk op zelfbeschikking. Hun methode 
bestaat eruit regeringen en bedrijven 
aan te moedigen en/of onder druk te 
zetten om producten die in bezette 
gebieden zijn gemaakt te boycotten, 
Israëlische bedrijven af te stoten en 
Israël sancties op te leggen. Het uitein-
delijke doel van de BDS-beweging is 
dus ook de ontmanteling van de staat 
Israël als uitdrukking van de Joodse 
nationale identiteit. 

De BDS-beweging beweert dat boycot, 
desinvestering en sancties noodzakelijk 
zijn om Israël onder druk te zetten zich 
aan het internationale recht te houden. 
Maar het internationaal recht onder-
steunt de beweringen van de BDS-
beweging niet. Integendeel, zowel de 
BDS-beweging als de acties van staten 
onder invloed van de BDS-beweging, 
maken inbreuk op de rechten van Israël 
en het Joodse volk onder internationaal 
recht. 

In april publiceerde Human Rights 
Watch (HRW) een rapport met de ti-
tel “A Threshold Crossed: Israeli Autho-
rities and the Crimes of Apartheid and 
Persecution” waarin HRW tot de con-
clusie komt dat Israëlische leiders ver-
volgd moeten worden voor “apartheid” 
en “persecution” (vervolging) vanwege 

stelselmatige onderdrukking en discri-
minatie van Palestijnen door Israël, zo-
wel in Israël zelf als in de ‘West Bank’. 
‘Apartheid’ is een misdaad tegen de 
menselijkheid onder het ‘Statuut van 
Rome’, i.e. het statuut van het Interna-
tionaal Strafhof.  

Het gaat om “wijdverbreide of syste-
matische aanval gericht tegen een bur-
gerbevolking, met kennis van de aanval 
(..) onmenselijke daden (..) gepleegd in 
de context van een geïnstitutionali-
seerd regime van systematische op-
pressie en overheersing door een racia-
le groep van een andere raciale groep 
of groepen en gepleegd met de bedoe-
ling dat regime te handhaven” (artikel 7, 
Statuut van Rome).  

In principe zou de Aanklager van het 
Internationaal Strafhof Israëlische lei-
ders kunnen onderzoeken en eventueel 
vervolgen voor de misdaad van apart-
heid. (In 2020 heeft het Hof bepaald 
dat het de bevoegdheid heeft om mis-
daden door Israëlische leiders die be-
gaan zijn op het grondgebied van “Pa-
lestina” te vervolgen; dit besluit is zeer 
omstreden). Verder is het zeer de vraag 
of het begrip ‘apartheid’ van toepassing 
is op de verhouding tussen Joden en 
niet-Joden (a) in Israël, en/of (b) in de 
“bezette” gebieden.  

Ook al zou er sprake van discriminatie 
kunnen zijn tussen Joden en anderen in 
Israël (hetgeen zeer de vraag is), de 
claim dat Israël een “geïnstitutionali-
seerd regime” van “systematische on-
derdrukking en overheersing” in stand 
houdt, met als doel het onderdrukken 
van niet-Joden, houdt in geen enkel 
opzicht rekening met de geschiedenis 
en context van Israël zelf en van Judea 
en Samaria. Een ander omstreden as-
pect is de vraag of het Joods volk een 
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“ras” is, en de Palestijnen een andere 
“ras”. 

Op grond van de Resolutie van San 
Remo (1920), het Mandaat voor Pales-
tina (1922) en het Convenant van de 
Volkenbond (1922) heeft de internati-
onale gemeenschap besloten dat er 
voor het Joodse volk een eigen “tehuis” 
in het land Palestina moest komen. Dit 
besluit had betrekking op het grondge-
bied van Palestina, inclusief Jeruzalem 
en wat later de ‘West Bank’ werd ge-
noemd (Judea en Samaria). Artikel 80 
van het VN-Handvest heeft ervoor ge-
zorgd dat de rechten die onder het 
Mandaat voor Palestina waren toege-
kend bleven gelden, ondanks de beëin-
diging van het Mandaat zelf en de ver-
vanging van de Volkenbond door de 
Verenigde Naties. 

Op grond van deze legitieme volken-
rechtelijke instrumenten met betrek-
king tot Palestina heeft Israël wel dege-
lijk aanspraak op soevereiniteit buiten 
de “Groene Lijn”, en het recht te on-
derhandelen over deze ‘territoriale 
soevereiniteit’ met een andere entiteit. 
Sterker nog, Israël en de PLO hebben 
zich verplicht in de ‘Oslo Akkoorden’ 
om over onderwerpen als grenzen, de 
status van “nederzettingen” en Jeruza-
lem te onderhandelen. 

Israël is een Staat en is lid van de 
Verenigde Naties. Evenals alle andere 
lidstaten van de VN heeft Israël recht 
op territoriale integriteit en politieke 
onafhankelijkheid, en verdient het ge-
lijkelijk behandeld te worden als alle 
VN-lidstaten. Dit recht is neergelegd in 
het Handvest van de Verenigde Naties 
en in het internationale gewoonterecht. 
Israëls recht op territoriale integriteit 
en veiligheid komt ook tot uiting in re-
soluties 242 en 338 van de VN Veilig-

heidsraad. Deze resoluties schrijven 
vredesonderhandelingen voor op basis 
van “de beëindiging van alle aanspraken 
of staten van oorlogvoering en de eer-
biediging en erkenning van de soeve-
reiniteit, territoriale integriteit en poli-
tieke onafhankelijkheid van iedere staat 
in het gebied en hun recht om in vrede 
te leven binnen veilige en erkende 
grenzen, vrij van bedreigingen of ge-
welddaden”. 

De PLO – inmiddels “officieel” de on-
derhandelingspartner van Israël − ont-
kent consequent het recht van het 
Joodse volk om als soevereine natie te 
bestaan en blijft vasthouden aan het 
gebruik van geweld en terrorisme te-
gen het Joodse volk. Zolang er geen 
overeenstemming met de PLO is be-
reikt, heeft Israël het recht om de con-
trole over de ‘West Bank’ en de Golan 
hoogvlakte te behouden en zich te ver-
dedigen tegen bedreigingen van haar 
nationale veiligheid, territoriale integri-
teit en politieke onafhankelijkheid. 

Het recht van het Arabisch Palestijnse 
volk op zelfbeschikking houdt echter 
niet noodzakelijkerwijs een absoluut 
recht op een staat in. Of de Arabische 
Palestijnen al dan niet een eigen staat 
zullen krijgen hangt van vele factoren 
af. Een Palestijnse staat kan pas tot 
stand komen als er eerst een vredes-
verdrag gesloten wordt waarin een ba-
lans (of compromis) bereikt wordt tus-
sen het geclaimde Arabisch Palestijnse 
recht op zelfbeschikking en de reeds 
bestaande rechten van het Joodse volk, 
waaronder het recht op veilige grenzen. 

