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Inhoud van deze reader 

 
 
Deze reader voor de studiereis Lesgeven over WOII en Sjoa bestaat uit drie delen: 
 

Praktisch: 

 Vluchten en hotel 

 Checklist voor de reis. 

 Programma van het seminar 

 Praktische informatie voor verblijf in Israel 

 Iets over Jeruzalem 

 Korte geschiedenis Israel 

 
 

Algemene achtergrond bij seminar: 

 Over Yad Vashem 

 Korte geschiedenis van Joden in Nederland 

 Overzicht Nederlandse slachtoffers van WO2  

 Holocaust en andere genociden 

 
 

Specifieke theorie over omgaan met de Holocaust: 

 Secundair antisemitisme getoetst 

 Iedereen een beetje slachtoffer 

 Islamism against Zionism 

 Medeleven kan een dam opwerpen 

 
 



Algemeen 
 
Zorg dat je alleruiterlijkst 3 uur tevoren op Schiphol bent: dus 7.45 (in de morgen) op 16-7 
Op Ben Gurion worden wij opgehaald door een bus naar ’t hotel.  
Lees de checklist voor de reis! 

Vlucht 
 
16/7 /07 Amsterdam vertrek 10:45  - Tel Aviv aankomst 16:15 
rechtstreekse vlucht met Sundorvan ELAL vluchtnr. 2U5336  
 
23/7 Tel Aviv vertrek 13:15 - Amsterdam aankomst 17:15 
rechtstreekse vlucht met Sundor vluchtnr. 2U5333  
 

Hotel 
 

Adres 
Jerusalem Gold Hotel 
234 Jaffa Street 
Jerusalem  
Telefoon vanuit NL: 00-972-2-501-3333 
http://www.jerusalemgold.com/index.html 
 
 

Kamerindeling 
 
Als je de kamerindeling nog niet had geprint, kun je hem bij Elise opvragen. 



Checklist voor de reis 
 

Paspoort. Je hebt een paspoort nodig dat nog 6 maanden na terugreis naar NL geldig is 

Reisverzekering. Regel zelf een reisverzekering voor het verlies van bagage en kleinere 

zaken, als je die nog niet hebt.  

Bagage. Je mag maximaal 20 kg bagage meenemen op de vlucht naar Israel, naast 

handbagage van maximaal 8 kg. Voor een handige lijst kun je terecht op www.inpaklijst.nl. 

Vaccinaties. Voor Israel zijn geen vaccinaties nodig. 

Medicatie.   Als er medicijnen zijn die je moet slikken, vraag dan bij je arts/apotheek een 

medisch paspoort. Geef dit door aan de reisleiding en houd dat paspoort altijd bij je voor 

eventuele noodgevallen. Vervoer je medicijnen in je handbagage en houd ze koel in het hotel; 

het kan heter worden dan je gewend bent in de zomer.  

In Israel zijn veel medicijnen over the counter te krijgen. Check voor de zekerheid of je 

buitenlanddekking hebt. Meestal moet bij bezoek aan een arts of apotheek in Israel contant 

worden afgerekend. Je kan dit (waarschijnlijk) in Nederland bij je ziektekostenverzekering 

declareren. 

 

Noodnummers.  

Voor het geval er onverhoopt iets zou gebeuren tijdens de reis hebben wij van iedereen een 

noodnummer nodig, waarmee wij de familie/vrienden/werkgevers zo snel mogelijk kunnen 

bereiken. Check wie er echt bereikbaar is/zijn en stuur deze contactgegevens zsm per e-mail 

naar e.friedmann@cidi.nl EN cidi@cidi.nl met als onderwerp: ‘noodnummers Yad Vashem + 

je naam’  

 

Veiligheidszaken 
We vliegen met Sundor, een dochter van El Al, van Schiphol naar Israel en terug. Voor de 

vlucht en bij binnenkomst in Israel zijn er strenge veiligheidscontroles die iets anders lopen 

dan je misschien gewend bent.  

Het grote verschil is dat er iemand met je praat, die allerlei vragen stelt. Dit is een 

standaardprocedure voor elke passagier en bezoeker aan Israel. Het is geen brutaliteit, 

persoonlijke nieuwsgierigheid of arrogantie, maar een slimme manier om mensen met kwaad 

in de zin eruit te pikken op basis van hun gedrag. 

Het is van uitermate groot belang om rustig en eerlijk antwoord te geven en mee te werken als 

er aanwijzingen worden gegeven. Maak vooral ook geen grapjes in de trant van: ‘ja hoor, ik 

heb een mitrailleur bij me’; de veiligheidsbeambten nemen hun werk bloedserieus (dat is het 

ook letterlijk) en tonen geen enkel gevoel voor humor.  

Het is voor de veiligheid van alle passagiers, inclusief jouzelf, ook van belang dat je zelf je 

koffer inpakt en geen pakjes, brieven of spullen van anderen aanneemt om mee te nemen.  

De mogelijkheid bestaat dat de veiligheidscontrole bij de een langer duurt dan bij de ander. 

Dit kan te maken hebben met allerlei factoren, zoals een voormalig bezoek aan Arabische 

landen (zoals Iran) of minder duidelijke redenen. Geen reden voor bezorgdheid; we hebben de 

tijd en als het klaar is is het klaar. 

In het kader van de veiligheidscontroles dienen wij drie uur voor vertrek op Schiphol te zijn. 

 

 

Wij hopen 16 juli om ca 16.15 te landen in Tel Aviv. Op Ben Gurion wacht er een bus op ons 

waarmee wij richting Jeruzalem vertrekken, dus houd je medereizigers in de gaten.  

De kosten van de reis zijn inclusief halfpension in het hotel en maaltijden in Yad Vashem.  

Alle overige uitgaven zijn uiteraard voor eigen rekening.  

http://www.inpaklijst.nl/
mailto:e.friedmann@cidi.nl
mailto:cidi@cidi.nl
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YAD VASHEM The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority 

The International School for Holocaust Studies 
 

 

 

ICHEIC Humanitarian Fund 

The ICHEIC Program for Holocaust Education in Europe 

 

Seminar for Educators from The Netherlands 

July 16-23 2010 

Room 13, Building ISHS 

Tentative 

 

Friday July 16 

 

16:15  Arrive at Ben Gurion Airport. 2U5336:   

  Check-in at Jerusalem Gold Hotel 

           Jerusalem 

Saturday, July 17 

 

08:00-12:00 Guided Tour in and around the Old City of Jerusalem 

  Tour Guide: Mitch Bertman 

 

 

Sunday, July 18    Getting Acquainted with the Site and its  

Educational Concept - Pre-War Jewish Life in Europe 

  

 

08:30-10:00 Opening of the seminar: Welcome and first orientation in Yad Vashem 

  What are the expectations of the seminar? 

                        Daniel Rozenga, European Department, ISHS, Yad Vashem 

10:00-10:30 Break                                                                                                                                                                  

10:30-12:00 The pre-war Jewish life of a Jewish Community. A visit of theVisual Center: a 

multi-disciplinary and multi-methodic workshop.  

  Daniel Rozenga, European Department, ISHS, Yad Vashem 

12:00-13:00 Lunch Break 

13:00-14:30 The educational concept of the International School for Holocaust Studies 

Shulamit Imber, Pedagogical Director, ISHS, Yad Vashem   

14 30-15:00 Break 

14:45-16:45 Guided Tour of the Yad Vashem campus: Warsaw Ghetto Square, Avenue of the 

Righteous, Hall of Remembrance, Memorial to the Deportees, Partisan Memorials, 

Children’s Memorial, etc. 

                        Daniel Rozenga, European Department, ISHS, Yad Vashem 

20:00-22:00 Israel today 

Dr. Gil Yaron 
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YAD VASHEM The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority 

The International School for Holocaust Studies 
 

 

 
The ICHEIC Program for Holocaust Education in Europe 

 

Monday July 19 In the Shadow of Persecution – Racism and Antisemitism in the 19
th 

and 20
th

 Centuries – Germany in the 1930s – The Concept of the New 

Historical Museum 

 

 

 

08:30-10:00 From Antisemitism to Nazi Ideology, a continuing Tradition or a new  

  phenomenon? 

Dr. Rafi Vago, Tel Aviv University 

10:00-10:30 Break 

10:30-12:00 “But the story didn’t end that way” 

A multi-disciplinary workshop on the identity of German Jews: from Weimar 

Republic to the Pogrom of November 1938 

 Yeshayahu Balog, European Department, ISHS, Yad Vashem 

12:00-13:00 lunch Break  

13:00-15:00 The New Historical Museum. I 

 A conceptual, multi-disciplinary guided visit of the Museum 

                        Daniel Rozenga, European Department, ISHS, Yad Vashem  

15:00-15:30 Break 

15:30-17:00 Presentation of the Yad Vashem web site followed by 
Individual Work Time, Preparation of Educational Projects of the YV web site 1 
“Photo Album of Albert Konrad Gemmeker” 

17:00-18:00 Reflection on the concept of Yad Vashem 

  Daniel Rozenga, European Department, Yad Vashem 
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YAD VASHEM The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority 

The International School for Holocaust Studies 
 

 

 
The ICHEIC Program for Holocaust Education in Europe 

 

Tuesday, July 20 Perpetrators, Bystanders and the Impact of the Holocaust on 

Individuals 

 
 

08:30-10:00 “Everyday life in a Ghetto” A multi-disciplinary workshop presenting the daily  

  life in the Ghetto through different media: historical photo’s, eyewitnesses  

  accounts, movies and diaries. 

  Yiftach Ashkenazi, European Department, ISHS, Yad Vashem 

10:00-10:30 Break 

10:30-12:00  Lecture, The “Final Solution”, Evolution of an Idea 

Dr. Gideon Greif, Shem Olam, Institute for Education Documentation and 

Research  

12:00-13:00 Lunch break 

13:00-14:30 “How was it humanly possible?” The grey zones between Perpetrators and 

Bystanders. The story of a deportation German Jews from Duesseldorf to Riga. A 

multi perspective workshop. 

  Yiftach Ashkenazi, European Department, ISHS, Yad Vashem 
14:30-15:00 Break 

15:00-16:30 The New Historical Museum. II 

 A conceptual, multi-disciplinary guided visit of the Museum 

                        Daniel Rozenga, European Department, ISHS, Yad Vashem  

16:30-17:00 Break 

17:00-18:00 Auschwitz Album – The Lilly Jacob family – An historical photo album – 

  workshop for Highschool Students 

  Yiftach Meiri, European Department, ISHS, Yad Vashem 

 

 
 

Wednesday July 21 The Aftermath and its pedagogical challenges in Holocaust Education 

 

08:30-10:00 Pedagogical challenges in Holocaust Education of the 21
st
 Century, a society 

without survivors. How do we teach Holocaust? An introduction of the ISHS 

concept for age appropriate teaching of the Holocaust 

 Daniel Rozenga, European Department, ISHS, Yad Vashem 

10:00-10:30 Break 

10:30-12:00 Individual Work Time, Preparation of presentation ISHS teaching units by the  

  participants of the seminar 

   

- I wanted to fly like a butterfly. A tender account of the Holocaust through  

the eyes of a young survivor (for Elementary School and Junior High School 

students)  
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The International School for Holocaust Studies 
 

 

 
The ICHEIC Program for Holocaust Education in Europe 

- Tommy. A multi disciplinary workshop on paintings of a father for his son in 

Ghetto Terezin 

12:00-13:00 Lunch Break 

13:00-14:30 Presentation ISHS teaching units by the participants of the seminar 

N.N, Yeshayahu Balog, European Department, ISHS, Yad Vashem 

14:30-15:30 Different approaches how to teach the Holocaust to young age pupils. A 

discussion on the ISHS Concept for age appropriate Holocaust Education. 

Daniel Rozenga, European Department, ISHS, Yad Vashem 

15:30-16:00 Break 

16:00-17:30 Individual Work Time, Preparation of Educational Projects, Stage 2 

 

 

20:00  Farewell Dinner at Canella 

       Shlomzion Str 

       Jerusalem 

 

 

Thursday July 22  Conclusion of the Seminar 

 

08:30-09:30 Presentations of the different Educational Projects 1 

09:30-10:00 Break 

10:00-11:00 Presentations of the different Educational Projects 2 

11:00-12:00 Righteous among the Nations: Introduction and Presentation of the Righteous 

among the Nation on the Yad Vashem web site followed by suggestions for doing 

an individual educational project on the topic  

Daniel Rozenga, European Department, ISHS, Yad Vashem  

12:00-13:15 Lunch Break and purchasing books 

13:15-15:15 Workshop with survivor: Channa Pick 

  13:15-13:30 Introduction 

  13:30-15:15 Meeting with the survivor  

  Daniel Rozenga, European Department, ISHS, Yad Vashem 

15:15-15:30 Break 

15:30-16:30 Closure of the Seminar: feedback round and discussion about future prospects 

  Daniel Rozenga, European Department, ISHS, Yad Vashem  

   

 

 

Friday July 23 

 

  Departure for Amsterdam: 13:15 - Sundor flightno. 2U533  
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ISRAEL : KORT & PRAKTISCH  
(zie voor veel meer info over economie, politiek stelsel enz het dossier Israel op http://www.cidi.nl) 

 Geschat inwonersaantal : 7,4 miljoen inwoners (2008 

 Oppervlakte : 22.145 vierkante kilometer. Jeruzalem is 
de hoofdstad van Israel. Het land wordt begrensd door: 
Libanon en Syrië (de hoogte van Golan) - in het noorden, 
Jordanië - in het oosten Jordanië en de Golf van Akaba/Eilat 
- in het zuiden, Egypte en de Middellandse Zee - in het 
westen. 

 Taal : Hebreeuws, Arabisch, Engels. Alle scholen 
onderwijzen deze drie talen. 

 Munteenheid : De officiële valuta is de sjekel ofwel 
Nieuwe Israëlische Sjekel (NIS). 1 sjekel = 100 agorot. Een 
euro is ongeveer 5,5 sjekel. US Dollars in kleine coupures 
zijn handig; 1$ is ca. 3,8 sjekel (fluctueert!). Andere munten 
worden niet geaccepteerd. Koop weinig of geen sjekels in 
Nederland, je krijgt een slechte koers. Wisselen kan op het 
vliegveld en in wisselwinkels. Soms vind je een 
betaalautomaat waar je kan pinnen. Creditcards worden 
geaccepteerd in de grotere/betere winkels, enz, maar als je 
souvenirs koopt in de oude stad heb je daar niets aan. 
Banken zijn maar kort open: Zondag t/m vrijdag van 08.30 
uur tot 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en zondag ook 
van 16.00 uur tot 18.00 uur. Reken daar dus niet op.  

 Winkelen : De prijzen zijn niet veel anders dan hier, op 
dit moment zelfs wat hoger. (Diamanten, juwelen en 
lederwaren zijn wel aanzienlijk goedkoper.) Grote 
warenhuizen en smaakvolle winkels vind je o.a. in de King 
David- en Ben Yehudastreet. De meeste winkels zijn open 
zondag t/m donderdag van 09.00 tot 19.00 uur. Op vrijdag 
sluiten de winkels vroeg in de middag. Arabische winkels 
zijn vaak alleen vrijdag gesloten. Markten en bazaars zijn er 
belangrijker dan hier, de grootste (de shouk) is in de oude 
stad, dé plek voor souvenirs. Er zijn ook veel antiek- en 
'antiek'-winkels. Je moet er echt onderhandelen. De 
handelaren zijn eraan gewend en kijken raar op als je het 
niet doet. 

 Fooien : In café’s e.d. wordt er echt verwacht dat je een 
fooi geeft. Dat is een belangrijk deel van het inkomen van 
bedienend personeel, chauffeurs, gidsen enz. Israeli’s geven 
meestal 10% fooi, afgerond naar boven dus tussen de 10 en 
15 %. 

 Visum, douane : Om Israel te bezoeken heb je een geldig paspoort nodig dat nog 6 maanden geldig is na 
vertrek uit Israel. het invoeren van vlees, vruchten en (uiteraard) wapens is verboden. 

 Veiligheid: Reizen van, naar en binnen Israël is omgeven met veel helaas noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen. Meestal wordt iedereen op Schiphol en Ben Gurion voor het inchecken persoonlijk 
ondervraagd en moet de koffer open. Pak zelf je koffer in en neem in geen geval pakjes mee voor derden. Deze 
uitgebreide security neemt veel tijd, reden waarom je je ver voor de vlucht moet melden. Onderga het gewoon, 
word niet boos en ga geen domme grappen maken: al die maatregelen zijn nodig voor jouw eigen veiligheid. Ook 
in Israel krijg je vaak te maken met security. Winkelcentra, busstations, enz hebben meestal een bewaker bij de 
deur die je tas checkt en vaak met een elektronisch apparaat langs je kleding gaat om te zien of je geen wapens 
verbergt. 