De Palestijnen houden vast aan een 
“recht op terugkeer” – d.w.z. het recht 
van alle (inmiddels meer dan 5 miljoen) 
Palestijnse “vluchtelingen” om terug te 
keren naar de huizen die hun voorou-
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ders verlieten (wel of niet onder 
dwang) in de oorlog van 1947-1949. 
Personen die volgens het algemene 
internationaal recht als vluchteling 
worden beschouwd, hebben niet het 
recht terug te keren naar de gebieden 
waaruit zij zijn gevlucht. De gastlanden 
hebben veeleer bepaalde verplichtin-
gen om hen op te nemen. Dus zelfs 
indien de Arabische Palestijnen volgens 
het Vluchtelingenverdrag van de VN 
van 1951 als “vluchtelingen” zouden 
worden aangemerkt (wat voor de 
meesten niet het geval is), dan nog 
hebben zij volgens het internationaal 
recht geen “recht op terugkeer”. 

Het internationaal recht biedt geen 
grondslag om Oost-Jeruzalem of de 
‘West Bank’ “Arabisch” of “Palestijns” 
grondgebied te noemen. Deze gebie-
den maakten deel uit van het Mandaat 
voor Palestina, waarin werd erkend dat 
zij deel uitmaakten van het Joodse 
thuisland. Naast Arabieren hebben er 
altijd volken van andere rassen en etni-
sche groepen in deze gebieden ge-
woond en wonen er nog steeds, zoals 
Joden, Bedoeïenen en Druzen. De 
“Arabieren” hebben geen erkend wet-
telijk recht op die gebieden. Krachtens 
de Oslo-akkoorden blijft de status van 
de meeste van deze gebieden een 
kwestie van onderhandeling tussen 
Israël en de PLO. 

De BDS beweging en de claim dat de 
Joodse staat Israël een racistische 
“apartheidsstaat” is, zijn vormen van 
antisemitisme zoals o.a. gedefinieerd 
door de International Holocaust Re-
membrance Association (IHRA). Vol-
gens de IHRA-werkdefinitie zijn “Het 
uiten van lage, ontmenselijkende, de-
moniserende of stereotiepe beschuldi-
gingen over Joden als zodanig of de 
macht van Joden als collectief, zoals 

vooral (maar niet uitsluitend) de mythe 
over een Joodse samenzwering in de 
wereld of over Joden die de media, 
economie, overheid of andere maat-
schappelijke instellingen beheersen”; 
“Het gebruiken van symbolen en af-
beeldingen die geassocieerd worden 
met klassiek antisemitisme … om Israël 
of Israëli’s te karakteriseren”; en “het 
Joodse volk hun recht op zelfbeschik-
king ontzeggen, bijvoorbeeld door te 
beweren dat het bestaan van een staat 
Israël een racistische onderneming is” 
uitingen van antisemitisme. 

Hoewel een aantal landen formeel de 
Durban Verklaring afwijzen, en daar-
mee ook de BDS beweging, wordt 
‘Durban’ vandaag de dag door een 
meerderheid van VN lidstaten goedge-
keurd. De Joodse staat Israël wordt 
steeds vaker van apartheid en discrimi-
natie beschuldigd en de druk om Israël 
te isoleren en straffen vanwege haar 
“overtredingen van het internationaal 
recht” wordt opgevoerd. Banken, pen-
sioenfondsen en andere ondernemin-
gen willen geen zaken doen met Joden 
die in Judea en Samaria wonen, of met 
partijen die daar banden mee hebben. 
De afgelopen maanden is er veel ophef 
geweest over de beslissing van Ben & 
Jerry’s om geen ijsjes meer te verkopen 
aan winkeliers in Israëlische nederzet-
tingen in Judea en Samaria, op basis 
van de stelling dat alle nederzettingen 
illegaal zijn onder internationaal recht. 

Dichter bij huis heeft de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) –
 op aandringen van BDS-activisten – het 
Israëlisch Producten Centrum beboet 
voor het importeren van flessen wijn 
uit Hebron zonder etiketten waarop 
Hebron als een “illegale nederzetting” 
wordt bestempeld. Deze voorbeelden 
laten zien dat ‘Durban’ vandaag de dag 
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steun onder de bevolking in Nederland 
en veel Westerse landen geniet. Steeds 
meer mensen geloven dat Israël schul-
dig is aan stelselmatige onderdrukking 
van Palestijnen. Het is belangrijk om te 
beseffen dat de BDS-beweging niet 
alleen gaat over het verwijderen van 
het Israëlische militaire regime op de 
‘West Bank’, het gaat over het aan-
vechten van het fundamentele be-
staansrecht van Israël als uitdrukking 
van de Joodse nationale identiteit. Het 

uiteindelijke doel van de BDS-
beweging is de vervanging van Israël 
als Joodse staat door één staat waarin 
de Palestijnse Arabieren in de meer-
derheid zullen zijn. Daarom is het recht 
op terugkeer een centraal principe van 
de BDS-beweging. Het moge duidelijk 
zijn dat dit het einde zou betekenen 
van de staat Israël als democratische 
staat waarin ruimte is voor alle inwo-
ners ongeacht hun etniciteit of ge-
loofsovertuiging. ♦ 

 

 

Drijfzand of rotsgrond 
Trudie van der Spek – Begemann | eindredacteur 

gepubliceerd op 6 september 2021 

Het politieke gestuntel in Den Haag 
gaat iedereen irriteren en mag bescha-
mend worden genoemd... Columnist 
Stevo Akkerman (Trouw, 6-9-2021) 
waagde zich aan een diagnose en moet 
na rijp beraad constateren dat er “an-
kers zijn weggevallen”. De partijen 
hebben geen houvast meer. Maar an-
kers “vallen niet weg”. Ze worden of 
bewust opgehaald, of uit nood gekapt 
door de stuurlieden van het schip. Een 

leuke beeldspraak die nog wel heel 
eventjes is vol te houden. Hebben par-
tijen de ankers opgehaald of gekapt om 
full speed verder te kunnen varen op 
hun kompas voor de juiste koers? Maar 
dan is een anker dus juist een belem-
mering geweest, tenzij het gaat om een 
woon-boot, bekleed met pluche. 

Als de politieke  partijen  als schepen 
hun anker lichten en gaan varen… 
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wordt Nederland finaal uit elkaar ge-
trokken. Daar zijn het verschillende 
partijen voor. Misschien kunnen we 
dan beter denken in termen van ge-
bouwen, met een fundament. Die dan 
weer gezamenlijk de regeringsgebou-
wen vormen. Daar zetelen de stuurlui, 
aan de wal. Om het schip van staat op 
koers te houden. In onze tijd zijn die 
gebouwen toe aan herstelwerkzaam-
heden of wel een grondige verbouwing. 
Symbolisch? 

Dat neemt niet weg dat er intussen 
geregeerd moet worden. Misschien 
moeten we dus zeggen dat niet ankers 
zijn weggevallen, maar dat fundamen-
ten op instorten staan. Of bezig zijn in 
te storten. Of ingestort zijn… En dat wij 
Nederlanders nu met lede ogen toekij-
ken. In de lede ogen van Stevo Akker-
man is het dan niet mogelijk om “zo-
maar weer de traditionele ankers te-
voorschijn te halen”. En in mijn lede 
ogen kun je van instortende gebouwen 
ook niet zomaar  het fundament terug-
vinden om Nederland opnieuw te kun-
nen opbouwen. Nee, niet zomaar. 

Wat zou kunnen? Is er een oplossing 
voor de complete impasse van de Ne-
derlandse politiek? Hoe trekken we die 
vlot? Een term uit de scheepvaart! Bei-
de beeldspraken komen toch bij elkaar. 
De regeringsgebouwen vormen de 
stuurhut van waaruit het schip der Ne-

derlanden op koers wordt gehouden in 
de vaart der volken… Een heel ouder-
wetse term, maar een goeie! 

Dan bij mijn beeldspraak blijvend: eerst 
puin ruimen. Daar moet met man en 
macht aan gewerkt; kost tijd en veel 
energie. Na veel inspanning komen we 
dan aan bij wat we de grondslagen van 
de Nederlandse staat kunnen noemen. 
En die zijn gelegd – op dit punt heeft 
Geert Wilders gewoon gelijk – met de 
Joods-christelijke traditie. Toen die ons 
land overkwam, verlieten wij Wodan en 
Donar. Na die donkere periode van hun 
tirannie: nu juist niet  langer doodslaan, 
niet dobbelend echtbreken, niet bege-
ren, enz. Maar: recht doen, trouw lief-
hebben. Hoe leerden we dat? Door te 
luisteren naar die nieuwe richtlijnen, 
naar de tien woorden/geboden, die ons 
met die nieuwe traditie gegeven zijn als 
schoenen “om mee te gaen na ’t lant 
van vrede” - vrij naar Jan Luijken, dich-
ter uit onze Gouden Eeuw. 

Het voetstuk waar OPINIE-pijler op 
staat, bewijst zich al duizenden jaren als 
onverwoestbaar. Politieke partijen zou-
den daaruit hun inspiratie kunnen put-
ten en elkaar bevragen op het aanhou-
den van dat kompas. Een ander kompas 
betekent stranden van het schip van 
staat, terugval in bar heidendom. Zijn 
we daar al mee bezig? ♦ 
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De opstand van de 'Unwoke' 
Henk J. Ronner | redactielid 

gepubliceerd op 14 augustus 2021 

Woke is een term uit de Verenigde Sta-
ten, die oorspronkelijk bedoeld was om 
mensen bewust te maken van  voor-
oordelen en discriminatie ten aanzien 
van huidskleur en ras. Het ging vervol-
gens om een breder bewustzijn waarbij 
ook andere kwesties van sociale onge-
lijkheid aan de orde werden gesteld, 
zoals gender en seksuele geaardheid. 
Sinds ongeveer 2011 wordt de term 
vooral gebruikt als aanduiding voor 
pressiegroepen en politieke partijen die 
dit streven tot speerpunt in hun beleid 
hebben gemaakt. De Woke-beweging 
heeft met name in de Californische stad 
San Francisco voet aan de grond ge-
kregen. De ironie wil nu dat het Mekka 
van de Woke-beweging geplaagd lijkt 
te worden door de eerste (Un)woke-
opstand. 

Aanleiding voor deze Unwoke-opstand 
was de groeiende ontevredenheid over 
het beleid van een schoolbestuur. Dit 
schoolbestuur liet zich naar de mening 
van veel ouders te veel leiden door po-
litieke correctheid, en naar hun mening 
leed het onderwijs daar ernstig onder. 
Volgens deze ouders gaf het bestuur 
prioriteit aan de aan zichzelf opgelegde 
doelstelling om tientallen scholen van 
een nieuwe naam te voorzien - omdat 
de huidige namen te veel zouden ver-
wijzen naar "racistische onderdrukkers" 
uit het verleden. Gevolg was ook dat 
men niet toekwam aan tijdige herope-
ning van de scholen na de COVID-19 

lockdown, zodat San Francisco één van 
de laatste grote schooldistricten werd 
die in de V.S. volledig is heropend. 

Verder waren er plotselinge verande-
ringen doorgevoerd in de toelatingsei-
sen tot de één van de scholen. In plaats 
van toelating op basis van schoolpres-
taties werd een lotingssysteem inge-
voerd om kinderen uit achterstandswij-
ken toe te kunnen laten tot het hogere 
onderwijs. In ons land zou een dergelijk 
beleid tot gevolg hebben dat kinderen 
van vmbo-niveau op  het VWO ge-
plaatst zouden worden, uitsluitend om 
redenen van huidskleur en afkomst. 

Daarnaast bleek één van de bestuurs-
leden zich ook nog onledig te hebben 
gehouden met “een spervuur van anti-
Aziatische tweets". In San Francisco is 
nu een handtekeningenactie opgezet 
om de verantwoordelijke leden van het 
inmiddels impopulaire schoolbestuur af 
te zetten. 

In analogie met de gang van zaken in 
het bekende boek “De Boerderij der 
Dieren” (Animal Farm) van George Or-
well, waar sommige dieren meer gelijk 
waren dan andere, moeten we er ken-
nelijk alert op zijn dat bevlogen antira-
cistische heersers niet de nieuwe racis-
ten worden, waarbij de door hen nieuw 
gecreëerde situatie erger is dan de vo-
rige… ♦ 
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Ego of alter ego - of: wat is 
normaal? 
Trudie van der Spek – Begemann | eindredacteur 

gepubliceerd op 13 juli 2021 

Het lijkt erop dat er voor het menselijk 
ego maar twee manieren bestaan om 
tegen de werkelijkheid aan te kijken. 
We willen alles en iedereen om ons 
heen zoveel mogelijk nivelleren, egali-
seren, oftewel aan onszelf aanpassen, 
zodat we het overzicht behouden, niet 
verloren raken, erbij horen en kortom 
niet wegzakken in de grond. Want dat 
laatste is tenslotte toch het einde van 
ons biotisch bestaan: de uitvaart.  

Meestal gaat daaraan een eenzaam so-
ciaal afsterven vooraf, en we doen bijna 
alles om dat zo lang mogelijk te voor-
komen. Een andere manier van kijken 
naar de wereld is ons niet aangeboren. 

Die ontstaat pas als ons oorspronkelijke 
ego verandert in een ander ego, een 
alter ego.  

Het is de filosoof Levinas geweest die 
de verstoring van onze ego-gang (zeg ik 
nu maar; hij zou zeggen: de verstoring 
van le même, het zelf) heeft beschreven, 
als veroorzaakt door het gelaat van de 
ander. Dat doet een appèl op ons. Maar 
zolang we geliefd kind zijn van ouders, 
zolang we verkeren onder jeugdvrien-
den, en als daarna de geliefde onze le-
venspartner wordt, zijn en blijven we 
doorgaans dat ego van toen in de wieg, 
en alles kan alleen maar onze groei be-
vorderen, ons ego versterken, denken 
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we. We verwerven, we jagen na, en 
onze focus wordt op die manier steeds 
breder. Met kennis, vriendenkring, een 
vrouw, een man, kinderen, bezit, een 
plek. 