 Weer en kledij : Het kan in Jeruzalem behoorlijk koud zijn in de winter; temperaturen van max 14, min 8 
graden zijn normaal. Vloeren zijn meestal van steen: lekker koel in de zomer, maar sloffen of dikke sokken zijn ’s 
winters handig. Kleding kan gemakkelijk aanstoot geven. Vooral in de oude stad (veel heilige plaatsen) of vrome 
buurten geldt: bedekte schouders en knieën, geen shorts (vrouwen liever een rok; een sjaal kan handig zijn voor 
over benen of schouders). Bij de Klaagmuur getuigt hoofdbedekking voor mannen van respect. Daar en in Mea 
Shearim kunnen vrome mensen zeer boos worden als je ze fotografeert op Sjabbat. 

http://www.cidi.nl/


 Vervoer : 
Stadsbussen rijden vaak en zijn niet duur. Op Sjabbat rijden de bussen niet, vrijdagmiddag valt alles stil tot 
zaterdagavond. Taxi’s rijden wel, en daarvan zijn er veel. Je kan een taxi bellen of op straat/voor hotels 
aanhouden. Ze zijn goedkoper dan hier. Alle stadstaxi's hebben meters; let wel op dat die aan wordt gezet of 
spreek tevoren een prijs af. Tussen grote steden en bijvoorbeeld in Tel Aviv en Jeruzalem kan je ook gebruik 
maken van de 'sherut'. Dit is een soort taxi-busje dat je met anderen deelt: ze hebben vaste haltes en vaste 
tarieven. 

 Eten en drinken :  
In de restaurants, bars en cafés waar vaak toeristen komen is het menu meestal ook in het Engels. Gerechten 
zoals Hongaarse goulash, Wiener Schnitzel en Duitse Braadworst staan naast de Oosterse gerechten Falafel en 
Kebab en de traditionele Joodse gerechten als vis, in kleien stukjes gehakte lever en kippensoep, op de 
menukaart. Er is een ruime keuze uit wijnen, likeuren en brandy’s. Israëlische bieren zijn Maccabee en Gold Star. 

 Klimaat : Het klimaat is afhankelijk van de hoogte en de seizoenen. De gemiddelde temperatuur langs de 
kust bedraagt tussen de 15 en 30 graden, in Galilea tussen de 8 en 29 graden en bij de Rode Zee tussen de 18 
en 35 graden. 

 Tijd : GMT +2 (GMT +3 van maart tot oktober)  

 Telefoneren naar huis : Om vanuit Nederland naar Israel te bellen kies je 00 972 en daarna het 
telefoonnummer zonder de nul aan het begin. Als je vanuit Israel naar Nederland wilt bellen, kies je eerst 00 31 
gevolgd door het telefoonnummer zonder de nul aan het begin. Telefoneren vanuit je hotel is extra duur. De 
goedkoopste manier om naar Nederland te bellen is met een telefoonkaart vanuit een telefooncel. 
Telefoonkaarten zijn bij tabakswinkel te verkrijgen. Er zijn ook telefoonwinkels waaruit je met een kleine toeslag 
op het standaard tarief kan bellen. De algemene alarmnummers in Israel zijn: politie: 100; ambulance: 101; brand: 
102. 

 Winkels: Van vrijdagavond (zonsondergang) tot en met zaterdagavond (tot na zonsondergang) zijn bijna 
alle winkels, uitgaansgelegenheden en culturele centra in Jeruzalem dicht behalve in de Arabische-, christen- en 
Armenian wijken (in de oude stad). Moslims hebben hun heilige dag op vrijdag en christenen en Armeniers op 
zondag  



Jeruzalem 
 
Jeruzalem trekt elk jaar miljoenen reizigers. In de vrije tijd tijdens deze studiereis kan je lang niet alles 
zien. Klik hier voor de Engelstalige site van de stad met allerlei informatie. Hieronder een klein 
voorproefje om een idee te geven waarom deze stad voor zoveel verschillende mensen zo bijzonder is.  

DE OUDE STAD 
Geen stad ter wereld is zo omstreden als Jeruzalem.  Alle oude en nieuwe conflicten draaien om de 
ommuurde ‘Oude Stad’ met zijn acht historische poorten. Daar zijn de heilige plaatsen van joden, 
moslims en christenen die wereldwijd bekendheid genieten.  

 
De Oude Stad is verdeeld in vier ‘kwartieren’: een islamitisch, een 
christelijk, een Armeens en een joods.  De indrukwekkende muren 
zijn tussen 1537 en 1541 gebouwd onder de Osmaanse sultan 
Suleiman de Grote.  Er zijn nog wat delen van de muren van Herodes 
te zien. Over een groot deel van de muren kan je wandelen; ook een 
bijzondere ervaring is een wandelroute over de daken van de stad.  

 
De gouden Rotskoepel (Qubbat as-Sakhrah) overheerst het silhouet van de stad. Kalief Abd al-Malik 
bouwde hem rond 690 van de gangbare jaartelling op de Tempelberg over een heilige steen heen. 
Volgens moslims is  de profeet Mohammed vanaf die steen ten hemel opgestegen.  Islamieten (onder 
wie de meeste Palestijnen) zien daarom Jeruzalem als de derde heilige plaats, na Mekka en Medina.  
Diezelfde steen is en was al voor het ontstaan van de islam voor joden een heilige plaats. Volgens de 
joodse traditie is dit de steen waarop Abraham zijn zoon Izaak moest offeren. Hij zou recht boven het 
heiligste der heiligen in beide Tempels staan. 
 
Voor Joden zijn de Tempelberg (waarop dus de Rotskoepel) en de 
‘Klaagmuur’ heilige plaatsen. Die laatste is de Westelijke muur van de 
Tweede Tempel, die in 70 van de gewone jaartelling is verwoest.  
Bezoekers komen er via poortjes, die controleren of zij geen wapens 
dragen. Joden bidden er (in aparte secties voor mannen en vrouwen) 
en stoppen opgerolde briefjes met gebeden in de kieren tussen de 
grote stenen. Die stenen laten zien waarom Jeruzalem wel ‘de gouden stad’ heet: Jeruzalemsteen heeft 
een karakteristieke goudachtige uitstraling.  Via webcams kan je live naar de muur kijken.   
 

Christenen worden vooral geraakt door de Olijfberg en de heuvel Golgotha, waar 
Jezus zou zijn gekruisigd, begraven en weer opgestaan. Een bijzondere plaats voor 
christenen is de Heilige Grafkerk, waarover je hier veel meer kan lezen.   
Ook christenen delen heilige plaatsen met andere religies. Zo is er de Gouden Poort, 
eeuwenlang voor Joden de belangrijkste van de acht poorten omdat hij 

direct naar de Tempel leidde. Volgens christenen kwam Jezus door deze poort op 
een ezel Jeruzalem binnen en volgens de joodse traditie zal de Messias door die 
poort de stad binnengaan - redenen voor het islamitische bestuur om de poort in 

1530 dicht te metselen. Hij is sinds 1530 verzegeld. 
 

http://www.jerusalem.muni.il/jer_main/defaultnew.asp?lng=2
http://english.thekotel.org/cameras.asp
http://www.holidayinisrael.com/ViewPage.asp?lid=2&pid=153


CONFLICTEN 
 

De gevolgen van al die verschillende claims halen nog 
steeds veelvuldig de media. De Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties bepaalde eind 
1948 dat de stad onder internationaal toezicht moest 
worden gesteld. Een VN-macht zou de vrede in de 
stad moeten handhaven. Maar aan die uitspraak is 
nog niet het kleinste begin van uitvoering gegeven. 
Integendeel. Nog voor de Britten hun Mandaatgebied 
Palestina hadden verlaten, brak al de ‘belegering van 
Jeruzalem’ uit, die eindigde met de evacuatie van het 
Joodse Kwartier. 
 
Tussen 1948 en 1967 was de stad in handen van 
Jordanië. Veel historische gebouwen met een joodse 
achtergrond, waaronder ruim 30 synagoges, werden 
met de grond gelijkgemaakt en Jordanië ontzegde 
Joden de toegang tot de heilige plaatsen.  

 
Dat veranderde toen  Jordaanse troepen tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 de aanval op Israël 
openden. Het Israëlische leger  sloeg fel terug en annexeerde na een hevige strijd heel Jeruzalem. Voor 
seculiere en religieuze Joden was het een historisch moment. Op 7 juni zei de toenmalige Israëlische 
minister van Defensie, de seculiere kibbutznik Moshe Dayan, aan de voet van de Westelijke muur: “Wij 
zijn teruggekeerd naar het heiligste van onze heiligdommen om er nooit meer van te scheiden.” 
 
De verovering van Oost-Jeruzalem wordt niet door de internationale gemeenschap erkend en uiteraard 
ook niet door de Arabische landen. De Palestijnen riepen heel Jeruzalem in 2002 vast uit tot toekomstige 
hoofdstad van Palestina en ook voor veel stromingen in Israel is een ongedeeld Jeruzalem de enig 
mogelijke hoofdstad. Gematigder partijen mikken op een verdeling, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad 
voor een toekomstig Palestina en het Westen als hoofdstad van Israel. 
 
Intussen wordt de stad (naast een wisselende zeer internationale populatie) bewoond door Joden en 
Palestijnen. Joden zijn met 70 percent veruit in de meerderheid en wonen hoofdzakelijk in West-
Jeruzalem, Palestijnen in Oost-Jeruzalem.  Die scheiding van woongebieden is overigens niet zo strikt als 
het soms lijkt, en er zijn mensen die zeggen dat de infrastructuur onontwarbaar zal blijken.  
 

Er zijn, zelfs nu nog, Joods-Palestijnse 
samenwerkingsinitiatieven waarover 
je zelden iets leest. De Hand in Hand 
(basis)scholen zijn daarvan een 
voorbeeld. Maar meer dan dat zijn er 
van tijd tot tijd oplevende conflicten 
tussen (vooral de meer extreme 

subgroepen van) de verschillende bevolkingsgroepen,  waarover des te meer wordt bericht. Als toerist 
merk je dat voornamelijk aan de vele veiligheidsmaatregelen bij plaatsen waar veel mensen komen. 
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Israel: Kort historisch overzicht 

Opkomst van het zionisme 
In de 19e eeuw ontstond er onder seculiere 

Joden van Oost-Europa een ideologie, 

zionisme genaamd, die streefde naar het 

stichten van een nationale Joodse staat. 

Het zionisme was een antwoord op 

enerzijds de voortdurende antisemitische 

vervolgingen waaraan Joden in Europa 

blootstonden en anderzijds de angst voor 

het verdwijnen van de Joodse cultuur 

doordat onder invloed van de verlichting 

steeds meer Joden wilden assimileren. Het 

zionisme is sterk geïnspireerd door het 

nationalisme en de romantiek, stromingen 

die gedurende de 19e eeuw in zwang 

waren. Als locatie voor dit project werd 

vooral aan de landstreek Palestina gedacht, 

aangezien dit de geboorteplek was van het 

Jodendom. 

 Balfour-verklaring 
Tegen het einde van de Eerste 

Wereldoorlog en met de capitulatie van 

het Ottomaanse Rijk nabij wordt in het 

Verenigd Koninkrijk de Balfour-

verklaring uitgegeven. Hierbij zeggen de 

Britten steun toe voor de stichting van een 

Joods nationaal tehuis in Palestina. Na de 

oorlog neemt de Volkenbond de Balfour-

verklaring over als onderdeel van het 

internationaal recht. Rond dezelfde tijd 

bespreekt de Engelse diplomaat in Egypte 

met de Shariff van Mecca Husain Bin-Ali 

de ruimte voor een Pan-Arabische staat in 

hetzelfde gebied. Deze gesprekken staan 

tegenwoordig bekend als de Hussein-

McMahon correspondentie. Generaal 

Edmund Allenby verslaat in 1918 de 

Ottomaanse troepen in Palestina en de 

Britten vestigen er hun autoriteit.  

De Balfour-declaratie is er mede de 

oorzaak van dat in de periode 1919-1923 

de Joodse immigratie naar Palestina flink 

groeit. 35.000 Joden vestigen zich in het 

gebied waarmee hun aandeel in de totale 

bevolking groeit tot 12%. Het Eerste 

Palestijnse Nationale Congres in 

Jeruzalem wijst de Balfour-verklaring af 

en eist onafhankelijkheid. Een jaar later 

wordt het militaire bestuur vervangen door 

een Britse civiele administratie onder 

leiding van Herbert Samuel. De 

Zionistische paramilitaire organisatie, de 

Hagana wordt opgericht om de Joodse 

belangen te verdedigen. De Irgoen zou 

zich in 1935 van de Hagana afsplitsen. In 

Jaffa vinden grootschalige anti-Joodse 

demonstraties plaats. 

In 1922 wordt de Britten door de 

Volkenbond officieel het mandaat over 

Palestina gegeven waarin het gebied ten 

oosten van de Jordaan ook wordt 

inbegrepen. In 1946 wordt dit oostelijke 

deel onder de naam Transjordanië een 

onafhankelijke, Arabische staat. De 

bevolking van Palestina is in deze periode 

78% moslim, 11 % Joods en 9,6% 

Christen. In de jaren tot 1928 neemt het 

aandeel Joden toe tot 16% van de 

bevolking na een influx van 67.000 

personen. 

In 1929 komt het in Jeruzalem tot een 

conflict over de toegang van Joden tot het 

voor hen heilige Klaagmuur. In Jeruzalem 

alsmede Safed en Hebron breken rellen uit 

waarbij 133 Joden worden vermoord. 

Britse troepen uit Egypte worden ingezet 

om de onlusten te onderdrukken en 116 

Arabieren komen om bij de aanhoudende 

gevechten. Boycotacties over en weer 

zorgen voor een opdeling van de 

Palestijnse economie in een Joodse en een 

Arabische sector. Tot 1933 blijven rellen 

uitbreken. Zo betogen in Jaffa Arabieren 

gewelddadig tegen het in hun ogen pro-

Zionistische beleid van de Britse 

autoriteiten. 
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Opkomst van het nazisme 
 
Tijdens de Holocaust kwamen zo'n 6 

miljoen Joden om het leven 

De nationaalsocialistische regering van 

Adolf Hitler, die in 1933 in Duitsland de 

macht grijpt, voert anti-Joodse 

maatregelen in in de door Duitsland 

gecontroleerde gebieden. (Zie 

bijvoorbeeld de Kristallnacht). Ruim 

50.000 Joden ontvluchten Nazi-Duitsland 

en een groot deel hiervan trekt naar 

Palestina door gebruik te maken van het 

Ha'avara-Abkommen van 1933. Slechts 

een deel van de Joden wordt opgevangen; 

het merendeel wordt teruggestuurd.  

Tussen 1936 en 1939 breekt de Arabisch-

Palestijnse opstand uit. Arabieren 

organiseren een algemene staking tegen 

het Britse bestuur en de Joodse inwoners 

van Palestina. De staking slaat al snel om 

in een volksopstand en de 

gewelddadigheden worden hardhandig 

door de Britten neergeslagen. Ruim 6.000 

mensen komen hierbij om. In reactie op de 

Arabische opstand leggen de Britten 

beperkingen op aan de Joodse instroom in 

Palestina. In 1937 adviseert de commissie-

Peel, die door de Britten in het leven was 

geroepen om over de situatie in Palestina 

te oordelen, om Palestina op te delen in 

twee delen waarbij één derde een Joodse 

staat zou moeten worden. De Britse 

regering neemt dit plan vanwege 

Arabische tegenstand niet over. In 1939 

neemt het Britse Lagerhuis het 

MacDonald White Paper aan waarbij de 

Joodse immigratie in Palestina wordt 

beperkt en de Palestijnen zelfbestuur in het 

vooruitzicht wordt gesteld. Kort hierop 

breekt de Tweede Wereldoorlog uit. De 

Duitse heerschappij over grote delen van 

Europa leidt tot de Holocaust (in het 

Hebreeuws de Shoa genoemd). Bij de 

systematische vervolging van en moord op 

de Europese Joden komen naar schatting 6 

miljoen Joden op brute wijze om het 

leven. 

 Stichting van de staat Israël 
 

Na de oorlog wordt de roep om een Joodse 

staat luider. Ook in Palestina komt er meer 

verzet, van beide zijden, tegen de Britten. 

Zo komen bij een Bomaanslag op het 

Koning Davidhotel, gepleegd door de 

Irgoen-militie van de latere Israëlische 

premier Menachem Begin, 91 mensen om 

het leven. 

Op 19 november 1947 stemt de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties in 

met het Britse plan voor de opdeling van 

het mandaatgebied Palestina in twee delen. 

Van de 1,6 miljoen inwoners is op dat 

moment 1 miljoen Arabier en 600.000 

Jood. Het land is grotendeels publiek bezit 

van de Britse mandaatautoriteit. 16,5% is 

in handen van Arabieren die elders in de 

Arabische wereld wonen. De Joden 

hebben 8,6% van het land in handen 

terwijl de lokale Arabische bevolking 

3,3% in bezit heeft In het voor de Joodse 

staat bedoelde deel vormen Joden met 

55% van de bevolking (niet meegerekend 

90.000 nomadische bedoeïenen die er een 

deel van het jaar verbleven), een 

meerderheid. De Joodse leiding accepteert 

de VN-deling, de Palestijnse leiding niet 

en vrijwel onmiddellijk breekt er een 

burgeroorlog uit tussen Joden en 

Arabieren. Een groot deel van de 

Arabische bevolking vlucht voor het 

geweld of wordt verdreven. Tussen 4 april 

en 10 mei 1948 voert het Joodse leger het 

Plan-Dalet uit dat de gebieden die aan de 

Joodse staat waren toegekend moesten 

verdedigen en ook hierbuiten Joodse 

bevolkingsconcentraties moest innemen. 

Het plan stelt het als volgt: "Het doel van 

het plan is om de controle te verkrijgen 

over gebieden van de Joodse staat en de 

grenzen te verdedigen. Tevens is het 

streven controle te verkrijgen over Joodse 

nederzettingen en bevolkingsconcentraties 

buiten dit gebied (dat aan de Joodse staat 
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was toebedeeld) van reguliere, semi-

reguliere en kleine troepenmachten van 

binnen en buiten de staat". 