Dit ego heeft z’n eigen wereld gesticht 
en tracht die te beheren en eventueel 
nog verder uit te breiden. Het betoog 
van Levinas is niet een beschrijving van 
chronologie maar van de schok die ver-
andert. Die schok is niet tijdgebonden, 
kan vroeger of later plaatsvinden, niet 
voorspelbaar en ik vraag me af of dat 
appèl niet ook genegeerd kan worden, 
zodat ons zelf onaangeraakt en onver-
stoord blijft.  

Het hedonisme is het geestelijk klimaat 
waarin dat ego wordt aangemoedigd 
vooral alles na te streven wat het zelf 
maar prettig vindt. Dat maakt gelukkig. 
- Wie zegt dat eigenlijk? Zijn er niet 
juist veel voorbeelden bekend van het 
tegendeel? Afschrikwekkende voor-
beelden ook? Wie te veel gegeten of 
gedronken heeft krijgt daarvan een 
klein voorpoefje. 

Het antwoord op de vraag naar de au-
teur van het hedonisme is mondiaal 
bekend. Het wordt gegeven in het ver-
haal van Adam en Eva en de slang. Dat 
gladde kronkeldier met de gespleten 
tong. Ik heb me wel eens afgevraagd 
waarom de slang een gespleten tong 
heeft en waarom hij glad is en kronkelt. 
Ik meen het te begrijpen: die gespleten 
tong zou kunnen betekenen dat hij 
dubbelzinnige taal spreekt. ‘Je hart vol-
gen’ bij voorbeeld, kan heel goed zijn. 
Opa’s en oma’s willen hun kleinkin-
deren weer zien en knuffelen; hun hart 
volgen zodra dat weer kan. Misschien 
had je bedenkingen om die bedelaar 
iets te geven, want ja… je weet niet of 
hij niet… En dan geef je maar niets. Of 

toch maar wel, want… je mocht ‘t eens 
mis hebben met je bedenkingen! In 
welk geval volg je nu je hart? 

Als je de slang doorkrijgt, in de gaten 
hebt, wil je hem wel grijpen om hem 
van je af te smijten, maar hij glipt al 
weg voor je hem te pakken hebt. Hij is 
namelijk zo glad als een aal, zodat je 
hem toch niet kunt vasthouden. En ook 
al heb je hem na een geslaagde con-
frontatie weg zien schuifelen, wees op 
je hoede, hij komt weer terug, op een 
moment dat je het niet meteen door 
hebt.  Kenners zeggen: je moet hem 
achter z’n kop grijpen. Anders bijt hij je 
in de hiel, zodat je niet meer kunt lo-
pen, laat staan standhouden na zijn gif-
tige beet. 

Grote wereldrijken – denk bv. aan dat 
van de Romeinen – gaan merkwaardi-
gerwijs vaak te gronde aan hedonisme 
met de opheffing van de seksuele mo-
raal. Eén van de grote keizers toen, had 
een buitenverblijf op zo’n prachtig Itali-
aans eiland, en voor zijn perverse sek-
suele plezier zwommen daar alle dagen 
blote jongetjes in de vijver van zijn 
parktuin. Gruwelijk. En West Europa? 
Nederland? Gaat het met ons wèl 
goed? Zijn we nu happy omdat ook bij 
ons op seksueel gebied alles mag en 
kan, en in elk geval moet mogen? Be-
staat er niet ook al een vereniging die 
pedofilie verdedigt? En moeten kin-
deren worden onderwezen in het be-
staan van al die 'mogelijkheden'? - De 
tijd zal het leren, en leert het eigenlijk 
al: nee… het gaat misschien toch niet zo 
goed met ons. Eerlijk gezegd: hele-
maal niet. De ene ramp na de andere 
dient zich aan. Wie tegen deze stroom 
van ‘tolerantie’ in roeit... ontdekt dat 
het glanzend vernis van de luid gepre-
zen verdraagzaamheid maar flinterdun 
blijkt te zijn. Je kunt zomaar vrienden 
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kwijt raken als jij bijvoorbeeld het ho-
mohuwelijk niet okay vindt. Of sterker: 
je wordt al bijna gehaat, en je krijgt in 
elk geval het etiket van onbarmhartig-
heid opgeplakt. 

In deze coronatijd verlangen we terug 
naar normaal… We bedoelen dan min-
stens dat we hopen dat die hinderlijke 
maatregelen tegen corona niet meer 
nodig zullen zijn. Maar bedoelen we 
dan ook dat we weer op de oude voet 
verder willen? Met: ieder gaat z’n zelf 
gewenste gang? Is dat dan: normaal? 
Het woord ‘normaal’ is taalkundig 
spannend. Het woord is afgeleid van 
het woord norm  natuurlijk. De uitgang 
-aal geeft vaak richting aan. Denk bv. 
aan horizontaal, verticaal, internatio-
naal, transcendentaal. Norma, Latijns 
woord, betekent top of grens. Nor-
maal zou je dus kunnen vertalen met: 
overeenkomstig of verwijzend naar de 
grens, de norm, de wet. Dan kom je 
vanzelf op de vraag: wie bepaalt die 

norm? Doen we dat zelf? Kunnen wij 
zelf bepalen wat goed is voor ons men-
senleven? Hoe kan het dan dat er  ver-
schillende sets normen en waarden 
bestaan - die ook nog ’s een keer kun-
nen botsen? We zijn toch allem-aal: 
mens? Zoveel hoofden zoveel zinnen 
toch? 

Zou het niet aannemelijk zijn dat een 
Schepper, een Iemand, en niet een 
domme explosie of de mens zelf, de 
mens heeft bedacht? In dat geval zijn 
we dan wel de bijbehorende handlei-
ding kwijtgeraakt. Want de wereld is er 
niet best aan toe. Veel zeer diverse 
mensen in zeer verschillende tijden, 
hebben die handleiding ontdekt en op-
geschreven. Dat gebeurde tot een be-
paalde tijd - waarna geen toevoegingen 
meer zijn verschenen. Heel wonder-
lijk… Vandaar dat de pijler van OPINIE-
pijler niet in de lucht hangt, maar door 
ons op een voetstuk is geplaatst dat er 
al was, dat wij niet hebben gemaakt. ♦ 

 

 

75 jaar (een terugblik) 
rabbijn Shmuel Katz | hoofdredacteur 

gepubliceerd op 4 mei 2020 

Dit jaar was het 75 jaar geleden dat ons 
land bevrijd werd en het normale leven 
weer op gang kon komen. Voor de Ne-
derlandse Joden was er nog lang geen 
sprake van een normaal leven. De bit-
tere ontgoocheling die hun ten deel 
viel, toen vast kwam te staan dat meer 
dan 100.000 Joden in koelen bloede 
waren vermoord, dreunde (en dreunt) 
nog immer na. Toch vond al op 9 mei 

1945 een eerste dienst plaats in de 
Esnoga/synagoge te Amsterdam. 

Deze memorabele dienst zou op 10 mei 
jl. worden herdacht, wat niet door kon 
gaan in deze tijd waarin alle samen-
komsten moesten worden geschrapt 
om gezondheidsredenen. Weliswaar in 
de lege synagoge, is toch op 4 mei na 
de dodenherdenking een dienst uitge-
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zonden waarin ik de eer had bij deze 
herdenking het woord te mogen voe-
ren met een toespraak. Elf dagen later, 
op 15 mei vond een digitale vroege 
vrijdagavonddienst plaats waarbij bo-
vengetekende ook het woord heeft 
gevoerd. Deze beide toespraken grij-
pen in elkaar en zijn verwerkt tot dit 
artikel. 