Sommige bronnen voeren aan dat Plan-

Dalet met name het verdrijven van zoveel 

mogelijk inheemse Arabieren tot doel had, 

andere bronnen halen oproepen van 

Arabische leiders aan (die de Arabische 

bevolking opriepen tijdelijk te vluchten in 

afwachting van de verwachte Arabische 

overwinning) als verklaring voor het 

massaal vluchten van de Arabische 

bevolking. 

Op 9 april 1948 vond in het dorp Deir 

Yassin een veldslag plaats en werd door 

de Joodse paramilitaire organisaties een 

bloedbad aangericht waarop het aantal 

Arabische vluchtelingen verder toeneemt. 

Israëlische onafhankelijkheidsverklaring 
 

Op 15 mei 1948 loopt het Britse mandaat 

voor Palestina af. In anticipatie hierop 

roept het Joods Agentschap (Jewish 

Agency) een dag eerder de staat Israël uit.  

Direct na beëindiging van het Britse 

mandaat vallen 23.500 soldaten uit vijf 

Arabische landen de nieuwe staat aan. 

Israël zet hierop een vergelijkbare 

troepenmacht in. De Arabisch-Israëlische 

Oorlog van 1948 (ook wel Israëlische 

Onafhankelijkheidsoorlog genoemd) is 

een feit. In 1949 worden wapenstilstanden 

afgesloten tussen enerzijds Israël en 

anderzijds de Arabische landen 

(uitgezonderd Irak). Israël heeft aan het 

eind van de vijandelijkheden een gebied in 

handen dat 22% groter was dan dat 

oorspronkelijk aan de Joodse staat was 

toegekend. Honderdduizenden Arabieren 

vluchten of vertrekken hierop naar de 

Westelijke Jordaanoever, Gazastrook en 

Libanon, alwaar zij in 

vluchtelingenkampen terechtkomen. Uit 

veel landen in het Midden-Oosten 

migreren, dan wel vluchten, veel Joden 

naar Israël, enerzijds vanwege de 

dreigende toespraken van onder andere 

Egyptische en Iraakse leiders, anderzijds 

vanwege grote Israëlische druk op hen om 

zich in de nieuwe Joodse staat te vestigen. 

Op 11 december 1948 werd inmiddels 

door de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties resolutie 194 

aangenomen waarin bepaald wordt dat de 

Palestijnse vluchtelingen die in vrede met 

hun buren willen leven het recht hebben 

om terug te keren naar hun huizen. De 

Arabische landen wijzen de resolutie af; 

Israël stemt in met de resolutie, maar voert 

hem niet uit daar er feitelijk nog immer 

sprake is van een staat van oorlog tussen 

Israël en haar buurlanden en er dus van 

vrede geen sprake was. De terugkeer van 

driekwart miljoen verdreven Palestijnen 

wordt door Israël sindsdien verhinderd. 

Op 11 mei 1949 verleent de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties met 

resolutie 273 het lidmaatschap van de VN 

aan Israël. In 1950 neemt het Israëlische 

parlement de Knesset de Wet op de 

Terugkeer aan dat alle Joden, van waar 

ook ter wereld, het recht verschaft zich in 

Israël te vestigen. Dit maakt immigratie uit 

Azië en Afrika mogelijk. 

Suez en de Zesdaagse Oorlog 
 

In 1956 breekt de Suezcrisis uit hetgeen 

leidt tot een oorlog tussen Israël, Frankrijk 

en Groot Brittannië enerzijds en Egypte 

anderzijds. Israël verovert in deze oorlog 

de Sinaï om zodoende de scheepvaart door 

het Suezkanaal naar de havenstad Eilat 

weer mogelijk te maken. Bij de 

wapenstilstand van 1957 bedingt Israël 

vrije doorvaart door het kanaal en de 

stationering van een VN-troepenmacht in 

de Gazastrook. Het Israëlische leger trekt 

zich terug uit de Sinaï en de Gazastrook. 

In 1964 wordt de Palestijnse 

Bevrijdingsorganisatie (Palestinian 

Liberation Organisation) opgericht. Het 

doel van de PLO is de vernietiging van de 

staat Israël en de vestiging van een 

Palestijnse staat in diens plaats. De 

internationale terreur tegen Israël en 

Joodse belangen buiten Israël intensiveert. 
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Ook de internationale isolatie van de 

Joodse staat neemt toe, in bijvoorbeeld de 

VN waar Arabische landen en andere 

derdewereldlanden een machtsblok 

vormen en de Sovjetunie, die zich tijdens 

de Koude Oorlog van Israël, een 

Amerikaanse bondgenoot, afkeert. 

In 1967 zoekt, en krijgt, de Egyptische 

president Gamal Abdel Nasser steun in de 

Arabische wereld voor zijn plannen om 

het Suezkanaal en de Golf van Akaba 

(Golf van Eilat) voor Israëlische 

scheepvaart te blokkeren. De blokkade, 

een daad van oorlog volgens internationaal 

recht, wordt door Israël als bedreigend 

ervaren. Nasser dwingt tevens de VN 

vredestroepen die sinds de Suezcrisis in de 

Sinaï aanwezig waren om de partijen uit 

elkaar te houden, te vertrekken. De VN 

moeten hier wel aan toegeven. 

Oorlog 
 

Op 5 juni 1967 gaat Israël over tot de 

aanval op Egypte en Syrië en de 

Zesdaagse Oorlog is een feit. Onder 

leiding van opperbevelhebber Yitzhak 

Rabin verovert het Israëlische leger in zes 

dagen de Sinaï en de Golanhoogte. De 

Egyptische luchtmacht wordt op de eerste 

dag van de oorlog vrijwel geheel 

uitgeschakeld. Israël deed een beroep aan 

Jordanië om zich niet in de strijd te 

mengen maar Koning Hoessein valt toch 

aan. Israël neemt vervolgens de in de 

Jordanese handen zijnde Westelijke 

Jordaanoever en delen van Jeruzalem, 

waaronder de oude stad, in. Na zes dagen 

van vijandelijkheden komt het tot een 

staakt-het-vuren. De Veiligheidsraad van 

de VN neemt in november resolutie 242 

aan die oproept tot Israëlische 

terugtrekking uit bezette gebieden in ruil 

voor Arabische erkenning van Israël 

achter veilige grenzen. 

Uitputtingsoorlog en Jom Kippoer 
 

Na de Zesdaagse Oorlog polariseert de 

situatie in het Midden Oosten verder. 

Israël begint met de bouw van Joodse 

nederzettingen in de bezette gebieden en 

Palestijnen intensiveren de 

terreuraanvallen op Joodse doelen binnen 

en buiten Israël. Regelmatig komt het tot 

schermutselingen tussen Israël en haar 

buurlanden, met name Syrië. 

Op de Grote Verzoendag (Jom Kippoer) in 

1973, één van de belangrijkste 

godsdienstige dagen in de Joodse 

kalender, openen Egypte en Syrië een 

grootschalige aanval op Israël. De Joodse 

staat is aanvankelijk volledig verrast door 

de aanval maar het weet toch na 

aanvankelijke nederlagen de status-quo 

van voor de oorlog te herstellen. 

Vrede met Egypte 
 

Anwar Sadat, de Egyptische president, 

verbaast vriend en vijand in 1977 door een 

bezoek te brengen aan Israël en in 

Jeruzalem de Knesset toe te spreken. Door 

bemiddeling van de Verenigde Staten 

komen in 1978 onder leiding van president 

Jimmy Carter de Camp-Davidakkoorden 

tot stand. Een vredesverdrag tussen Egypte 

en Israël volgt waarna Israël zich uit de 

Sinaï terugtrekt. Op 26 maart 1979 wordt 

de vrede getekend en is Egypte het eerste 

Arabische land dat Israël erkent. De vrede 

met Egypte heeft de uitstoting van het 

Arabische land uit de Arabische Liga tot 

gevolg en indirect leidt het tot de 

moordaanslag op Sadat. 
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De jaren 1980 tot de Golfoorlog 
 
In 1981 annexeert Israël de Golanhoogten 

nadat het eerder al Jeruzalem tot de 

ondeelbare en eeuwige hoofdstad van het 

land had gemaakt. Beide worden 

internationaal slechts zelden erkend 

hoewel enkele landen wel hun ambassades 

in Jeruzalem vestigen. 

Een jaar later trekt Israël Libanon binnen 

en verjaagt het de PLO uit Beiroet. Twee 

dagen na de moord op de pas gekozen 

Libanese president Bashir Gemayel, 

trekken leden van Gemayel's partij, de 

Falangisten met Israëlisch goedkeuren de 

Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en 

Shatila binnen en richten daar een 

massamoord aan. Binnen- en buitenlandse 

verontwaardiging leidt tot een juridische 

onderzoekscommissie, die minister van 

Defensie Ariel Sjaron dwingt tot aftreden. 

In 1985 trekt Israël zich terug uit Beiroet 

maar blijft het zuiden van Libanon bezet 

houden. 

De wereldwijde Joodse immigratie naar 

Israël krijgt in 1984-85 een extra impuls 

wanneer onder de noemer Operatie Mozes 

veel Falasha's (Joden uit Ethiopië) naar 

Israël komen. In 1987 breekt in de 

Gazastrook de intifada uit, een opstand 

van de Palestijnen tegen het Israëlisch 

gezag. De PLO en Hamas winnen veel 

steun in de bezette gebieden en ondanks 

pogingen van het Israëlisch leger lukt het 

niet de opstand geheel neer te slaan. Bij de 

Golfoorlog van 1991 wordt Israël het 

doelwit van raketaanvallen van het Irak 

van Saddam Hoessein die de Joodse staat 

in de oorlog tracht te betrekken om 

zodoende de Arabische wereld voor zich 

te winnen. Israël ziet onder Amerikaanse 

druk af van vergelding van de 

raketaanvallen, en Patriot-geschut uit 

onder meer de VS en Nederland wordt 

opgesteld om Israëlische steden te 

beschermen tegen het Iraakse vuur.

Oslo en verder 
 

Na de Golfoorlog, gedurende welke de 

Palestijnen openlijk de zijde van Irak 

hadden gekozen, werden in 1993-95 in 

Oslo de Oslo-akkoorden gesloten waarbij 

de PLO door Israël werd erkend als 

behartiger van de Palestijnen en de PLO 

op hun beurt beloofden het terrorisme 

jegens Israël te staken.  

Onder de bepalingen van het akkoord 

werd de Palestijnse Autoriteit opgericht en 

deze kreeg gefaseerd het beheer toegekend 

over de Palestijnse gebieden die door 

Israël bezet werden gehouden.  

PLO-leider Yasser Arafat, de Israëlische 

premier Yitzhak Rabin en de Israëlische 

minister van buitenlandse zaken Shimon 

Peres ontvingen hiervoor in 1994 de 

Nobelprijs voor de Vrede.  

Met Jordanië werd op 26 oktober 1994 een 

vredesverdrag gesloten, waarbij tevens 

Israël door Jordanië werd erkend. Premier 

Rabin werd in 1995 vermoord door een 

Joodse extremist genaamd Yigal Amir. 

Vanaf 1996 verliep het vredesproces 

moeizaam. Benjamin Netanyahu werd de 

nieuwe minister-president en het aantal 

aanslagen door Hamas nam toe. In Zuid-

Libanon voerde de Hezbollah aanvallen 

uit op de Israëlische bezettingsmacht. In 

1998 sloten Benjamin Netanyahu en 

Yasser Arafat het Wye River 

Memorandum, een akkoord dat onder 

meer behelsde dat de PLO haar handvest 

zou wijzigen, waar het nog steeds de 

vernietiging van de Joodse staat 

voorstond. Naast deze belofte werden er 

ook afspraken gemaakt over 

samenwerking tussen Israël en de 

Palestijnse Autoriteit op het gebied van 

terrorismebestrijding. Israël moest onder 
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de stipulaties van dit akkoord 13% van het 

door haar bezette gebied overdragen aan 

de Palestijnen. 

In 2000 trok het Israëlische leger zich 

terug uit Zuid-Libanon, hetgeen door de 

VN werd bevestigd en waarmee Israël aan 

de wens van de VN gehoor had gegeven. 

De betwiste Shebaa-boerderijen, die de 

Arabische wereld beschouwt als Libanees 

grondgebied, maar door de VN als Syrisch 

worden gezien, werden wel bezet 

gehouden.  

Tijdens de Camp David topontmoeting 

van 2000 kwamen de Israëlische regering 

van Ehud Barak en de Palestijnen bijna tot 

overeenstemming: Israël bood de 

Palestijnse Autoriteit zo'n 91% aan van het 

grondgebied dat de Palestijnen opeisen, 

waaronder delen van Oost-Jeruzalem. Ook 

werd alle vluchtelingen financiële 

compensatie aangeboden.  

Op het laatste moment wees Yasser Arafat 

van de PA het akkoord af en mislukte de 

ontmoeting. De Amerikaanse president 

Bill Clinton legt de schuld van de 

mislukking geheel bij Arafat.  

Kort geleden is een rapport verschenen 

over deze conferentie waaruit zou blijken 

dat het door Barak voorgestelde plan nooit 

door de Palestijnse achterban van Arafat 

kon worden geaccepteerd. Aan de andere 

kant heeft Barak een groot risico genomen 

door om het parlement en de regering dit 

voorstel aan Arafat te doen, die 

waarschijnlijk ook zeer moeizaam door de 

Israëlis zouden worden geaccepteerd. 

Onder de Palestijnen en andere Arabieren 

leefde het gevoel op dat Israël is verjaagd 

en verslagen. Oppositieleider Ariel Sharon 

bracht een bezoek aan de Tempelberg in 

Jeruzalem op 28 september 2000 en een 

dag later braken onlusten uit die leidden 

tot de Tweede Intifada, de Al-Aqsa 

Intifada genoemd. In 2002 zegde de 

Amerikaanse president George W. Bush 

voor de eerste maal directe steun toe bij de 

vorming van een onafhankelijke 

Palestijnse staat "die in vrede naast een 

veilig Israël" moet bestaan. Onder Bush's 

leiding werd het zogenaamde Road Map 

for Peace uiteengezet, een plan die tot 

definitieve vrede moet gaan leiden. De 

eerste fase van dit plan, een beeindiging 

van het geweld in de regio, bleek echter 

onhaalbaar en het plan bloedde min of 

meer dood. 

In 2002 begon Israël met de bouw van een 

barrière, meest hek en voor  ongeveer 4% 

muur, langs de grens met de Westoever en 

Gaza. Op enkele plaatsen wordt de 

barrière tot diep op Palestijns grondgebied 

aangelegd. Sharon werd tot premier 

gekozen en zijn regering stelde dat de 

barrière de veiligheid van Israël zou 

vergroten. Cijfers over scherpe neergang 

van terreuraanslagen die vanuit de 

Palestijnse gebieden op Israël worden 

gepleegd gaven aan deze stelling kracht. 

Ontruiming van de Gazastrook en verder 
 
In 2004 stemde de Knesset in met het plan 

van de regering-Sharon tot terugtrekking 

uit de Gazastrook en ontmanteling van de 

joodse nederzettingen aldaar.  

Vooral vanuit joods-orthodoxe hoek 

bestond grote weerstand tegen het plan, 

maar een jaar later werd het uitgevoerd. 

De regering van Sharon viel echter en 

Sharon richtte zijn eigen politieke partij 

op, Kadima geheten.  

In 2006 raakte Sharon in een coma en na 

een overgangsperiode werd Ehud Olmert 

de nieuwe Israelische premier. 

 

De verkiezingen in de Palestijnse gebieden 

in 2006 werden gewonnen door de 

fundamentalistisch-islamistische Hamas. 

Dit leidde tot een economische en 

politieke boycot van de Palestijnse 

Autoriteit door Israël, de VS en de EU die 

Hamas als een terroristische organisatie 

aanmerken.  

Na een aanval door de Libanese beweging 

Hezbollah op een Israëlische grenspost 

waarbij drie Israëlische soldaten werden 

gedood en twee werden gevangengenomen 

en raketbeschietingen op Israëlische 

doelen, begon het Israëlische leger met 

een massale vergeldingsaanval op Libanon 

waarbij ruim 1100 Libanese doden vallen, 

het merendeel burgers. In Noord-Israël 

komen 1500 katjoesjaraketten neer. Israël 
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zag echter geen kans deze 

raketbeschietingen definitief te stoppen. 

De Israëlisch-Libanese oorlog van 2006 

leidde tot grote binnenlandse problemen 

voor Olmert. 

 

Ook in het zuiden van Israël wordt de 

bevolking geconfronteerd met 

voortdurende raketbeschietingen, ditmaal 

vanuit de Gazastrook dat door Hamas 

wordt gecontroleerd. Sderot heeft het 

hierbij het zwaarst te verduren. 

In november 2007 werd in de 

Amerikaanse stad Annapolis een 

conferentie gehouden tussen Israël, de 

Palestijnse Autoriteit en diverse Arabische 

landen die ook vertegenwoordigers sturen. 

President Bush riep deze conferentie 

bijeen met het doel om voor het einde van 

2008 een onafhankelijke Palestijnse staat 

te creëren.  

 

In 2008 wordt het Winograd-rapport 

gepubliceerd. Het rapport is afkomstig van 

de staatscommissie onder leiding van 

rechter Eliezer Winograd. Het 500 

bladzijden tellende rapport gaat over het 

functioneren van het politieke en militaire 

echelon in de Libanon-oorlog van de 

zomer van 2006. Premier Olmert en de 

toenmalig opperbevelhebber Chalutz 

worden hier persoonlijk verantwoordelijk 

gehouden voor falende besluitvorming, het 

voeren van de oorlog en de slechte 

voorbereiding. 

 

In juni komen Israel en Hamas komen tot 

een voorlopige wapenstilstand van zes 

maanden. Beide partijen twijfelen over de 

slagingskans. Olmert stelt hierbij geen 

aanvallen uit te voeren zolang er geen 

raketten op Israel neerregenen. De raketten 

blijven afgevuurd worden vanuit Gaza. 

 

Eind december 2008 vuurt Israel raketten 

af op kantoren van Hamas en doodt hierbij 

veel belangrijke Hamas functionarissen. 

Israel ondernam deze actie omdat de 

laatste weken in groten getale raketten op 

Israel werden afgevuurd. De operatie 

krijgt de naam ‘Gegoten Lood’. Hamas 

leiders hadden tevens gedreigd een derde 

Intifada te starten.  

 

De wereld maakt zich druk om Gaza. De 

acties van Israel worden veelvuldig  

getypeerd als disproportioneel en Hamas 

wordt gezien als een democratisch 

gekozen organisatie. Ook de VN en 

mensenrechten organisaties mengen zich 

in de discussie.  

Media geven disproportioneel aandacht 

aan het probleem en laten andere 

brandhaarden in de wereld zo goed als 

onbesproken. Half januari wordt Operatie  

Gegoten Lood in de Gazastrook gesloten 

door Israel. Tussen 27 december 2008 en 

18 januari heeft het IDF jacht gemaakt op 

leden van de terreurorganisatie Hamas. 

Nadat  Israel de operatie heeft afgesloten 

dalen direct nieuwe raketten neer op 

Israel. 

 

In februari vinden er verkiezingen plaats 

in Israel. Benjamin Netanyahu wint deze  

verkiezingen met de Likoed partij. Kadima 

verliest de macht omdat Olmert  

beschuldigd wordt van corruptie. De 32
ste

 

regering van Israel neemt zijn aanvang  

onder leiding van premier Netanyahu. De 

coalitie, die vooral uit partijen van de  

rechterzijde bestaat, wordt (inter)nationaal 

met argusogen bekeken. 

 

Naar aanleiding van Operatie Gegoten 

Lood komt in september het Goldstone 

rapport uit. Het rapport beschuldigt Israel 

en Hamas van oorlogsmisdaden. Nadruk 

ligt op de wandaden van Israel. Het 

rapport zorgt voor veel reuring. 

 

 

(Voornaamste bron: Wikipedia) 



Yad Vashem: International School for Holocaust Studies 

 

Het Educatief Concept  

Het seminar vindt plaats op het terrein van Yad Vashem. De International School for 

Holocaust Studies, het onderwijsinstituut van Yad Vashem, maakt gebruik van de enorme 

collectie van het museum en geeft een eigen invulling aan sjoa-educatie. De benadering is 

multi-disciplinair, veelzijdig en open. De nadruk ligt op het leven van individuele mensen 

voor, tijdens en na de sjoa en op de 'keuzes zonder keus' waarmee zij in deze periode werden 

geconfronteerd. 

De missie van het Instituut is, de kennis te verrijken van leraren over de hele wereld en hen te 

voorzien van pedagogische richtlijnen en op verschillende leeftijden toegesneden 

hulpmiddelen om deze moeilijke materie te onderwijzen. 

 

De vakoverstijgende aanpak, die gebruik maakt van kunst, muziek, literatuur, theologie en 

toneel, geeft leerlingen de kans een breder begrip te krijgen van wat er gebeurde in deze  

tijd. 

Het menselijk verhaal vormt de kern van de 

pedagogische filosofie van de International 

School for Holocaust Studies. Slachtoffers 

van de sjoa worden aan leerlingen 

gepresenteerd als een levend mens, met een 

gezicht en een naam, wiens unieke 

menselijke indruk de nazi's probeerden uit te 

wissen. 

Een voorbeeld van deze werkwijze geeft de 

online tentoonstelling 'Connecting the Dots'. 

Uitgangspunt was een koffer met de woorden: 'Margarete Sara Katz Magdeburg'. Heel even 

verschijnt die in een Duitse propagandafilm over de aankomst Duits Joodse gedeporteerden in 

het Getto van Warschau. Door een speurtocht in de getuigenissen in Yad Vashems database 

van sjoa-slachtoffers kreeg de onbekende eigenaar van deze koffer een gezicht. Margaret, 

haar echtgenoot Sally, en hun tienjarig dochtertje Brunhilde kregen een geboortedatum en 

uiteindelijk werd hun lot achterhaald. 

Het Instituut heeft bijzonder lesmateriaal ontwikkeld met heldere richtlijnen voor leraren; ook 

tentoonstellingen als die hierboven zijn te gebruiken in de klas. Een deel van het lesmateriaal 

is online beschikbaar. In de workshops van de School leren leraren met hun leerlingen 

dergelijke speurtochten aan te gaan. 

Het lesmateriaal is meestal niet in het Nederlands. Een van de zaken die leden van het 

Platform uitwisselen zijn vertalingen voor Nederlandse leerlingen. 

 



 

Het Museum  

 

"En aan hen zal ik in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam geven 
(een 'yad vashem')... die niet verbroken zullen worden." (Jesaja 56:5) 
 
Yad Vashem (dit betekent ook: de hand van God) is in 1953 opgericht door het Israelische parlement. 
Het is belast met het documenteren van de geschiedenis van het Joodse volk tijdens de sjoa, het 
bewaren van de nagedachtenis en het verhaal van elk van de zes miljoen slachtoffers, en het 
doorgeven van de nalatenschap van de Holocaust aan volgende generaties door middel van 
archieven, bibliotheek, school en musea, en het erkennen van de "Rechtvaardigen onder de volken" - 
mensen die met gevaar voor eigen leven Joden hebben gered. 
 
Het is het grootste herinneringscentrum voor de Holocaust ter wereld en trekt veel toeristen uit het 
buitenland, maar ook veel Israeli’s, individueel en in groepsverband. Niet alleen scholen brengen er 
een bezoek aan, het is ook een vast onderdeel van de opleiding van soldaten. 
 
Yad Vashem ligt in Jeruzalem op de Har Hazikaron, de berg van de herinnering. Het nieuwe Museum 
Complex van Yad Vashem, dat in 2005 is geopend, omvat: het museum van Holocaust Kunst; 
Tentoonstellingen paviljoen; het Studie Centrum; het Visuele Centrum; de Synagoge; en het nieuwe 
Holocaust Geschiedenis Museum, dat de Holocaust zichtbaar maakt door individuele verhalen – met 
authentieke voorwerpen, verklaringen, foto's, film clips, kunstwerken en muziek. 
 
In het complex ligt ook de Zaal van de Namen, een eerbetoon aan de slachtoffers door hen te 
gedenken, niet als anonieme nummers maar als individuele mensen. Een graf hebben de meesten 
niet. De Getuigenispagina's zijn symbolische grafstenen die de namen en biografische gegevens 
vastleggen van miljoenen slachtoffers, doorgegeven door familieleden en vrienden. Dan zijn er nog 
het Kindermonument, de Laan van de Rechtvaardigen onder de Volken en de Vallei van de 
Gemeenschappen. 
 
Yad Vashem 
Har Hazikaron, Jeruzalem 
Telefoon: 00-972-2-6443400 
Website: www.yadvashem.org 
Bus: 13 17 17a 18 20 21 23 24 26 27 39 99 

  

 

 



 

Het Platform Educatie WOII en Sjoa 

Over het Platform 
 

Het Platform Educatie WOII en Sjoa bestaat uit leraren, leraren in opleiding en 

lerarenopleiders die hun in Yad Vashem opgedane kennis en vaardigheden voortdurend 

uitbreiden. Daarnaast hebben de leden vaak belangrijke kennis op aanverwante gebieden in 

huis. Zo is er een expert op het gebied van de Armeense genocide en iemand die meewerkt 

aan het Spielberg Project.  

De leden van het Platform willen hun kennis en vaardigheden delen met elkaar en met 

anderen in het onderwijsveld. Het Platform organiseert bijeenkomsten waarop wordt gewerkt 

aan eigen projecten en nodigt hierbij mensen uit die spreken of workshops geven over hun 

speciale expertise. Het is bovendien stimulerend en gezellig om contact te onderhouden met 

collega's en ervaringen uit te wisselen.  

Leden van het Platform wonen verspreid over het hele land, de Nederlandstalige begeleider 

van Yad Vashem, Daniel Rozenga, zelfs in Jeruzalem. 

Naast werkbijeenkomsten, ontmoetingen en activiteiten die een paar maal per jaar 

plaatsvinden, houden zij contact, werken ze aan projecten en wisselen ze ervaringen uit via de 

website www.platformeducatiewo2.nl. 

Mission 
 

Het Platform Educatie WOII en Sjoa wil de kennis over WOII en de sjoa  
en best practices in de eigen lespraktijk van leden - en collegaleraren  
verbreden en verdiepen, door de in Yad Vashem opgedane kennis en 
vaardigheden uit te bouwen, uit te wisselen en door te geven.  
 
In december 2007 en augustus 2008 hebben 48 mensen uit het onderwijs - leraren, leraren in 
opleiding en lerarenopleiders – deelgenomen aan het seminarium Leren lesgeven over WOII en de 
Holocaust in Yad Vashem in Jeruzalem. Initiatiefnemers van het project waren CIDI, samen met de 
Anne Frank Stichting en het Centrum voor Holocaust en Genocide Studies. Alle deelnemers zijn 
enthousiast teruggekomen en zijn gedreven de in Yad Vashem gestarte professionalisering uit te 
bouwen en door te geven, aan collega’s binnen en buiten de eigen school en aan hun leerlingen. 
Hiertoe hebben zij in 2008 het Platform Educatie WOII en Sjoa opgericht. 
 
Er zijn veel redenen waarom wij belang hechten aan het professionaliseren van leraren op het gebied 
van educatie WOII en de Holocaust, en waarom wij kiezen voor de educatieve aanpak van Yad 
Vashem: 

 door de grote betrokkenheid van leerlingen in deze aanpak, wordt hun kennis over WOII 
direct in verband gebracht met de leerlingen zelf en hun omgeving. Het gaat niet alleen om 
kennis op zich; een belangrijk doel is om onze hedendaagse wereld te kunnen begrijpen, die 
voor een groot deel is gevormd door het verloop en de afloop van WOII. Alle processen die 
tot WOII hebben geleid, zijn nog steeds herkenbaar in onze eigen samenleving. 

 het wekken van empathie met niet alleen de slachtoffers, maar ook met overlevenden van 
de sjoa, de redders, bevrijders en vooral de omstanders, is belangrijk om een diepere 
betekenis aan de holocaust te geven. Natuurlijk is leren over de sjoa van belang om te laten 



zien waartoe rassenhaat in ultieme vorm kan leiden. Maar het is vooral ook van belang om te 
laten zien dat gewone mensen in staat zijn anderen op te hitsen, mensen uit te moorden op 
grond van hun afkomst, en op de meest grote schaal mensenrechten te schenden. 

 de aanpak van Yad Vashem geeft slachtoffers een gezicht: de leerling kijkt niet alleen naar 
hun dood, maar ook naar hun leven. Dit is belangrijk om te laten zien dat de holocaust een 
verlies betekende voor de beschaving in haar geheel en voor de landen die er rechtstreeks bij 
betrokken waren 

 de nadruk op het onderzoeken van de eigen omgeving is belangrijk om te laten zien dat de 
sjoa in een gewone samenleving heeft plaatsgevonden met gewone mensen, zoals zij zelf. 
Daders, slachtoffers en omstanders krijgen een gezicht en hun rol - met name die van 
omstander, komt dichtbij. Inzicht in deze processen is belangrijk om de leerlingen bewust te 
maken van het gevaar van extremistische bewegingen en totalitaire regimes, en van 
hedendaagse vormen van antisemitisme, xenofobie en alle vormen van haat 

 het onderzoeken van de eigen, Nederlandse omgeving en de nadruk op empathie met de 
betrokkenen brengt de geschiedenis van WOII en de Holocaust, die een onuitwisbaar deel is 
van het Nederlandse erfgoed, dichterbij voor leerlingen met een andere culturele 
achtergrond 

 de leerlingen maken kennis met overlevenden en slachtoffers worden gekende mensen die 
werkelijk hebben geleefd; dit gaat ontkenning van de Holocaust tegen en de daarmee 
samenhangende implicaties. 

 
Het Platform wil deze aanpak helpen verspreiden door 

 een website waar leraren best practices, ideeën en ervaringen uit kunnen wisselen en die 
leraren kan bereiken die niet aan het seminar hebben deelgenomen 

 de in Yad Vashem verkregen kennis in praktijk te brengen en de resultaten te delen met 
collega's. De vertaling van de workshop Tommy is daarvan een goed voorbeeld. 

 het organiseren van lerarenbijeenkomsten, op termijn ook met leraren van andere scholen 
om Yad Vashem-workshops te geven, bv aan de hand van het Auschwitz album. 

 participatie in Holocaust Memorial Day door niet alleen activiteiten te organiseren naar het 
Yad Vashem-model op de eigen scholen van Platformleden, maar door dit ook gezamenlijk te 
doen met de scholen in de regio  

 reizen te organiseren naar plaatsen waar de herinnering tastbaar aanwezig is zoals 
Auschwitz; wellicht ook naar Nederlandse musea- en herinneringscentra als Westerbork, 
Vught en Amersfoort. 

 

. 

   



 



400 Jaar  Joden in Nederland 

Al  in de 13e en 14e eeuw 
waren er  joodse 
gemeenschappen in Limburg, 
Gelderland en Brabant. Over 
hen is weinig  bekend. De 
Maastrichtse Jodenstraat uit 
1295 geldt als het oudste 
bewijs van Joodse 
aanwezigheid.   
Tijdens de pestepidemie die 
woedde tussen 1347 en 1349 
werden Joden ervan 
beschuldigd de openbare 
waterbronnen vergiftigd te 
hebben. Zij werden vermoord 
of verdreven. Er waren 
pogroms in heel Europa, met 
tienduizenden slachtoffers; in 
Bazel, Frankfurt, Straatsburg en Keulen werd de totale Joodse bevolking uitgemoord. Zo werden in 
de 14e eeuw de Joden uit Nederland - en ook uit delen van Duitsland – verdreven. Overlevenden 
trokken vooral naar het oosten, met name Polen waar al een Joodse gemeenschap was. 
 

Blijvende vestiging van Joden in Nederland 
 
De eerste joden die zich blijvend in Nederland 
vestigden waren afstammelingen van Spaanse 
en Portugese joden. Hun komst werd 
voorafgegaan door een reeks ingrijpende 
veranderingen op het Iberisch Schiereiland, 
waar zij eeuwenlang onder wisselende 
omstandigheden gewoond hadden. In 1492 
werden de Spaanse joden onder druk van de 
inquisitie voor de keus gesteld zich tot het 
katholicisme te bekeren of het land te 
verlaten. Veel joden vluchtten naar Portugal, 
waar ze in 1497 en masse gedoopt werden. 
Zowel in Spanje als in Portugal bleven 
sommigen van deze bekeerden in het geheim 
thuis het jodendom belijden, terwijl ze voor 
de buitenwereld als katholieken leefden. In 1536 werd ook in Portugal de Inquisitie ingesteld, die de 
onder dwang gedoopte joden scherp in de gaten hield. Dit was voor velen van hen een reden het 
land te ontvluchten, ondermeer naar Brazilië en Frankrijk. Ruim een halve eeuw later kwamen 
sommigen van hun afstammelingen als kooplieden naar de Republiek der Verenigde Nederlanden. Zij 
vestigden zich in Amsterdam, van waaruit zij, onder andere via Lissabon, handel dreven in suiker en 
tabak uit Brazilië en diamant, specerijen en katoen uit India. Eenmaal in Amsterdam gevestigd 
keerden ze vaak terug tot hun oorspronkelijke joodse geloof. Gezien hun gemengde Spaans-
Portugese afkomst noemen wij hen Sefardische joden, naar het Hebreeuwse voor Iberisch 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_%28Nederland%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Brabant
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Schiereiland, Sefarad. Ook wordt de term Portugese joden gebruikt, omdat Portugees hun voertaal 
was. 
Omstreeks 1630 bereikten joden uit Midden- en Oost-Europa de Republiek. Deze Hoogduitse of 
Asjkenazische joden, zo genoemd naar analogie van het Hebreeuwse woord voor Duitsland Asjkenaz, 
spraken Jiddisj, een vroege vorm van Duits gemengd met Hebreeuwse, Slavische en Romaanse 
woorden en in Hebreeuwse letters geschreven. De Asjkenazische joden waren gevlucht voor het 
geweld van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) en voor de vervolgingen van de kozakkenhoofdman 
Chmielniki in Polen in 1648. 
Berooid kwamen zij in Amsterdam aan; ze konden blijven omdat joden zich hier vrij konden vestigen 
en omdat zij op ondersteuning mochten rekenen van hun Sefardische broeders. 
De Portugese en Hoogduitse joden brachten zeer verschillende culturele achtergronden mee. Zij 
spraken een verschillende taal en vormden ook in sociaal opzicht verschillende groepen. Voor de 
buitenwacht telde echter voornamelijk hun gemeenschappelijke religie en werden ze als één 
(geloofs)gemeenschap gezien. 