Bijna precies 75 jaar geleden hield rav 
Tsadok Tal zijn toespraak op dezelfde 
plek als waar ik stond op 3 mei. In de 
Gerard Dousjoel heb ik de eer op de 
stoel van rav Tal te mogen zitten: de 
sjoel was zijn standplaats van 1945 tot 
1954. Zijn voornaam is Tsadok, wat 
‘rechtvaardig’ betekent. Toen in 1911 
opperrabbijn Tsvi Hirsch Dunner op 
zijn sterfbed lag, zag hij in de toen nog 
heel jonge Tsadok zijn hoop voor de 
verre toekomst. Volgens de legende 
was zijn laatste woord voor hij stierf: 
tsadok.  

Ook in de naam zie ik een connectie 
met mijn illustere voorganger. Mijn 
naam is Katz: dat is de afkorting van 
twee Hebreeuwse woorden kohen tse-
dek, rechtvaardige priester. Daar stopt 
de vergelijking wel, want wie ben ik om 
mij te vergelijken met deze rabbijn die 
in de jaren 40-45 ondergedoken was, 
en die na de oorlog leiding gaf aan het 
Nederlandse jodendom in die uiterst 
moeilijke jaren direct na de oorlog. 

Hoewel herstellende van corona was ik 
mij zeker bewust van de pijn die begin 
mei weer overal aanwezig was, maar 
daarnaast bad ik om genezing voor ie-
der die leed aan het verschrikkelijke 
virus. Tien dagen in het ziekenhuis was 
er tijd om na te denken over mijn leven. 
Ik deelde mijn kamer met iemand en 
had diepgaande gesprekken, die mijn 
conditie nauwelijks aankon. De centrale 

vraag daarin was: is God Liefde? Op 9 
mei 1945, de eerste na-oorlogse dienst 
met rav Tal, was er een worsteling om 
God te hervinden. Een worsteling die 
bij velen vandaag nog voortduurt. Waar 
kun je temidden van razzia’s, veewa-
gens, prikkeldraad en erger, liefde erva-
ren, laat staan uitstralen. De vraag wat 
God eigenlijk is, is dan ook een vraag 
waarop we zeker niet in het kader van 
een toespraak een antwoord kunnen 
geven waarin de luisteraars van dat 
moment zich helemaal zouden kunnen 
vinden. 

Beter dan te vragen naar God, kunnen 
we de vraag stellen naar “het volk van 
hashem”. Wij zijn als volk een raadsel 
voor de historicus, een raadsel in de 
geschiedenis, omdat we als volk be-
staan ondanks verwoesting van de 
tempel, verstrooiing, vervolging, kruis-
tochten, Chmielnicki (leider van de Ko-
zakken die in de Oekraïne in 1648 ge-
zorgd heeft voor de vernietiging van 
honderden Joodse gemeenschappen), 
inquisitie, pogroms en nazisme – even 
zovele redenen om een volk defintief 
van de aardbodem te zien verdwijnen. 
Het Joodse volk is chelek elokee me-ma-
al, een volk met een spirituele vonk van 
Boven. Zo kon opperrabbijn Isaac 
Maarsen tegen zijn Duitse kwelgeesten 
zeggen:  

“Mein Körper können Sie beschmutzi-
gen, aber meine Seele nicht.”  

Mi ke-amcha Jisraël – wie is als Israël-
uw-volk? Misschien kunnen we met 
deze vraag verder komen en meer van 
onze geschiedenis en onze toekomst 
begrijpen. 

Die spirituele vonk hebben velen erva-
ren, en ook in mijn familie, in de bijzon-
dere geschiedenis van mijn grootou-
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ders, die berooid van alles in Veenen-
daal onderdak boden aan vijf oorlogs-
wezen die allen kinderen en kleinkin-
deren hebben gekregen. Op feestdagen 
organiseerden zij aan huis sjoeldiensten 
en hadden zij ook zeker tien gasten. Zij 
deden dat tot aan 1970 toe. In 1972 
zijn zij naar Jeruzalem gegaan. Op de 
Olijfberg mogen zij rusten in vrede tot 
de dag van de opstanding. 

Dit is ook wat rav Tal begreep. Hij was 
op die 9e mei zoekende naar zijn enige 
zoon, die helaas niet meer zou terug-
komen. Hij moet toen ook hebben be-
grepen dat hij in plaats van die ene 
zoon tienduizend nieuwe unieke zonen 
en dochters had gekregen. Die vonk 
bracht ook al die mensen toen naar de 
synagoge. Dit is ook mijn persoonlijk 
antwoord: laten we focussen op dit mi 
ke-amcha Jisraeel, wie is als uw volk 
Israël?! Levinas heeft eens gezegd: Het 
gaat – in onze relatie met hashem, (SK) 
– om een engelenweten waarop al het 
latere weten slechts commentaar zal 
zijn. 

De dienst van 9 mei 1945 was de mani-
festatie van het engelenweten dat niet 
was verdwenen. Hitler, Goering en al 
die anderen hebben de vonk niet kun-
nen doven. Die goddelijke vonk helpt 
ons om stabiliteit en rust te vinden.  

Rav Tsadok was op 9 mei 1945 de beli-
chaming van het tsedek-gevoel. Dat 
gevoel wil niet zeggen dat dingen wor-
den weggestopt of weggepoetst. Het 
wil zeggen dat je jezelf een weg toont 
of laat wijzen hoe met dat alles om te 
gaan in dat onverwoestbare engelen-
weten. Op 3 mei kon ik niet bevroeden 
dat ruim een dag later op ongeveer een 
kilometer afstand van de synagoge ie-
mand anders een toespraak zou hou-
den die naadloos zou aansluiten op dat 

door hem bedoelde rechtvaardigheids-
gevoel, tsadok tsedek.  

Zijne koninklijke hoogheid koning Wil-
lem Alexander stond op 4 mei voor het 
nationaal monument op de Dam. Hij 
stond daar, bijna alleen. Wat de her-
denking ook zo bijzonder maakte: bijna 
alleen liep hij vanuit het paleis over het 
totaal verlaten grote plein naar dat mo-
nument. Na de twee minuten stilte en 
het Wilhelmus hield de koning een toe-
spraak. Het was een bijzondere toe-
spraak. Wat die toespraak heel bijzon-
der maakte was het feit dat de koning 
afstand nam van het gedrag van zijn 
overgrootmoeder koningin Wilhelmina, 
tijdens de oorlog. Hij toonde spijt voor 
de manier waarop zij zich niet of heel 
weinig had ingelaten met het lot van de 
meer dan 100.000 vermoorde Joodse 
landgenoten. 