 
Aan het begin van de zeventiende eeuw 
had de vestiging van joden in Amsterdam 
aanvankelijk niet tot grote problemen 
geleid. Oogluikend werd hen toegestaan 
hun afwijkende religie in privé-woningen 
te belijden, maar van volledige 
burgerrechten was geen sprake. Vooral 
op economisch gebied werden hen vele 
beperkingen opgelegd. Rond 1615 
ontstonden er wrijvingen op sociaal en 
religieus gebied, wat leidde tot overleg in 
de Staten van Holland en een poging om 

een jodenreglement vast te leggen. 
Zover is het nooit gekomen, maar wel werd in 1619 besloten dat het iedere stad vrijstond zelf te 
bepalen of zij joden wilde toelaten of niet en onder welke voorwaarden. Wanneer de plaatselijke 
autoriteiten de joden toestemming hadden gegeven zich een de stad te vestigen, was het verboden 
hun een uiterlijk kenteken te laten dragen. Wel werd het de Hollandse steden toegestaan een 
afzonderlijk stadsdeel als woongebied voor de joden verplicht te stellen, maar in de praktijk is dit 
nooit gebeurd. 
 

Het ontstaan van de mediene 
 
In de achttiende eeuw vestigden zich joden in verschillende 
plaatsen buiten Amsterdam. Zo ontstond er naast 
'Mokum'(=Amsterdam) een 'Mediene', waartoe alle joodse 
gemeenschappen buiten de hoofdstad gerekend werden. De 
Sefardische gemeenten, die onder andere in Den Haag, 
Rotterdam en Middelburg ontstonden, ontwikkelden zich 
volgens het voorbeeld van de Amsterdamse 
'moedergemeente'. Heel anders verliep de vestiging van de 
eerste Hoogduitse joden in de mediene. Ze kwamen vaak 
rechtstreeks uit het Duitse grensgebied naar Groningen, 
Gelderland en Overijssel en kozen een woonplaats op 
economische gronden. Ook in de westelijke handelssteden en 
in de plaatsen langs de Zuiderzee ontstonden Asjkenazische 
gemeenten, die een hoge mate van zelfstandigheid kenden. 
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Voordat een dergelijke gemeente (kehilla of kille) daadwerkelijk opgericht kon worden moest er aan 
een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet er een quorum van tien mannen van 13 jaar of 
ouder zijn, een z.g. minjan, voordat er een volledige gebedsdienst gehouden kan worden. 
Vaak diende eerst een kamer in een woonhuis of boerderij als plaats van samenkomst, voordat er 
een synagoge gebouwd mocht of kon gebouwd worden. Naast een synagoge behoorde ook een 
ritueel bad ofwel mikwe tot de noodzakelijkheden, terwijl ook een schoollokaal wenselijk was. Een 
van de eerste vereisten was tevens een begraafplaats, omdat joodse overledenen apart te rusten 
gelegd moeten worden, met de zekerheid dat deze rust voor eeuwig geldt. 
Iedere joodse gemeente werd geacht om als autonome organisatie met behulp van een intern stelsel 
van belastingen, offergelden en boetes haar voorzieningen als synagoge, leerhuis, mikwe en 

begraafplaats aan te kopen en te beheren. 
Gekozen bestuurders (parnassiem) stelden 
de reglementen (takkanot) op, die door de 
plaatselijke overheid goedgekeurd moesten 
worden. Ook waren de parnassiem 
verantwoordelijk voor het handhaven van 
de orde en voor het sociale en economische 
reilen en zeilen van het onder hun gezag 
staande deel van de zogenoemde 'Joodsche 
Natie'. Tevens droegen zij de plaatselijke 
belasting af. Afhankelijk van de financiële 
middelen beschikte de joodse gemeente 
over een rabbijn, een voorzanger, een 
onderwijzer en een schrijver. In verband 
met de voedselvoorschriften was de 
aanwezigheid van een ritueel slachter en 
een toezichthouder noodzakelijk. In de 

meeste kleinere gemeenten werden deze functies gecombineerd. Diverse liefdadigheidsinstellingen 
vervulden een belangrijke sociale en religieuze rol. De zorg voor armen, zieken, stervenden, doden, 
aanstaande bruiden, zwangere vrouwen, weduwen, wezen, behoeftige studenten en leraren ging 
steeds gepaard met religieuze studie. Het merendeel van de joden in de mediene was werkzaam in 
de handel, als slager of als kleine neringdoende. 
 
 

Ontwikkelingen binnen joods Nederland  
 
In de praktijk bleef Amsterdam gedurende 
de vrijwel de gehele achttiende eeuw het 
zwaartepunt van joods Nederland. Grote 
veranderingen traden op na 1796. Met 
het verlenen van gelijke burgerrechten 
aan alle inwoners van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden werd de politieke 
emancipatie een feit. Eén van de gevolgen 
was, dat joden zich overal vrij konden 
vestigen. Daardoor ontstonden in de 
eerste helft van de negentiende eeuw 
verspreid over Nederland een groot 
aantal joodse gemeenten. 
Joods Nederland werd ingedeeld in twaalf 
hoofdsynagogen, die op hun beurt weer 
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in ringsynagogen en bijkerken verdeeld werden. Aanvankelijk stonden deze gemeenten onder een 
sterk centraal gezag, maar gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelde zich de 
scheiding tussen kerk en staat. Dit had tot gevolg, dat de autonomie van de gemeenten wederom toe 
nam. Rond 1885 bereikte het joodse leven in de mediene zijn hoogtepunt, daarna begon de 
neergang. Behalve in de plaatsen die een duidelijke industriële ontwikkeling doormaakten nam het 
aantal leden van de killes vrijwel overal af. Emancipatie en integratie speelden ook een rol in de 
organisatievorm van de diverse joodse gemeenten; naast de bestaande liefdadigheidsinstellingen 
ontstond een ander joods verenigingsleven, gebaseerd op politieke of culturele gronden,al dan niet 
met een zionistische signatuur. 

Tot slot 
In de eerste decennia van de twintigste eeuw verliest een groot aantal van de kleinere joodse 
gemeenten zijn zelfstandigheid of wordt opgeheven. Amsterdam wordt nog meer dan tevoren het 
centrum en zwaartepunt van joods Nederland. De nazi-terreur in de bezettingsjaren heeft ook het 
joodse leven in de provincie vrijwel vernietigd. Ook in de naoorlogse jaren maakte het joodse leven 
in de mediene een verdere neergang door. 
 
In 2005 telden de joodse gemeenten die aangesloten zijn bij het Nederlands Israëlietisch 
Kerkgenootschap samen ca. 5000 leden. De 32 gemeenten zijn onderverdeeld zijn in vier ressorten, 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en het Interprovinciaal Rabbinaat. 
Het Kerkgenootschap Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland werd in 2003 uitgebreid 
tot negen gemeenten, waarin ongeveer 1100 gezinnen opgenomen zijn. Verreweg het grootste deel 
hiervan is lid van LJG Amsterdam, namelijk ca. 1650 personen. 
Het Portugees Israëlietisch Kerkgenootschap kan momenteel 270 gezinnen tot zijn ledenbestand 
rekenen. 



(ONVOLLEDIG) GESCHAT AANTAL NEDERLANDSE DODEN TWEEDE WERELDOORLOG 
 

Het totaal aantal Nederlanders dat in 1940 - 1945 als gevolg van oorlog, bezetting en 

jodenvervolging het leven verloor ligt tussen de 225.000 en 250.000. Nederland telde in 1940 

- 1945 bijna 9 miljoen inwoners, het dodental is dus ruim 2,5 % 

Ter vergelijking: schattingen van totaal aantal doden in  
Tweede Wereldoorlog (1939 - 1945) 55 miljoen, waarvan de helft burgers.  
Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918): 10 miljoen, merendeels militairen. 
 

- 2200 militairen van het Nederlandse leger, gesneuveld in de meidagen van 1940.  

- 258 NL militairen omgekomen in Duitse krijgsgevangenschap. 

- 1500 militairen Prinses Irene Brigade en Binnenlandse Strijdkrachten, gesneuveld in ‘44 –‘45. 

Burgers 

- 2850 burgers doodgeschoten als straf of wraak voor verzetsdaden (2000 verzetsmensen plus gijzelaars 

of niets-vermoedende burgers). 

- 375 van de circa 7.500 niet - joodse gevangenen in Duitse gevangenissen en tuchthuizen, de meeste 

veroordeeld wegens 'economische delicten', de overigen 'politieke gevangenen'. 

- 7000 van de zeker 15.000 niet - joodse gevangenen in concentratiekampen. 

 

- 104.000 van de in totaal 107.000 uit Nederland gedeporteerde joodse burgers, vermoord in Auschwitz, 

Sobibor enzovoort. 

- 240 leden van de Sinti en Roma-bevolkingsgroep (zigeuners), vermoord in Auschwitz 

 

- 20.500 burgers omgekomen bij bombardementen en gevechten september 1944 - mei 1945. Het 

bombardement van de Luftwaffe op Rotterdam, 14 mei 1940, kostte bijna 900 inwoners van die stad het 

leven. De meeste burgerslachtoffers vielen tijdens de geallieerde bevrijdingsacties, vanaf de Slag om 

Arnhem, september 1944. 

 

- 22.000 burgers van de steden in West - Nederland gestorven door honger en kou in de Hongerwinter, 

1944 - 1945 (het totaal aantal mensen dat door schaarste en andere slechte omstandigheden van de 

bezettingstijd is gestorven is veel hoger geweest; veel zieken en ouderen bijvoorbeeld zouden zijn blijven 

leven als er geen gebrek aan medicijnen was geweest). 

 

- 30.000 NL tijdens Arbeitseinsatz in Duitsland omgekomen door verzwakking, bombardementen enz. 

 

- 1490 bemanningsleden van de koopvaardij (in dienst van de westelijke geallieerden)  

 

- 20.000 Nederlanders/Nederlandse staatsburgers in Nederlands - Indië, als gevolg van de Japanse 

aanval op, en de Japanse bezetting van dat koloniale rijk. Het ging om ongeveer 7000 militairen (meest 

krijgsgevangenen) en 13.000 in de Japanse kampen geïnterneerde burgers. 

 

Extra: 

10.000 (mogelijk meer) Nederlanders sneuvelden aan het Oostfront als lid van de Waffen – SS e.d. 

Bij de bevrijding van Nederland (september 1944 - mei 1945) sneuvelden 50.000 geallieerde militairen  

 

CIJFERS: VERZETSMUSEUM 
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Holocaust en andere genociden 

Door Maria van Haperen,  
Centrum voor Holocaust en Genocide Studies, september 2009, 

Een uitgebreide  versie met zeer veel bronnen en internetlinks is  te vinden op www.chgs.nl 
 
 
WAT IS GENOCIDE? 
Genocide betekent volkerenmoord en is een misdaad waarbij groepen van onschuldige mensen worden 
vervolgd en vermoord wegens een identiteit die aan de slachtoffers wordt toegedicht. Deze misdaad is 
op 9 december 1948 juridisch vastgelegd in de Genocide Verdrag van de Verenigde Naties. Dit Verdrag 
definieert in artikel 2 het begrip genocide als volgt: 

WIE HEEFT DE TERM GENOCIDE BEDACHT? 
De jurist Raphaël Lemkin (1901-1951). Genocide betekent letterlijk 'volkerenmoord': Genos = volk, 
caedere = doden 
 
IS ER EEN VERSCHIL TUSSEN HET HISTORISCHE EN HET JURIDISCHE BEGRIP GENOCIDE?  
Ja. Historici duiden het begrip genocide in het algemeen veel ruimer dan juristen. Zo valt de deporatie en 
de moord op de Koelakken (1929/1930) die in 1932/1933 leidde tot de grote hongersnood in de 
Oekraïne en in de rest van de Sovjetunie volgens historici onder de term genocide. Het gaat over moord 
op een hele 'klasse'. Omdat strafrecht echter dadergebonden is (de daders zijn in dit geval overleden) en 
de vernietiging van een klasse bovendien niet beschreven staat in het Genocide Verdrag van de 
Verenigde Naties (1948) kunnen juristen niets met deze historische duiding.  

WELKE GENOCIDEN KENNEN WE? 
De geschiedenis kent talloze genociden. Het fenomeen is zo oud als de mensheid zelf. De Romeinen (Tijd 
van de Grieken en de Romeinen, 300 v. C – 500 n. C.) veroverden volksstammen, vermoordden de 
mannen en verkrachtten hun vrouwen zodat ze baby’s met de vijand kregen. Op die manier werd een 
volk van zijn oorspronkelijke identiteit ontdaan en ging een nieuwere generatie schijnbaar 
natuurlijkerwijs op in het Romeinse Rijk.  
Maar bijvoorbeeld ook beschavingen als die van de Inca’s en de Azteken (Tijd van Ontdekkers en 
hervormers, 1500-1600) zijn vernietigd. Op deze website is vooralsnog informatie te vinden over de 
zogenaamde moderne genociden, dwz. de genociden van de 20e eeuw. 

WAAROM GE- OF MIS-BRUIKEN POLITICI HET BEGRIP GENOCIDE? 
Zowel het gebruiken als het ontkennen van genocide heeft in het algemeen te maken met criminaliseren 

‘Elk van de volgende handelingen met als opzet het vernietigen, geheel dan wel gedeeltelijk, van een 
nationale, etnische, raciale of religieuze groepering als zodanig: 'het vermoorden van leden van de 
groep; het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep;het 
welbewust aan de groep opleggen van levensomstandigheden, die bedoeld zijn om de groep geheel 
dan wel gedeeltelijk fysiek te vernietigen; het opleggen van maatregelen om geboortes binnen de 
groep te verhinderen; en het met dwang overbrengen van kinderen uit de groep naar een andere 
groep.' 
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van de (politieke) tegenstander. De ontkenning(en) van de Armeense genocide en ontkenning(en) van de 
Holocaust zijn de meest bekende vormen van genocide ontkenning. Doorgaans hechten slachtoffers van 
genocide en ook hun nabestaanden aan erkenning van schuld door de verantwoordelijken, ook al zijn 
daders misschien niet altijd meer juridisch te vervolgen. Aan erkenning van de verantwoordelijkheid is 
echter vaak een juridisch nadeel verbonden, vanwege dreigende financiële claims van slachtoffers en/of 
hun nabestaanden.  
In het algemeen kan gesteld worden dat verantwoordelijken aan genocide een beschuldiging daarvan 
afwijzen.  

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN HOLOCAUST EN SJOA? 
 Met Holocaust en Sjoa wordt hetzelfde bedoeld, namelijk de genocide op de Joden (1941-1945). 
Holocaust betekent in het Grieks 'brandoffer/zoenoffer' en die term is een minder zorgvuldige keuze dan 
het begrip Sjoa. Sjoa betekent in het Hebreeuws 'grote vernietiging', een woord dat vanuit het 
Jodendom, maar ook qua omvang van deze genocide de lading beter dekt. 
 
WORDEN DADERS VAN GENOCIDE GESTRAFT EN OP WELKE MANIER? 
Het Genocide Verdrag dat op 9 december 1948 werd aangenomen door de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties trad op 12 januari 1951 formeel in werking. Dat deze conventie door 142 landen 
onderschreven is, betekent niet dat de bestraffing van verantwoordelijken en daders van genocide ook 
van meet af aan daadkrachtig ter hand is genomen. Pas met de instellingen van het International 
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) op 25 mei 1993, en het Internationaal Tribunaal voor 
Oorlogsmisdaden in Rwanda op 8 november 1994 door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is 
daarin verandering gekomen. Maar in geval van het zogenaamde Cambodja tribunaal is het nog maar de 
vraag of de verantwoordelijken ook daadwerkelijk ter verantwoording geroepen kunnen worden. Ze zijn 
te oud of al gestorven. 

De genociden van de 20e eeuw 

NAMIBISCHE GENOCIDE (MOORD OP DE HERERO’S EN NAMA’S TUSSEN 1904 EN 1907) 

De genocide op de Herero en Nama in Namibië 
(Afrika) is door de Verenigde Naties in 1985 
erkend als de eerste genocide van de 20e eeuw. 
Over het aantal slachtoffers bestaan slechts 
schattingen. In het algemeen gaan 
wetenschappers ervan uit dat tussen 1904 en 
1907/1908 ongeveer 65.000 Herero’s en 10.000 
Nama’s als gevolg van allerlei vormen van 
geweld door de Duitse kolonisator om het leven 
zijn gekomen. Dat is respectievelijk 70 % van de 
toenmalige Herero en 50 % van de Nama 
bevolking.  

Algemeen bekend is de Namibische genocide 
niet. Als er in het verleden al over is geschreven 
dan gebeurde dat vooral vanuit Duits koloniaal 

perspectief. Daarin was zeker geen sprake van 
genocide, maar van opstanden tegen het Duitse 
gezag. Schaamte over de gruweldaden tegen de 
Herero en Nama begaan had de Duitse koloniale 
machthebber niet. Er zijn bronnen die juist het 
tegendeel bewijzen, zoals vanuit de kolonie aan 
het moederland verstuurde ansichtkaarten met 
afbeeldingen van executies en slachtoffers. (zie 
afbeelding in pdf). Ook werd de opdracht tot 
volkerenmoord niet verdoezeld.  
In 2004 erkende de Duitse regering dat er in 
Namibië genocide is gepleegd. Tot een officieel 
excuus kwam het niet. Dat heeft de Namibische 
regering er echter niet van weerhouden om 
namens nazaten van de slachtoffers 
schadeclaims in te dienen. Uiteraard is van het 
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persoonlijk ter verantwoording roepen van 
daders aan de genocide in verband met het 
verstrijken van de tijd niet meer aan de orde. De 
Namibische genocide wordt ieder jaar in 
augustus op nationaal niveau herdacht.  
Alhoewel de Namibische genocide in het 
voortgezet onderwijs niet als een losstaand 
onderwerp aan bod komt, zijn er toch 
voldoende aanknopingspunten die deze 
genocide met de gebruikelijke lesstof verbinden. 
In algemene zin natuurlijk aan de geschiedenis 
van 19e en 20e eeuwse racistische denkbeelden 
over blanke suprematie en de imperialistische 
politiek, maar ook op een minder theoretisch 
niveau zijn verbindingen mogelijk. Zo wortelden 
veel van de problemen met de Herero en Nama 
in de beslissingen die op de Koloniale 
Conferentie van Berlijn (1884-1885) werden 
genomen. En ligt bij de openlijke strijd tussen 
Herero en Nama om grond en vee een 
vergelijking met de problemen die rezen tijdens 
de overgang van jagen en verzamelen naar 
landbouw, en naar feodale 
machtsverhoudingen, voor de hand. Ook het 
hardhandige optreden van de koloniale macht in 
1904/1905) en de verdrijving van beide volkeren 

was niet iets bijzonders. Saillant daarbij is wel 
het rijkscommissariaat over Duits Zuidwest 
Afrika door Dr. Heinrich Göring, de vader van de 
latere rijksmaarschalk onder Adolf Hitler, 
Hermann Goering. (racistische denkbeelden en 
politiek van nationaal-socialistisch Duitsland) 
Dat de Duitse troepen werden aangevoerd door 
Lothar von Trotha is een mogelijkheid om te 
verwijzen naar de hardhandige onderdrukking 
van de Bokseropstand (1900-1901). En dan 
zitten in de Namibische genocide nog 
elementen die doen denken aan vernietiging 
door middel van arbeid. Veel Herero en Nama-
mannen stierven namelijk als gevolg van de 
dwangarbeid in de mijnen en aan de 
spoorlijnen. Dat de vrouwen en kinderen 
werden overgebracht naar eilanden voor de 
Namibische kust en daar in concentratiekampen 
aan hun lot werden overgelaten met 
ondervoeding, epidemieën en de dood tot 
gevolg is niet alleen een verbinding met de 
concentratiekampen uit de Boerenoorlog, maar 
lijkt ook een voorbode op de 
concentratiekampen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog te zijn.  
 

 

ARMEENSE GENOCIDE (1915) 
 
Alhoewel met regelmaat van de klok berichten 
in de media verschijnen over erkenning of 
ontkenning van de Armeense genocide zijn 
geleerden het erover eens: de moord op de 
Armeniërs in 1915 was een genocide. In 2000 
ondertekenden 126 academici, waaronder de 
toonaangevende historicus Yehuda Bauer een 
verklaring, waarin ze vastlegden dat de 
Armeense genocide heeft plaatsgevonden. Ze 
deden bovendien aan Turkije de aanbeveling om 
in het reine te komen met dit feit. Sindsdien 
hebben veel regeringen politieke verklaringen 
afgegeven waarin Turkije werd opgeroepen om 
de genocide op de Armeniërs te erkennen. 
In de nacht van 24 op 25 april 1915 werden in 
Constantinopel 250 vooraanstaande Armeense 
intellectuelen bijeen gedreven en geëxecuteerd 
op bevel van de Ottomaanse machthebber 
Talaat Pasha, leider van de Jong-Turken.  

Hun moord en de datum van 24 april wordt 
door Armeniërs overal op de wereld herdacht 
als het begin van de genocide op meer dan een 
miljoen Armeniërs.  
Het is voor een buitenstaander ingewikkeld om 
snel inzicht te krijgen in de problematiek van de 
volkerenmoord op de Armeniërs in 1915, vooral 
omdat de volkerenmoord inzet is van politieke 
strijd.  
Uitgaande van de definitie van genocide zoals 
vastgelegd op 9 december 1948 is de zaak 
echter helder: via een stapsgewijs proces 
werden allereerst de weerbare Armeense 
mannen uitgeschakeld, waarna werd 
overgegaan tot het uitroeien van de zwakkere 
leden van de groep: de vrouwen, kinderen en 
oude mannen en vrouwen. In 
les/onderwijsverband kan daarmee elke 
ontkenning van de genocide de kop in worden 
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gedrukt.  
Het behandelen van de Armeense genocide is in 
de kerndoelen niet verplicht gesteld, toch zijn er 
een aantal duidelijke aanknopingspunten in de 
schoolmethoden voor het voortgezet onderwijs 
waarbij kan worden aangehaakt.  
De volkerenmoord vond plaats tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in het land dat in alle 
schoolboeken vermeld staat als ‘de zieke man 
van Europa`, vanwege de vele interne 
spanningen tussen verschillende etnische 

groepen. Aan de buitengrenzen roerden met 
name de Russen zich en de Eerste Wereldoorlog 
(Turkije was bondgenoot van Duitsland) voerde 
de druk op de nationalistische regering van 
Jong-Turken naar een denkbeeldig kookpunt. De 
Jong-Turkse regering wentelde alle binnen- en 
buitenlandse druk af op de vermeend vijandige 
inlandse vijand, de Armeense minderheid die 
afweek omdat ze christelijk was.  
 

 
 

OEKRAÏNE- DE GROTE HONGERSNOOD (1932-‘33) 
De deporatie van de zogenaamde Koelakken en 
de hongersnood in 1932/1933 die het leven 
kostte van miljoenen mensen in, met name de 
Oekraïne, heeft er in november 2006 toe geleid 
dat het Oekraïnse parlement de desastreuze 

gebeurtenissen officieel tot genocide 
verklaarde. Een genocide die, net zoals de 
genocide op de Joden (Holocaust) tijdens de 
nationaal-socialistische heerschappij (1933-
1945) een eigen naam draagt: Holodomor.  

 
 

GENOCIDE OP DE JODEN (HOLOCAUST 1941-1945) 
 
De moord op de Joden tussen 1941 – 1945 in 
Europa is de best gedocumenteerde genocide 
uit de moderne geschiedenis. Het is tevens de 
eerste genocide die een naam kreeg: de 
Holocaust. Omdat het regel is dat de 
overlevenden van een genocide als ook als 
eerste over de gebeurtenissen schrijven, en het 
Jodendom een bij uitstek geletterde traditie 
kent, is het niet verwonderlijk dat er veel over 
de Holocaust bekend is. Maar het is niet de 
enige, noch de belangrijkste reden dat de 
Holocaust de best gedocumenteerde 
volkerenmoord van de 20e eeuw is. Belangrijker 
is dat de moord op de Joden een genocide is die 
in het hart van de Europese samenleving heeft 
plaatsgevonden, en in de uitvoering ervan geen 
precedent (voorbeeld) kent.  
 In de afgelopen zestig jaar is de volkerenmoord 
op de Joden uitgegroeid tot het symbool van 
racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme. 
Media gebruiken de Holocaust als paradigma 
(kader) om andere genociden mee te 
vergelijken. Niet verbazingwekkend, want de 
Holocaust vertelt een onvervreemdbaar feit 

over de mensheid, namelijk dat we, hoe 
beschaafd we ook lijken, in staat zijn om onze 
eigen soort massaal te vermoorden en we dat 
doen met de beste middelen die ons op dat 
moment ter beschikking staan. Hetgeen in het 
geval van de Holocaust gifgas in de vorm van 
Zyklon B was.  
De Holocaust wordt door Joden op Jom HaSjoa 
(27 Nisan, 19 april) herdacht. Dit is de datum 
waarop in 1943 de getto-opstand in Warschau 
begon. Jom HaSjoa is de staat Israël ingesteld als 
herdenkingsdag voor de slachtoffers van de 
Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. 
Daarnaast is er sinds november 2005 de 
Holocaust Memorial Day op 27 januari. Deze 
datum, de officiële bevrijding van concentratie - 
en vernietigingskamp Auschwitz door de Russen 
in 1945, is door de Verenigde Naties 
uitgeroepen als de officiële herdenkingsdag ter 
herinnering aan alle Joodse slachtoffers van 
WOII (artikel 1 VN resolutie) en aan de 
slachtoffers van andere genociden, zoals in 
Cambodja, Ruanda, Srebrenica en Darfur. 
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Voor docenten  
Alle schoolboeken in het voortgezet onderwijs 
besteden aandacht aan de Holocaust. Het is een 
verplicht onderdeel van het curriculum van het 
ministerie van OCW. Op het moment dat 
leerlingen van de basisschool komen mag niet 
van ze worden verwacht dat ze over veel kennis 
van de Holocaust beschikken. Op de basisschool 
is de Tweede Wereldoorlog weliswaar als 
onderdeel voorgeschreven, maar er wordt 
slechts globaal over lesgegeven. Anne Frank, 
concentratiekamp, persoonsbewijs mogen als 
bekend worden verondersteld, maar meer dan 
een globaal ‘horen van` gaat de kennis niet. In 
feite krijgen VMBO (alle stromingen) in klas 2 en 
Havo en VWO klas 3 het thema van de Tweede 
Wereldoorlog en Holocaust in alle geschiedenis 
methodes globaal aangeboden. In de stof staat 
kennis voorop en ontbreekt het aan tijd om 
tijdens de lessen meer dan twee uur op 
jaarbasis aan de Holocaust te besteden. Het is 
daarom raadzaam wanneer docenten naast de 
verplichte lesstof ook in projectvorm het thema 
van de Holocaust aan te bieden. Over 

belangstelling voor het onderwerp zullen 
leerlingen niet klagen, want ook hier is de trend 
zichtbaar die herdenkingscentra en 
oorlogsmusea al een paar jaar signaleren: de 
belangstelling voor de Holocaust neemt toe.  
In de bovenbouw komt de Holocaust wederom 
aan de orde, in tijdvak 9, maar ook hier is de te 
besteden tijd voor het thema minimaal (2-4 
lesuren). Van een thematische verbreding en 
vergelijking met andere genociden is slechts 
sporadisch (één keer) sprake in de 
bovenbouwmethoden bij het vak geschiedenis. 
In sommige maatschappijleer methoden is 
sprake van aandacht voor het internationaal 
strafhof, maar van structurele benadering van 
de thema’s in en rond genociden is geen sprake.  
Op deze pagina alvast een aanzet tot een 
manier waarop u zich als docent inhoudelijk 
kunt (bij)scholen en laten inspireren. Dit gebeurt 
door verwijzing naar een groot aantal bronnen 
en door aanroeren van een enkel detail uit de 
geschiedenis van de Holocaust.  

 

De Holocaust, een (te?) moeilijk onderwerp?  
Hoe ga je om met deze moeilijke materie. En, 
hoe doe je dat op een toegankelijke manier 
zodat leerlingen ervan leren. Het antwoord is 
kort: door zelf goed af te bakenen wat je wil dat 
leerlingen opsteken.  
Natuurlijk is het een gecompliceerd onderwerp 
en is het gruwelijk, maar dat betekent niet dat 
je het als docent moet mijden. Zorg ervoor dat 
je kennis van zaken hebt en ruimdenkend met 
het onderwerp, en de reacties die het oproept, 
omgaat. Mystificeer vooral niet. Neig niet tot 
schuilen achter de ‘omvang en grootsheid` van 
de Holocaust. Deze genocide is niet door een 
ondefinieerbaar ‘kwaad` veroorzaakt, maar door 
mensen. Het is ‘a manmade disaster` en daarom 
is gebruik van verstand en analyse op zijn plaats. 
Daarmee hoeft niets van empathie verloren te 
gaan, in tegendeel zelfs: het biedt u de 
mogelijkheid om door middel van verhalen te 
vertellen over het leven dat vermoordde 
mensen leefden en over hun cultuur die 

nagenoeg uit Europa verdween. Om met de 
onderzoeker bij uitstek op dit gebied, Yehuda 
Bauer, te spreken:’The inclination of people who 
take refuge in mysticisme to argue that an event 
of such magnitude- a “tremendum,” as they 
sometimes call it – cannot ultimately be 
explained. This retreat into mysticism is usually 
reserved for the Holocaust, whereas all other 
events are liable to rational explantion.[...]The 
mystifiers, with the best of intentions, achieve 
the opposite of their presumed aim, which is to 
achieve identification and empathy with the 
victims. You cannot identify with what is 
inexplicable. True, the depth of pain and 
suffering of Holocaust victims is difficult to 
describe [but...] the Holocaust is certainly not 
unique, because “indescribable” human 
suffering is forever there and is forever being 
described.`  
Bron: Yehuda Bauer, Rethinking the Holocaust, 
New Haven/ Londen 2002, blz. 7.  
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Lezingen  
Heeft u behoefte aan een lezing over de Holocaust? Online zijn er een paar te vinden die zeer de moeite 
waard zijn:  
Van Yehuda Bauer (Yad Vashem):  
1.12 uur (Engelstalig) over nieuw antisemitisme (na een lange intro begint de lezing van Yehuda Bauer op 
ongeveer 16.30 minuten):  

 http://www.youtube.com/watch?v=zqo9HyFMGFI  
Vergelijking van de Holocaust met andere genocides (20 minuten, Engelstalig):  

 http://www.youtube.com/watch?v=Nsfz8qWPcAw  
 Rethinking antsemitism (1.13 uur Engelstalig):  

 http://www.youtube.com/watch?v=h8zoiRhIXPE  
 

CAMBODJAANSE GENOCIDE 
  
De Cambodjaanse genocide is een voorbeeld 
van volkerenmoord op de eigen bevolking, met 
als doel het tot stand brengen van de 
communistische (de maoïstische variant 
daarvan)  landbouw heilstaat. 
Het aantal doden van deze genocide kan niet 
precies worden achterhaald. De laatste 
nationale volkstelling voorafgaande aan het 
bewind van de Rode Khmer in Cambodja 
dateerde van 1962. Ben Kiernan, de historicus 
van de universiteit van Yale, komt tot een 
schatting van 1,7 miljoen doden. Graig Etcheson 
van het Cambodian Documentation Center 

denkt dat er meer dan twee miljoen mensen 
tijdens het Rode Khmerregime om het leven zijn 
gekomen, waarvan meer dan de helft 
waarschijnlijk door executie. In totaal heeft het 
Cambodian Documentation Center tot nu toe 
meer dan 1,1 miljoen slachtoffers van executies 
geïdentificeerd. 
Ieder jaar herdenken de Cambodjanen op 17 
april de slachtoffers van de genocide en eren de 
overlevenden. Op 31 juli 2008 startte in de 
Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh officieel 
het Cambodja-tribunaal.  

  

Lesmateriaal Cambodja  
Didactisch hulpmiddel bij geschiedenis of een manier om de geschiedenis vanuit de doelstellingen van 
het schoolvak CKV aan leerlingen over te brengen.  
Geschiedenis door middel van een rap, via  

 http://www.youtube.com/watch?v=LJil01WyWYQ&feature=related  
(jonge artiest Prach Ly vertelt hoe hij geboren werd in een concentratiekamp tijdens het Rode Khmer 
regime en over wat zijn familie heft meegemaakt. Engelstalig, 2.31 minuten)  
 
Hierbij valt de volgende tekst te gebruiken:  
 
“PHNOM PENH, 30 JULI., Een rapalbum over de genocide van de Rode Khmer is een groot succes in 
Cambodja. De tweede helft van de jaren zeventig, toen 1,7 miljoen mensen werden vermoord bij de 
poging van het Rode-Khmer-regime om Cambodja te veranderen in één grote landbouwcommune, is 
een periode die bij voorkeur wordt verzwegen in Cambodja. Schoolboeken maken er bijvoorbeeld 
nauwelijks melding van, maar nu klinkt `The End'n is Jus The Beginnin' overal in Phnom Penh.  
De rap-plaat met 17 nummers is gemaakt door de Amerikaan 21-jarige Prach Ly, die in 1983, vier jaar na 
de val van de Rode Khmers, met zijn ouders uit Cambodja emigreerde. Drie van de nummers worden 
gezongen in het Cambodjaans, de rest in een met Cambodjaanse woorden doorspekt Engels. ,,Macht, 
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eigendom, meisjes, geld. Wat heb je eraan als verwanten, kinderen, echtgenoten en families worden 
gescheiden?'' luidt een van teksten van de drie Cambodjaanse nummers. En in het Engelstalige nummer 
`In 1975 komen regels voor als: ,,Ik herinner me hoe ze hem van dichtbij in het gezicht schoten ten 
overstaan van zijn kinderen. Ik word gek. De hel op aarde, het kan niet erger worden.''  
 