Deze toespraak was werkelijk een mo-
ment van rechtvaardigheid. De een-
zaamheid en de stilte waarin de koning 
stond gaf mij een associatie met het 
verhaal over de vertwijfelde Elia, waar-
in God hem vraagt: wat doe jij hier Elia? 
Het woordje ‘hier’ is in het He-
breeuws po en heeft de getalswaarde 
85. Het is 85 jaar geleden dat koningin 
Wilhelmina op Prinsjesdag, half sep-
tember 1935, tijdens de troonrede wel 
melding maakte van de kort daarvoor 
verongelukte Belgische koningin en dan 
volstrekt buiten beschouwing laat dat 
op die zondag in Neurenberg het lot 
was bezegeld van de half miljoen Duit-
se Joden. Na 85 jaar staat daar de ko-
ning, alleen. “Wat doe jij hier Willem 
Alexander?” In het bijbelse verhaal blijft 
na stormwind, de donder en het vuur 
alleen de stilte over. 

In 85 jaar is ook over ons de orkaan, de 
donder en het vuur heen gegaan. Zoals 
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Elia in de stilte de waarheid van God 
opnieuw ervaart zo erkent koning Wil-
lem Alexander in de sublieme stilte de 
waarheid. Onze familie had het beter 
moeten doen, zei hij. Zoals de profeet 
Elia weer verder kan met nieuwe ener-
gie, zo heeft ook dit moment ons allen 
geïnspireerd. Het is aan ons om in 2020 
deze boodschap ter harte te nemen. 
Daarom tot besluit woorden van de 

voormalige Engelse opperrabbijn Lord 
Jonathan H. Sacks: “When antisemitism 
puts Jews at risk, then humanity is also at 
risk.” Hoe kan de Amsterdamse burge-
meester Femke Halsema, één van de 
weinige fysiek aanwezigen bij deze toe-
spraak van de koning, slechts twee we-
ken daarna in de Amsterdamse ge-
meenteraad een debat over antisemi-
tisme afwijzen als: niet urgent... ♦ 

 

 

De pandemie als supermacht 
Marco Verwoerd | redactielid 

gepubliceerd op 26 mei 2020 

Vanuit China raast het Corona-virus 
over Europa en de VS; de wereld heeft 
haar onschuld verloren. Achter deze 
pandemie gaat de geopolitieke rivaliteit 
echter gewoon door. We zien Russen 
en Chinezen medische hulpgoederen 
naar Europa en de VS brengen, terwijl 
de NAVO-soldaten nog steeds waken 
voor dezelfde NAVO-vijanden. In deze 
pandemie gaat Nightingale gelijk op 
met Machiavelli. De hoofdrolspelers op 
het wereldtoneel houden het ene oog 
gericht op de jobstijdingen van de me-
dici, het andere op hun machtspositie 
en op elkaar. 

Het antwoord van een land op een 
ramp zegt iets over haar kracht, maar 
ook over haar (dis-) functioneren. De 
keuzes die worden gemaakt, zeggen 
veel over de kwaliteit en de gedach-
tengang van de leiders. De VS als icoon 
van kosmopolitisch vooruitgangsgeloof, 
hebben het zwaar. Het Covid-19 legt 
genadeloos de zwakke punten van de 

Amerikaanse samenleving bloot. Onbe-
taalbare gezondheidszorg, hoge werk-
loosheid en een overheid die eigenlijk 
niet gewend is om burgers in nood te 
ondersteunen. Daar komt bij dat de VS 
een populistische president hebben die 
eerst ontkende dat er iets aan de hand 
was om daarna veel te laat in te grijpen 
en vervolgens als een “losgeslagen” 
legeraanvoerder de strijd opzoekt. 

De VS liepen in de financiële crisis in 
2008 al fikse reputatieschade op in de 
wereld. Ook anno 2020 is het onge-
remde Angelsaksische kapitalisme (zo-
als in de VS en het UK) geen aanbeve-
ling. Zij zijn eerder zelf hulpbehoevend 
dan in staat om de rest van de wereld 
te helpen; geen Amerikaans Marshall-
plan dit keer. En Europa? In theorie is 
het Rijnlandse kapitalisme beter ge-
schikt om rampen af te weren dan het 
Angelsaksische kapitalisme. In Europa 
is snel ingegrepen; de ene maatregel 
volgde op de andere, zoals staatssteun 
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aan bedrijven en doorbetaling van lo-
nen. Maar ook in Europa schoot de 
medische capaciteit tekort. En ook de 
solidariteit tussen de EU-lidstaten on-
dergaat een stresstest. 

De ontstane scheidslijn tussen de zui-
delijke en de noordelijke lidstaten 
kwam weer snel boven; net als tijdens 
de financiële crisis. Was laatstgenoem-
de crisis een financieel – economische 
met grote gevolgen – nu staan doden, 
zieken en kwetsbaren centraal met fi-
nancieel-economische gevolgen. De 
Europese scheidslijnen zijn nog duide-
lijker geworden. In hoeverre is er vol-
doende solidariteit tussen de noordelij-
ke en de zuidelijke staten van de EU? 
Ongetwijfeld voldoende om te voor-
komen dat China en/of Rusland een 
bruggenhoofd kunnen slaan in Zuid-
Europa. Alsdan resteert een (informeel) 
Europa met twee (verschillende eco-
nomische groei-) snelheden. Is dat erg? 
Ik vind van niet, mits sprake blijft van 
onderlinge solidariteit; op welke manier 
dan ook. Hoe dat er precies uit zal zien, 
zal in de toekomst blijken, maar ik ver-
wacht niet dat de EU uit elkaar zal val-
len. 

Een andere vraag betreft de schulden-
berg, die gepaard gaat met de onderha-
vige crisis. Voor veel landen was de 
schuldenberg sinds de vorige (financi-
ele) crisis niet gesaneerd, waardoor de 
huidige pandemie de schuldenberg en 
de onderliggende economische verde-
ling nog pregnanter maakt. De extra 
schulden van EU-landen worden mo-
menteel in hoofdzaak opgekocht door 
de ECB, de Europeese centrale bank. 
Op termijn zal na een lange overgangs-
fase de huidige budgettaire stimulering 
afgebouwd worden en zullen de insti-
tutionele beleggers de positie van de 
centrale banken geleidelijk overnemen. 

Tegelijk zullen overheden moeten her-
vormen en bezuinigen, waarbij ook ge-
keken zal worden naar een verhoging 
van de belastingen voor de rijken èn 
voor de grote, internationale bedrijven. 
Hopelijk zal de concurrentie tussen 
landen op fiscaal gebied verminderen 
(belastingparadijzen) en zal fiscaal meer 
worden samengewerkt. In tegenstelling 
tot de vorige financiële crisis waarbij de 
financiële sector “too big to fail” was 
(en dus gered werd), worden momen-
teel hele bedrijfssectoren en ook grote 
bedrijven financieel gered met belas-
tinggeld. Dan mag ook verlangd wor-
den dat (met name) multinationals in de 
naaste toekomst ook hun bijdrage leve-
ren aan hogere belastingen. En China? 
China is in de afgelopen decennia om-
gevormd van ontwikkelingsland tot 
mondiale speler. Met 1,4 miljard men-
sen is China het land met het hoogste 
aantal inwoners, ongeveer een kwart 
van de wereldbevolking. In economi-
sche termen heeft China het hoogste 
BNP, nà de VS. Het is niet de vraag of, 
maar wanneer (een kwestie van tijd) 
China de VS voorbij zal streven op di-
verse terreinen. 