Prach Ly nam de cd in eigen beheer in een garage op in Long Beach waar veel Cambodjanen wonen. 
Nadat hij een paar cd's aan vrienden had gegeven, vond `The End'n is Jus The Beginnin' zijn weg naar 
Cambodja. Hier wordt de cd onder de naam `Cambodian Rap' massaal gekopieerd en voor twee dollar 
verkocht.  
In Cambodja bestaat praktisch geen auteursrecht en zijn vrijwel alle cd's naar westerse maatstaven 
`piraten'. ,,Iedereen wil doen wat Prach Ly heeft gedaan'', is het commentaar van Sophoann Sope Hul, 
een van Cambodja's bekendste diskjockeys. ,,Maar men is bang. In Cambodja durft niemand te zeggen 
wat hij heeft gezegd. Het is zeer inspirerend.'' Prach Ly is verrast door het succes: ,,De cd was bedoeld 
voor vrienden. Maar nu hoop ik dat een grote platenmaatschappij hem uitbrengt.''  
Bron: http://archief.nrc.nl/?modus=l&text=cambodjaanse+genocide&hit=22&set=1  
 
 

GENOCIDE IN RWANDA (1994) 
  
"Op de avond van 6 april 1994 […] zat generaal 
Romeo Daillaire op de divan in zijn 
bungalowverblijf in Kigala, in Rwanda, terwijl hij 
met zijn assistent, Brent Beardsley, naar CNN 
keek. Beardsley was bezig plannen uit te werken 
voor een nationale sportdag waarop Tutsi-
rebellen en Hutu-regeringssoldaten een 
voetbalwedstrijd tegen elkaar zouden spelen. 
Dallaire, de bevelhebber van de VN-missie 

zei:’Weet je Brent, als hier ooit de vlam in de 
pan slaat, dan doet al dit gedoe er echt niets 
meer toe, of dacht je van wel?`Het volgende 
moment rinkelde de telefoon." 
Bron: Power, S., ‘Een probleem uit de hel`. 
Amerika, het Westen en het tijdperk van de 
genocide, Amsterdam/Antwerpen 2003, blz. 
369. 

 

GENOCIDE IN SREBRENICA 
 
Op het moment van de genocide stond Srebrenica onder bescherming van Nederlandse militairen in 
dienst van de Verenigde Naties. Deze zogenaamde blauwhelmen moesten de ongeveer 40.000 
aanwezige vluchtelingen in een door de VN Veiligheidsraad uitgeroepen enclave (veilig gebied) 
beschermen, maar dat lukte niet.  
 

Genocide in Srebrenica, voor docenten  
In juli 1995 vond in het stadje Srebrenica 
(letterlijk: Zilverstad) een genocide plaats op 
meer dan 7000 Bosnische moslimmannen. Het 
was het dieptepunt in een oorlog die sinds 1992 
in Bosnië, een republiek van het voormalige 
land Joegoslavië, plaatsvond. Op het moment 
van de genocide stond Srebrenica onder 
bescherming van Nederlandse militairen in 
dienst van de Verenigde Naties. Deze 
zogenaamde blauwhelmen moesten de 

ongeveer 40.000 aanwezige vluchtelingen in een 
door de VN Veiligheidsraad uitgeroepen enclave 
(veilig gebied) beschermen, maar dat lukte niet. 
Op 11 juli trokken Servische troepen van 
generaal Mladíc de beschermde zone Srebrenica 
binnen en daar voltrok zich een genocidaal 
proces. Weerbare mannen werden van hun 
familie gescheiden en zouden in de weken 
daarna worden vermoord. Hun vrouwen, 
kinderen en de ouderen werden in bussen 
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weggereden naar een ander ‘veilig` gebied. Ze 
zagen hunnen mannen en vaders nooit meer 
terug.  
De genocide in Srebrenica kan niet losgezien 
worden van de oorlog die in voormalig 
Joegoslavië is 1991 uitbrak. Toen in mei 1995 
Kroatische militairen met een bliksemcampagne 
West- Slavonija en de Krajina binnen vier 
maanden terugveroverde op de Serven werden 
die in het nauw gedreven. De Kroaten sloten 
zich aan bij het Bosnische leger aan en 
veroverden 50% van het Servische gebied. In het 
oosten van Bosnië belegerden de Serven 
Sarajevo en de moslimenclaves, waaronder het 
door Dutchbat beschermde Srebrenica. Tijdens 
en na de inname op 11 juli begonnen Servische 
troepen vrijwel onmiddellijk met etnische 
zuivering. Het gebeurde onder de ogen van 
Dutchbat, de Nederlandse legereenheid die 
voor de verdediging van de stad 
verantwoordelijk was. Generaal Mladid’s 
manschappen schoten op de vluchtende 
moslims die de bossen en heuvels introkken en 
organiseerden massa-executies. Deze 
gebeurtenissen namen meer dan een week tijd 
in beslag.  
In totaal werden tegen de 8000 Bosnische 
moslimmannen gedood. Het zou een aantal 
jaren duren voordat de gruwelijke details 
hierover bekend werden. De schuldvraag of 
Dutchbat medeschuldig was aan het verloop van 
de genocide keert tot op de dag van vandaag 
telkens terug.  
Uiteraard hoeft in de lespraktijk geen antwoord 
op enige schuldvraag te worden gegeven, als er 
al gesproken kan worden van ‘schuld`. Maar 
gegeven dat het vraagstuk van de schuldvraag 
steeds terugkeert is natuurlijk wel aanleiding 

om in de lespraktijk daaraan aandacht te 
besteden. Bovendien komt Srebrenica vanuit die 
optiek ook expliciet voor in de Canon van 
Nederland (zie www.entoen.nu) voor het 
basisonderwijs.  
Net als bij de genocide in Rwanda is de 
invalshoek ook in geval van de volkerenmoord 
in Srebrenica vanuit de invalshoek van 
veiligheidshandhaving door de VN voor de hand 
liggend. Het beperkte mandaat van de 
Dutchbatters lijkt op dat van generaal Dallaire, 
maar om de genociden daarom naast elkaar te 
leggen zou een te gemakzuchtige vergelijking 
zijn die onrecht doet aan de heel verschillende 
omstandigheden waarbinnen de genociden tot 
stand konden komen. De situatie in Bosnië was 
tenslotte totaal anders dan in Rwanda. In 
Rwanda hadden Tutsi rebellen een jaar 
daarvoor een einde gemaakt aan de genocide, 
terwijl de Bosnisch-Servische troepen, drie jaar 
na het uitbreken van de oorlog in Bosnië, iets 
deden waarvan haast niemand gedacht had dat 
ze dat zouden durven doen. Ze liepen over de 
verdedigingswerken van de VN heen, een vrije 
enclave die internationaal geëerbiedigd werd.  
De Balkan problematiek vanuit het perspectief 
van voor WOI en de stichting van de staat 
Joegoslavië in 1918 is erg ingewikkeld. Meer 
voor de hand liggend is een benadering vanuit 
de politieke stroming van het nationalisme en 
de ellende die deze stroming veroorzaakt. 
Vanuit de optiek van mondialisering en 
Europese eenwording is het streven naar 
vormen van nieuwe (kleine) staten met 
vastliggende staatsgrenzen als archaïsch te 
typeren. Deze staten zullen zich immers niet 
zelfstandig economisch kunnen handhaven.  
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Secundair antisemitisme getoetst 

 

Lezen dat Joden nu nog steeds lijden onder de gevolgen van de Holocaust 

versterkt gevoelens van antisemitisme. Dit concludeerden onderzoekers van de 

Universiteit van Bonn. Het was de eerste keer dat theorieën over dit fenomeen, 

dat wel 'secundair antisemitisme' wordt genoemd, werden getoetst.  
 

De term SECUNDAIR ANTISEMITISME kwam kort na de oorlog vooral in Duitsland in zwang 

om een nieuwe vorm van antipathie tegen Joden te beschrijven, die werd gevoed door de 

herinnering aan de Sjoa.  

 

Volgens deze theorie bezorgde het feit dat Joden nog steeds leden onder de gruwelen van 

de oorlog Duitsers - zelfs jonge Duiterse - ondraaglijke schuldgevoelens. Paradoxaal 

genoeg was het resultaat hiervan een afkeer van Joden, als 'oorzaak' van deze 

ongemakkelijke gevoelens. Denk aan de uitspraak 'De Duitsers zullen de Joden nooit het 

bestaan van Auschwitz vergeven'. 

 

Deze theorie sluit aan bij het ook in ander verband gangbare psychologische concept van de 

'rechtvaardige wereld': het  idee dat we in een rechtvaardige wereld leven waar iedereen 

krijgt wat hij verdient: elk lijden moet dus wel de schuld zijn van de slachtoffers zelf 

(BLAMING THE VICTIMS). Antisemitische e-mails die Nederlanders verstuurden tijdens de 

Israelische Gaza-actie in januari 2009 doen vermoeden dat dit secundair antisemitisme nog 

steeds leeft, ook in Nederland. Maar tot nu toe was deze theorie nooit echt getoetst.  

 

Onderzoek: ‘Benadrukken dat Joden nog steeds lijden onder de 
Holocaust versterkt antisemitisme’ 
 

Duitse studenten zeiden dat zij meer antisemitisch waren geworden door te lezen over het 

nog voortdurende lijden onder de Holocaust, concludeert een psychologisch onderzoek van 

de Universiteit van Bonn. 

 

De psychologen Roland Imhoff en Rainer Banse namen voor dit onderzoek eerst 62 

eerstejaars studenten van de Universiteit met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar een 

bestaande toets af om vast te stellen in hoeverre zij er antisemitische ideeen op na hielden.  

 

Daarna lazen de studenten een tekst over de gruwelen die de nazi's begingen tegen de Joden 

in het kamp Auschwitz. De ene helft las een versie die besloot met de uitspraak dat deze 

tragedie "lang geleden was en geen directe gevolgen meer had voor Joden van nu"; de 

anderen lazen een versie waarin stond: "Zelfs vandaag lijden er Joden door secundaire 

traumatisering".  

 

Na drie maanden kwamen de studenten terug voor een formele toets. Zij vulden dezelfde 

vragenlijst in die zij drie maanden eerder hadden ingevuld. Ter controle van de antwoorden 

– antisemitisme is in Duitsland nog een zwaar taboe – vertelden de onderzoekers aan de 

helft van de groep dat zij tijdens het invullen van de toets verbonden werden met een 

leugendetector. Deze studenten maakten de toets in een psychologisch lab en kregen 

elektroden aan hun ring- en middelvinger. 
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De studenten zonder deze elektroden (die dus niet bang waren op leugens betrapt te 

worden) en die hadden gelezen dat Joden ook nu nog lijden onder de Sjoa, scoorden lage op 

antisemitische gevoelens.  

 

Maar bij de studenten die waren verbonden met 'leugendetectors', vergrootte de tekst over 

het voortdurende lijden hun antisemitische gevoelens aanzienlijk, concludeert de studie. 

 

De resultaten werden eind 2009 gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Science. Een 

van de conclusies van onderzoekers Imhoff en Banse luidde dat, hoewel het logisch zou 

lijken om het lijden van slachtoffers te benadrukken "om meevoelende reacties op te 

wekken en vooroordeel te verminderen", een dergelijke strategie "in veel situaties 

contraproductief kan werken".  

 
Bron: UPI en Psychological Science 
  

http://www3.interscience.wiley.com/journal/122659023/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
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Iedereen een beetje slachtoffer, iedereen een beetje dader  

De Nederlandse Historikerstreit over de grijze oorlog  

Het 'grijze' geschiedbeeld van Chris van der Heijden krijgt in Nederland veel instemming 

en navolging. De hoogste tijd om uit zijn nivelleringsdrift en de relativering van het joods 

slachtofferschap het patroon te ontrafelen van secundair antisemitisme. 

Evelien Gans 

 
Onlangs schreef de historicus en journalist Chris van der Heijden een artikel in De Groene Amsterdam-

mer (27 november 2009) waarin hij zin en legitimiteit van het proces tegen Demjanjuk in twijfel trekt.  

Het is de zoveelste keer dat Van der Heijden de shoah probeert terug te brengen tot een inhoudsloos 

drama: “Jodenmoord, genocide, holocaust, shoah of hoe je het fenomeen ook wilt noemen”. De zoveelste 

keer ook dat hij 'schuld' en 'boete' wil nivelleren. Enerzijds legt Van der Heijden de nadruk op vermeende 

tekortkomingen in de procesvoering tegen Adolf Eichmann. Anderzijds is het voor hem - net als voor 

Demjanjuks advocaat Ulrich Busch* - een open vraag of de leden van de joodse Sonderkommando's niet 

evenveel aan te rekenen valt als (Oekraïense) trawniki zoals Demjanjuk. Hij negeert de bestaande vaklite-

ratuur waaruit blijkt dat in Sobibor alle bewakers werden ingezet bij het vernietigingsproces. “Waren er 

geen portiers, onderhoudsmonteurs, chauffeurs?” vraagt hij. *  

Uitspraken van joodse Nebenkläger dat zij behoefte hebben aan waarheidsvinding en gerechtigheid zijn 

aan Van der Heijden niet besteed. Volgens hem zijn de voormalige slachtoffers en hun nabestaanden 

troetelkinderen van een op hol geslagen 'publiciteit'. Gestut door een op 'leed' en 'redenen van het hart' 

gefundeerde 'moraal', en gedreven door hun jacht op 'compensatie', weten zij De Oorlog kunstmatig le-

vend te houden. 

Van der Heijden krijgt in de Nederlandse pers en academische wereld veel ruimte om zijn visie uit te dra-

gen. In Duitsland, waar de Frankfurter Schule jaren geleden het begrip SECUNDAIR ANTISEMITISME intro-

duceerde, en men in het kader van de Historikerstreit de geschiedschrijving van de oorlog systematisch de 

maat neemt, zou hij al lang als revisionist zijn weggezet. Maar Van der Heijden past goed in het huidige 

Nederland. Hij voedt de ruim aanwezige behoefte aan ‘normalisering‟ en ‘nivellering’: iedereen een 

beetje slachtoffer, iedereen een beetje dader. 

Grijs verleden 
 
Chris van der Heijden is een levende paradox. 

Zelf zit hij tot in zijn haarwortels verstrikt in het 

geschiedbeeld van de Tweede Wereldoorlog en 

de shoah waarvan hij de dominantie doorlopend 

bestrijdt.  

Karakteristiek zijn titel en portee van zijn artikel 

in Vrij Nederland 'De oorlog is voorgoed voor-

bij' (2003). Het vormt een schakel in een reeks 

publicaties waarin Van der Heijden zich recht-

streeks met de Tweede Wereldoorlog, jo-

den(dom), de shoah en Israël bezighoudt: Grijs 

verleden (2001), tal van artikelen in Vrij Neder-

land (1994-2004), Joodse NSB'ers (2006), arti-

kelen over NSB en over Wilders in NRC Han-

delsblad (2006-2007), Israël: Een onherstelbare 

vergissing (2008).  

Zijn boek Grijs verleden sloeg in als een bom en 

werd zowel bejubeld als verguisd. De openings-

zinnen vatten de strekking van het boek kort 

samen: “Eerst was er de oorlog, daarna het ver-

haal van die oorlog. De oorlog was erg maar 

het verhaal maakte de oorlog nog erger.” * 

Al meteen presenteert Van der Heijden zich als 

een man met een missie. De oorlog in Nederland 

was een ellendige tijd, maar vergeleken met veel 

andere landen viel het mee. Volgens de auteur 

heeft de oorlog veel te lang als 'een blok beton 

midden in het vaderlands verleden' gestaan.  

De eerste vijftien jaar erna had men in Neder-

land een relatief nuchtere kijk op die vijf mise-
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rabele jaren, zie het geschiedwerk van Abel 

Herzberg Kroniek der jodenvervolging (1950).  

In de loop van de jaren zestig kwam daar echter 

verandering in. Net toen Nederland definitief een 

modern land leek te worden, begonnen met 

name Jacques Presser en Loe de Jong 'in woord 

en beeld aan een herhaling van de oorlog'. Ze 

schiepen een 'overspannen beeld' van GOED en 

FOUT in een samenleving die de oorlog als 

bindmiddel goed kon gebruiken. * 

Van der Heijdens allesoverheersende methode 

om het perspectief van GOED en FOUT open te 

breken is: NIVELLEREN. * Zo verklaart hij Seyss-

Inquart tot een gevoelig mens vanwege diens 

voorliefde voor bergen en muziek. *  

Nivelleringsstrategie bij uitstek is de hoofdrol 

die hij 'het toeval, de klungeligheid, de kleinheid' 

toebedeelt, zoals in zijn casus over de twee (toe-

komstige) dichters Andreus en Lucebert. Samen 

gaan ze op weg om zich aan te melden als vrij-

williger bij het SS Ersatzkommando, maar Lu-

cebert bedenkt zich en haakt af. Volgens Van 

der Heijden is het oneerlijk dat Andreus wél en 

Lucebert nooit het etiket FOUT opgeplakt kreeg: 

tussen de mentaliteit van hen beiden was 'nau-

welijks of geen verschil'. * 

De historicus Hermann von der Dunk stelde hier 

tegenover dat het wat betreft het vraagstuk van 

'schuld' irrelevant is dat een nazi-leider 'een 

fijngevoelig muziekminnend mens' was, net zo 

min als het van belang was dat misschien in ie-

der mens een schurk schuilgaat. “Het komt erop 

aan of die potentiële schurk ook uit zijn schuil-

hok te voorschijn komt.” En men kan 'véél, maar 

lang niet alles de omstandigheden in de schoe-

nen schuiven', aldus Von der Dunk. * 

Van der Heijden lijkt het cruciale moment van 

(individuele) keuze en handelen onder het tapijt 

te willen vegen om uit te komen bij wat hij in 

dezelfde periode in Vrij Nederland stelt: 'Het 

toeval bepaalde (...) aan welke kant je bleek te 

hebben gestaan, toen vijf jaar later de rekening 

werd opgemaakt.'* Zo komen uiteindelijk ‘da-

ders’, ‘omstanders’ en ‘slachtoffers’ terecht in 

een en dezelfde reusachtige terrine gevuld met 

een grijze, smakeloze soep. Daar drijven allen 

doelloos rond, nauwelijks van elkaar te onder-

scheiden. Makkelijk verteerbaar, dat wel. 