De verstilling uit hoofde van de huidige 
pandemie leidt ook tot bezinning; on-
der meer over de rol van vadertje staat 
en moeder aarde. Beide maken weer 
een revival door, zodat het mensen ho-
pelijk ook weer wat nederiger zal ma-
ken. Hopelijk zal ook de rol van de fi-
nanciële sector meer dienstbaar wor-
den aan de samenleving, zoals dit be-
hoort te zijn (wat velen in de financiële 
sector nog steeds te weinig beseffen). 

Het Covid-19 is als natuurverschijnsel 
met haar gevolgen voor sommigen ver-
gelijkbaar met een oorlog. Een oorlog 
wordt echter door mensen veroor-
zaakt; het Covid-19 niet. In een oorlog 
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is er een tekort aan van alles; nu liggen 
de winkels vol en is alles verkrijgbaar. 
Sterker nog, we leven in vrijheid waar-
bij de medemenselijkheid ook in de 
omgang met elkaar groeit. 

Sommige omwentelingen in de geopoli-
tieke machtsverhoudingen hangen sa-
men met een natuurgebeurtenis zoals 
mislukte oogsten en hongersnood. 
Maar vaak is dit niet het geval. In de 
loop van de geschiedenis heeft onze 
wereld verschillende, opeenvolgende 
hypermachten gekend. Voorbeelden 
hiervan zijn het Groot-Perzische Rijk, 
het Romeinse Rijk, de gouden eeuw 
van China, het Groot-Mongoolse Rijk, 
het Nederlandse wereldrijk, het Britse 
Rijk en tegenwoordig de Amerikaanse 
hypermacht. Hierbij wil ik benadrukken 
dat een hypermacht geen grootmacht 
of een supermacht is. Een hypermacht 
staat voor een wereldoverheersende 
macht die in zijn tijd dominant is op alle 
gebieden (zoals oppervlakte, bevolking, 
politiek, economie, technologie en cul-
tuur) en geen daarmee vergelijkbaar 
concurrentie kent. 

Uit de opkomst en ondergang van 
voorbije hypermachten zijn lessen te 
trekken. Bij voorbeeld over wat als de 
belangrijkste factor moet worden ge-
zien in hun ontstaan. Uit diverse analy-
ses blijkt dat de graad van tolerantie de 
belangrijkste verklarende variabele is 
voor het ontstaan en bij de ondergang 
van een hypermacht. Nederland was in 
zijn Gouden Eeuw tolerant voor alle 
vluchtelingen, waardoor vele steden 
meer immigranten telden dan de “au-
thentieke” bevolking. Dit heeft ons veel 
voorspoed gebracht, waardoor destijds 
Nederland onder meer een explosieve 
economische groei doormaakte met 
een commerciële en koloniale expansie 
over de hele wereld. Ook op militair 

gebied (waaronder de bekende Neder-
landse admiraals) was Nederland supe-
rieur. 

Vanwege de tolerantie en grote immi-
gratie zijn ook de VS een hypermacht 
geworden. Deels door de ineenstorting 
van de Sovjet-Unie, maar vooral als 
gevolg van de technologische en eco-
nomische dominantie in het ontluiken-
de computertijdperk, wisten de VS ta-
lentvolle en ondernemende mensen 
over de hele wereld aan te trekken (zo-
als in Silicon Valley). De VS als hyper-
macht hangt dan ook samen met het 
“winnen” van de high-techrace. En 
wanneer keert de technologie zich te-
gen de VS? Momenteel zien we in de 
VS een groeiende intolerantie en een 
“America first”, waardoor de rol van de 
VS als hypermacht tanende is. 

De vraag rijst in hoeverre China dan de 
volgende hypermacht zal zijn. De huidi-
ge president van China Xi Jinping, heeft 
hiervoor al plannen opgesteld voordat 
hij aan de macht kwam. Sinds hij aan de 
macht is, voert hij stap-voor-stap en 
systematisch zijn plannen uit met als 
doel om China weer de oude, histori-
sche rol als hypermacht te geven. 
Hoewel Xi Jinping het Covid-19 niet 
ingepland heeft, gebruikt hij dit wel om 
de positie van China in de wereld te 
versterken. 

De geschiedenis laat zien dat hyper-
machten slechts kunnen overleven als 
zij een manier vinden om de loyaliteit 
(of althans de aanvaarding ervan) we-
ten af te dwingen van de buitenlandse 
bevolkingen die zij overheersen – en 
militair geweld alleen is daar nooit toe-
reikend voor geweest. Hoe doet China 
dit dan of wel hoe tolerant is China? 
Terwijl de VS steeds meer het hoofd 
moeten bieden aan toenemende vijan-
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digheden, smeedt China stilletjes ban-
den met steeds meer landen; zowel 
met ontwikkelde – als met ontwikke-
lingslanden. Het land maakt daarbij on-
der meer gebruik van buitenlandse hulp 
en kwijtschelding van schulden om haar 
imago te verbeteren en deals te kunnen 
sluiten. 

Ook heeft China langetermijncontrac-
ten gesloten voor onder meer Chileens 
koper, Braziliaans ijzer en andere 
grondstoffen die het nodig heeft om de 
exploderende economie te voeden. 
Ironisch genoeg heeft China vooral 
succes door gebruik te maken van de 
weigering van het Westen om zaken te 
doen met “schurkenstaten”. Daarmee 
heeft China een grotere toegang ge-
kregen tot waardevolle grondstoffen in 
landen als Angola, Birma, Congo en 
Iran. 

Aldus bindt China steeds meer landen 
aan zich door middel van een strategi-
sche (en economische) tolerantie. Ook 
zal China van het huidige momentum 
gebruik maken om in Europa en de VS 
relatief goedkoop strategische bedrij-
ven te kopen. De EU is alert hierop en 
waakzaam. Hoe tolerant is China voor 
haar eigen bevolking? In de ogen van 
het Westen is China niet tolerant, met 
voorbeelden als Tibet en andere on-
derdrukte bevolkingsgroepen. Hoe kijkt 
China naar dit vraagstuk, of: welk ander 
perspectief is er voorhanden? 

Kijkend naar de lange historie van Chi-
na, is de Chinese beschaving feitelijk 
voortgekomen uit een grote, onderlinge 
vermenging van allerlei culturen. De 
natie die China tegenwoordig is, is ei-
genlijk een land dat lang bevolkt is ge-
weest door meerdere groepen met een 
uitermate grote heterogeniteit, met 
grote verschillen in taal, kleding, ge-

bruiken, rituelen en religies. In het bij-
zonder heeft een lange tijd een diepe 
kloof bestaan tussen de volkeren van 
Noord- en Zuid-China, met ongeveer 
de Gele Rivier als natuurlijke scheids-
lijn. China is opgebouwd via een proces 
van verovering en samensmelting, 
waardoor China feitelijk erin is geslaagd 
zijn volkeren te integreren op een ma-
nier die de wildste dromen van de EU 
te boven gaan. 

Er zijn veel kenmerken (zoals de taal) 
die het land China verenigt; in de prak-
tijk wil meer dan 90% van de Chinezen 
tot het “Han” Chinese volk behoren. Dit 
is dus de binnenlandse en strategische 
tolerantie van China. Daarnaast mogen 
we niet de vele, Chinese gemeen-
schappen vergeten die in elk land ter 
wereld te vinden zijn en bekend staan 
als ondernemend. Dit enorme reservoir 
herbergt onder meer heel veel kapitaal 
met bijbehorende financiële impact 
(zoals buitenlandse investeringen in 
China). Voorts stuurt China grote aan-
tallen veelbelovende jongeren naar het 
buitenland om daar te studeren, zoals 
in de VS. Afgewacht kan worden wan-
neer deze grote groepen talenten weer 
terugkeren naar China, tezamen met 
Westerse talenten. Ook door het Co-
ronavirus zal China steeds meer op 
haar eigen (technologische) “benen” 
willen staan, onafhankelijk van de ta-
nende Amerikaanse dominantie. Dit is 
een geleidelijk proces, waarvoor China 
al vele jaren het woord “schildpad” ge-
bruikt. En toch… betekent dit niet dat 
China vanzelfsprekend de volgende 
hypermacht zal zijn. Vooralsnog is de 
enorme groei van China niet gestoeld 
op tolerantie en immigratie (wel onder 
meer op etniciteit). 

Desalniettemin verscherpt het Covid-
19 alle machtsverhoudingen in de we-

http://www.opiniepijler.nl/


najaar 2021 | www.opiniepijler.nl | online-magazine no 1 

 

Pagina | 34 

reld en versnelt het bepaalde ontwikke-
lingen zoals de groeiende invloed van 
China in de wereld. Feitelijk zorgt de 
huidige crisis namelijk voor een herver-
deling van de welvaart; pandemieën 
zijn goede, sociale nivelleerders (op 
individueel niveau maar ook op we-
reldniveau). Naar alle waarschijnlijkheid 
zal China sterker uit de huidige crisis 
komen dan de VS. Daarbij kan China 
ook in absolute termen de grootste 
economie ter wereld worden, daarbij 
de VS voorbij strevend. Ook is China in 
de afgelopen decennia minder afhanke-
lijk geworden van de export. De be-
langrijkste groeimotor van China is het 
binnenland, met een steeds grotere 
groep welvarende Chinezen die zorgt 
voor een continu stijgende consumptie 
(alsook investeringen). Dit proces zorgt 
voor veel Chinees zelfvertrouwen. 

Deze verdere groei van China’s macht 
hoeft overigens niet per se ten koste te 
gaan van de economische slagkracht 
van de VS. Waarschijnlijk wel van Eu-
ropa (en Japan), dat steeds meer last 
heeft van demografische ontwikkelin-
gen (met name de vergrijzing van de 
bevolking) en achterblijvende onder-
zoeken naar nieuwe technologieën. 
Europa wordt dus steeds meer een 
speelbal tussen China en de VS. Dit 
wordt nog versterkt door de de-

globalisering, ofwel de structurele af-
name van de mondiale handelsstromen 
(een ontwikkeling die al voor de huidige 
crisis aan de gang was), waardoor de 
economieën van de verschillende 
machtsblokken minder verweven met 
elkaar zullen zijn. Het toenemend pro-
tectionisme zal door de huidige crisis 
nog meer versterkt worden. 

Eén en ander versterkt ook de broeien-
de “Koude Oorlog” tussen de VS en 
China over technologieën, zoals kunst-
matige intelligentie, digitalisering, big 
data, mobiele telecomapparatuur, 5G, 
etc. Het kán ook zijn dat deze crisis een 
impuls geeft aan de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën in Europa, zoals 
om het virus (en toekomstige virussen) 
in te dammen. 

En moeder aarde? Zij haalt even opge-
lucht adem en hoopt dat de mensheid 
een les heeft geleerd. Laten we hopen 
dat in de nieuwe 1,5 meter samenle-
ving met een opstartende economie 
ook tegelijk de duurzame economie 
gestimuleerd wordt. In dit kader heeft 
de EU in haar voorgestelde Green Deal 
een goed plan voorgesteld dat Europa 
in 2050 klimaatneutraal moet maken. 
Laten we hier met elkaar aan werken 
voor onze eigen toekomst. Just do it! In 
Tenach zijn de richtlijnen gegeven. ♦ 
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Nabeschouwing 
 

Veertien geselecteerde artikelen van de website van OPINIE-pijler laten zien dat de 
onderneming een geweldige potentie blijkt te hebben: deze samenwerking van Joden 
en christenen, een novum in de geschiedenis, blijkt vruchtbaar en inspirerend! 

Zo divers als de actualiteit, zo divers is ook de spiegeling daarvan in dit magazine. 

De politiek als zodanig, maar ook op onderdelen, de maatschappelijke problemen, het 
wereldwijd verbreide vergif van het antisemitisme, de economische effecten van een 
virus – al met al geeft de spiegel een somber beeld te zien.  

Maar wie goed oplet ziet ook een ster tegen de donkere lucht, in het optreden van 
Amanda Gorman! Het is door de webmaster, Leendert van der Sluijs, terecht in dit 
magazine voorop gezet. Door rabbijn Katz wordt in de Inleiding haar optreden be-
schreven als zijn inspiratie van dit jaar.  

Hoe is het te verklaren dat in een jaar tijd deze verzameling zeer diverse mensen zo 
enthousiast eensgezind in de pen zijn geklommen?  

Vermoedelijk is daar maar één verklaring voor, te lezen op het voetstuk van de pijler 
die ook op de achterkant van dit magazine, als logo is afgebeeld: Tenach, ook de Bijbel 
van Jezus.  

Het geheim van de onopgeefbare verbondenheid tussen kerk en Israël is daarmee uit-
gesproken. En dit geheim blijkt de kiemkracht te bevatten die deze groene plant van 
de OPINIE-pijler boven de grond heeft gekregen.  

 

Trudie van der Spek – Begemann | eindredacteur 
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meningsvorming 

 

 

 

 

C o l o f o n 

OPINIE-pijler wil een steunpilaar zijn voor de menings-
vorming over allerlei actuele onderwerpen die zich aan-
dienen in de maatschappij en in onze wereldwijde sa-

menleving. De redactie bestaat uit Joden en christenen 
samen, die hun gemeenschappelijke basis hebben ge-

vonden in Tenach of het Oude Testament 

Redactie  Shmuel Katz (hoofdredacteur), Trudie van der 
Spek – Begemann (eindredacteur), Aad Bijloo, Jurriaan 

Limburg, Boudewijn Ridder, Henk Ronner, Leendert van 
der Sluijs, Marco Verwoerd 

Medewerkers  Awi Cohen, Hélène Evers (freelance), Pie-
ter Hoogendoorn (freelance), Bart Jan Spruyt (freelance), 
Bart Wallet (freelance), Esmé Wiegman (freelance), Ron 

van der Wieken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vormgeving: Leendert van der Sluijs  

druk: drukkerij Drukland, Westerbroek 
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