Ook het jodendom valt ten prooi aan Van der 

Heijdens nivelleringsdrift. Grootschalige assi-

milatie voor de oorlog zorgde ervoor dat het 

Nederlandse jodendom 'afstevende op een stil 

uitsterven'. Als voorbeeld dienen de drie ge-

schiedschrijvers Herzberg, Presser en De Jong: 

'geassimileerde joden' voor wie het jodendom 

'slechts een symbolische functie' zou hebben 

gehad. * Een - om het bij de eerstgenoemde te 

houden - absurde karakterisering, alleen al om-

dat Herzberg van 1934 tot 1939 met verve het 

voorzitterschap van de Nederlandse Zionisten-

bond bekleedde. Van der Heijden blijkt de ach-

terhaalde opvatting toegedaan dat slechts de 

gang naar synagoge of Israël een jood tot au-

thentieke jood maakt. Het is een manier om 

Herzberg die hij als sleutelfiguur* in zijn boek 

opvoert, de rol te verlenen van een universeel 

denkende ontjoodste joodse wijze.  

Herzberg fungeert als alibi-jood - als het medi-

cijn waarmee Van der Heijden schuld en boete 

beheersbaar maakt. In zowel Grijs verleden als 

in artikelen en interviews boetseert hij Herzberg 

tot de joods-seculiere God van het Menselijk 

Tekort. De vraag hoe de joden konden voorko-

men dat hun kinderen opnieuw slachtoffer wer-

den, zou Herzberg beantwoord hebben met een 

wedervraag: 'Hoe kunnen we voorkomen dat 

onze kinderen beulen worden.'* Met deze later 

door tal van journalisten en sprekers dankbaar 

aangehaalde omkering van slachtoffer en dader 

sluit Van der Heijden zijn boek af. 

Nederlandse Historikerstreit 

Grijs verleden vormt, concreet maar ook als 

metafoor, inzet van een Nederlandse Histori-

kerstreit, met als trefwoorden GRIJS en MO-

RAAL.* De historicus Hans Blom heeft in zijn 

inaugurele rede In de ban van goed en fout? 

(1983) gesteld dat de wetenschappelijke ge-

schiedschrijving over de bezettingstijd in Ne-

derland zich moest ontworstelen aan het keurslijf 

van een politiek-morele vraagstelling en daar-

mee aan het perspectief van collaboratie en ver-

zet. Dat zou het mogelijk maken relevante 

nieuwe thema's aan te boren: de mentaliteit en 

beleving van de bevolking tijdens de Duitse be-

zetting, continuïteit (veeleer dan discontinuïteit) 

tussen de perioden voor, tijdens en na de oorlog, 

en internationaal vergelijkend onderzoek.*  
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In Grijs verleden roemt Van der Heijden Blom 

als degene die nog een stapje verder dan de his-

toricus Jan Bank is gegaan in het slaan van een 

'deukje in het blozend zelfvertrouwen van de 

vaderlandse cultuur'.* Hijzelf zou echter met een 

'deukje‟ geen genoegen nemen. 

De historicus Maarten Brands sprak in 2003 zijn 

waardering uit voor Bloms 'verzet tegen het 

overheersende manicheïsme van het "goed-

fout"-denken'. Hij tekende daar wel bij aan dat 

Blom hierdoor onbedoeld soms in een gezel-

schap terecht was gekomen 'waarin hij zich niet 

erg op zijn gemak kan hebben gevoeld, onder 

meer van hen die "fout" gedrag graag geëxcu-

seerd of gebagatelliseerd willen zien'.  

Onduidelijk bleef wat Blom zelf was gaan be-

schouwen als 'niet bedoelde effecten van zijn 

betoog'. Door een waarderende recensie te 

schrijven over Chris van der Heijdens 'omstre-

den boek' Grijs verleden had Blom de verwar-

ring over wat hij destijds precies bedoeld had 

met zijn goed-fout-denken vergroot.*  

Brands waarschuwde tegen moralisering van de 

geschiedenis, maar evenzeer tegen de vergrijzing 

van het geschiedbeeld. Wanneer de ruimte voor 

grijs zeer breed werd uitgemeten dreigde 'een 

verschraling, verflauwing of vervlakking van het 

geschiedbeeld - een morele plebejisering (Ber-

tolt Brecht), een overheersing door de moraal 

van zogenaamd gewone mensen.' Morele vragen 

hoorden nu eenmaal tot de kern van de geschied-

schrijving, en konden ook wetenschappelijk 

worden besproken, zonder dat de auteur zelf 

voortdurend prijst of veroordeelt.* 

In zijn afscheidsrede Een kwart eeuw later: Nog 

altijd in de ban van goed en fout? (2007) ging 

Blom op Brands' kanttekeningen in. Enerzijds 

stelde hij dat wetenschappelijke historici wel 

degelijk hun persoonlijke oordelen terug dienden 

te dringen. Anderzijds was uitsluiting van de 

'morele dimensie' uit het onderzoek naar de 

twintigste-eeuwse geschiedenis met al haar ge-

welddadigheid uit den boze.  

Beide punten werkte hij uit in drie interessante 

case stories van moord en liquidatie in omstan-

digheden van concentratiekamp, onderduik en 

verzet. Zijn conclusie luidde dat een 'eigentijdse 

appreciatie' geen recht deed aan de toenmalige 

complexiteit van de gevallen. *  

Ter relativering van Bloms conclusie moet ech-

ter worden opgemerkt dat tegenover de desbe-

treffende, extreem gecompliceerde cases on-

noemelijk veel oorlogssituaties staan die heel 

wat minder complex zijn als het gaat om het 

aanwijzen van DADER en SLACHTOFFER.  

Blom beantwoordde Brands' vraag naar het 

waarom van zijn waardering voor Grijs verleden 

door het boek opnieuw te prijzen, met name Van 

der Heijdens introductie van het 'doormodder-

scenario'. * Daarmee legde hij Brands' waar-

schuwing voor de overheersing van 'een moraal 

van zogenaamd gewone mensen' naast zich neer. 

Grens tussen potentie en realiteit 

Voor een deel doet het verschil in benadering 

tussen Blom en Brands denken aan de contro-

verse die zich heeft afgespeeld tussen de histo-

rici Martin Broszat en Saul Friedländer.  

Broszat leidde vanaf 1973 een grootschalig on-

derzoeksproject naar het dagelijks leven in Beie-

ren, Bayern in der NS-Zeit, met als resultaat een 

hele serie publicaties. Dit werk vormde een be-

langrijke inspiratiebron voor Bloms oratie, onder 

meer wat betreft zijn pleidooi voor aandacht 

voor de belevingswereld van de Nederlandse 

bevolking en de betrekkelijkheid van de breuk-

lijn van mei 1940. * 

In 1986 hield Broszat een pleitrede voor de his-

torisering van het nationaal-socialisme. Na veer-

tig jaar was het tijd het politiek-morele frame-

werk open te gooien en meer aandacht te schen-

ken aan de continuïteit van al bestaande tenden-

sen voor 1933 - zoals Blom dat deed met betrek-

king tot 1940. * 

Friedländer, onder meer bekend van zijn twee-

delige studie Nazi-Duitsland en de joden 

(1998/2007), vocht Broszats ideeën over histori-

sering aan. Een van zijn belangrijkste punten van 

kritiek was Broszats concept RESISTENZ: een 

tussencategorie tussen actief verzet en totaal 

conformisme, 'a mixture of conformism and 

nonconformity'.  

Friedländer wierp de vraag op waar de uiterste 

grens lag van een dergelijk proces van differen-

tiatie. Leidde het in laatste instantie niet tot em-

pathie voor wie dan ook?  

Ook bestreed hij Broszats pleidooi om het Derde 

Rijk, in termen van historische analyse, als ieder 



 De literatuurverwijzingen bij citaten zijn weggevallen  4
   

ander tijdperk te bestuderen. Volgens Friedlän-

der maakte het specifieke karakter van de nazi-

misdaden een afbakening onvermijdelijk: wat 

eerder in potentie aanwezig was werd toen, en 

daar, realiteit. In de Weimarrepubliek noch in 

Engeland of de Verenigde Staten had kennis van 

eugenetica geleid tot de moord op geesteszieke 

patiënten.* 

In het debat tussen Blom en Brands stond de 

centrale positie van „Auschwitz‟ in de geschied-

schrijving over de Tweede Wereldoorlog niet ter 

discussie. Tussen Broszat en Friedländer wel.  

Pas in retrospectief was „Auschwitz‟ gaan fun-

geren als de central event van de nazi-periode, 

aldus Broszat. Dat was volkomen begrijpelijk. 

Onacceptabel echter was dat men met terugwer-

kende kracht „Auschwitz‟ tot het scharnier 

maakte waar alle andere historische gebeurtenis-

sen uit de nazi-periode omheen draaiden. *  

Terwijl Broszat benadrukte dat de jodenvervol-

ging zich grotendeels buiten het blikveld van de 

'gemiddelde' Duitser had voltrokken, wees 

Friedländer op het tegendeel. Recente studies 

toonden aan dat de Duitsers met name vanwege 

de holocaust vergelding vreesden: “It loomed as 

a hidden but perceived fact in many German 

minds during the war itself.” * 

Nivellering als methode 
 
In Nederland is het Van der Heijden die nu al 

jaren wrikt aan 'het scharnierpunt oorlog'.* 

Daarbij slaat hij een heel andere weg in dan 

Blom. Juist de shoah benadert hij met een ex-

treem staaltje van nivellering, door deze ‘on-

voorstelbaar‟ te verklaren, én te relativeren.  

De anders zo bloemrijke Van der Heijden komt 

in Grijs verleden niet verder dan 'de onvoorstel-

baarheid van de moord op de joden', en: 'dat ene 

onvoorstelbare fenomeen'.*  

De term ONVOORSTELBAAR is minder onschul-

dig dan hij lijkt. Voor veel Duitsers was na 1945 

een abstrahering of derealisering van het natio-

naal-socialisme de eenvoudigste uitweg uit een 

confrontatie met het belaste verleden. * Daar-

naast speelt een typering van de moord op de 

joden - zonder nadere beschrijving, laat staan 

analyse - als 'onbegrijpelijk' en 'onvoorstelbaar' 

holocaustontkenners in de kaart. * 

In de tweede plaats probeert Van der Heijden de 

shoah te relativeren, onder meer in hoe hij om-

springt met de vraag die volgens hem te weinig 

wordt gesteld: “Is de moord op de joden wel zo 

uniek als altijd wordt beweerd?”  

Bij wijze van een ontkennend antwoord volgt 

een lange opsomming van massaslachtingen die 

in de geschiedenis van de mensheid hebben 

plaatsgevonden: onder de Armeniërs, in 

Rwanda, in Cambodja, onder het stalinisme, 

door de sjah, Idi Amin, Khadafi en Mao, en 'de 

verwoesting van Carthago'. * Wanneer in het 

televisieprogramma Buitenhof (2003) het door 

heel bezet Europa isoleren, samenbrengen en 

uitmoorden van de joden als 'uniek' aspect van 

de shoah wordt aangemerkt, verwijst Van der 

Heijden naar de 'massamoord' op de indianen in 

Zuid-Amerika in de zestiende eeuw. * Vier jaar 

later beklaagt hij zich erover dat men bij het 

ergste altijd weer aan de Tweede Wereldoorlog 

denkt 'en niet aan recentere en daarom vermoe-

delijk veelzeggender drama's als Srebrenica of 

de Hutu's en de Tutsi's'. * 

Van der Heijden zou zich moeten hoeden voor 

dergelijke nauwelijks gereflecteerde vergelijkin-

gen. Deze circuleren ook in extreem-rechtse 

kringen, bijvoorbeeld op de website van de neo-

nazistische groepering Stormfront, in 1987: 

“Laten we hopen dat met het verstrijken van de 

jaren de holocaust niet meer dan een voetnoot in 

de geschiedenis wordt. Net zoals de (bijna-) uit-

roeiing van Noord- en Zuid-Amerikaanse india-

nen. Of de verwoesting van Carthago met al zijn 

inwoners. Of de moord op de Armeniërs door de 

Turken. De joden en hun aanhangers kunnen 

hier niet eindeloos mee door blijven gaan. Eens 

hebben de mensen hun buik vol van het joodse 

geweeklaag, of zullen ze hun schouders ophalen 

als de holocaust ter sprake komt.” * 

De vraag naar de uniciteit van de holocaust kan 

men zowel feitelijk als normatief benaderen. 

Uniek was de holocaust door de systematische 

en industriële organisatie van de massamoord, 

en door de nazistische rassenideologie die in-

hield dat alle joden, van welke leeftijd en waar 

ter wereld ook, uitgeroeid moesten worden. *  

De normatieve benadering die de holocaust 
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claimt als de verschrikkelijkste catastrofe uit de 

geschiedenis van de mensheid, is weinig zinvol; 

zij draagt het gevaar in zich van een uitzichtloze 

strijd om de hoogste plaats in de hiërarchie van 

het leed. 

Van der Heijdens motto dat beeldvorming en 

geschiedverhaal de oorlog erger hebben gemaakt 

dan zij was, roept echter onmiddellijk de vraag 

op: voor wie? Heeft 'het verhaal over de oorlog' 

de jodenvervolging soms erger gemaakt dan zij 

was? Ook wanneer Van der Heijden de opvat-

ting dat de oorlog een breuklijn in de Neder-

landse samenleving teweegbracht tot 'mythe' 

bestempelt, vergeet hij de joden. Voor alle 

joodse overlevenden was er per definitie een tijd 

voor de oorlog, en erna - toen de verliezen on-

telbaar waren.  

De joden en de shoah laten zich moeilijker dan 

Van der Heijden lief is inpassen in het modde-

rige landschap dat hij zo graag beschrijft. 

Daarom vergeet hij hen soms, of reduceert hij de 

shoah tot inhoudsloze termen als de 'meest me-

morabele', 'meest ingrijpende gebeurtenis van de 

Tweede Wereldoorlog', 'de meest weerzinwek-

kende daad van de vorige eeuw', 'het ongeëve-

naarde feit waar niemand goed raad mee wist - 

en nog altijd niet weet'. * 

Iedere keer opnieuw blijkt dat Van der Heijden 

af wil van de herinnering aan de shoah, maar er 

tegelijkertijd door is geobsedeerd.  

Die obsessie projecteert hij op DE ANDER - op de 

tegenstanders van Geert Wilders bijvoorbeeld. 

Die reageren, schrijft hij in Trouw (2007), dis-

proportioneel negatief op Wilders' gedachtegoed 

over moslims omdat ze nog steeds de Tweede 

Wereldoorlog als referentiekader hanteren. 

“Bijna elke Nederlander boven de, zeg, veertig 

is uitgerust met zoiets als een holocaust-obses-

sie: de moord op de joden is het schrikbeeld bij 

uitstek.”  

Hoewel de term GASKAMER in het officiële inte-

gratiedebat nooit valt, is Van der Heijden er 

scheutig mee. “Vergelijk de huidige migratiepo-

litiek met de jaren dertig en de gaskamers doe-

men op.” Zolang Wilders binnen de grenzen van 

de wet blijft, mag hij zeggen en denken wat hij 

wil, aldus Van der Heijden. “Elke suggestie dat 

hij daarmee gaskamers metselt is niet alleen 

onterecht maar ook contraproductief.” *  

Maar de enige die 'gaskamers metselt', is Van 

der Heijden. 

Revisionisme 
 
In Duitsland zou Van der Heijden al lang in het 

kamp van de revisionistische historicus Ernst 

Nolte zijn ingedeeld.  

De aanvankelijk op het gebied van fascisme-

onderzoek zeer gezaghebbende Nolte ontketende 

de Duitse Historikerstreit met zijn rede Die Ver-

gangenheit die nicht vergehen will. Eine Rede, 

die geschrieben, aber nicht gehalten werden 

konnte (1986). In dit betoog - en in later werk, 

zoals Der europäische Bürgerkrieg 1917-1945 

(1987) - nam hij verschillende sterk omstreden 

standpunten in - waarvan een historicus als 

Broszat zich overigens zonder meer distan-

tieerde.  

Nolte verving de uniciteit van de holocaust door 

een andere uniciteit: alleen voor het Duits natio-

naal-socialistisch verleden gold dat het maar niet 

voorbij wilde gaan. Het was de hoogste tijd dat 

dit verleden in al zijn complexiteit werd bloot-

gelegd, dat 'Schwarz-Weiß-Bilder der kämpfen-

den Zeitgenossen korrigiert werden, daß frühere 

Darstellungen einer Revision unterzogen 

werden'. 

Nolte praatte de holocaust niet goed, maar ont-

deed deze van zijn antisemitisch fundament. De 

massamoord op de joden diende geïnterpreteerd 

te worden als een 'überschießende Reaktion' op 

het barbaarse bolsjewisme en op de joden zelf. 

Deze waren én ruim vertegenwoordigd binnen 

de sovjet-elite, én hadden, door bij monde van 

de zionistische leider Chaim Weizmann in 1939 

de Engelsen alle steun toe te zeggen, de Duitsers 

de oorlog verklaard.  

„Auschwitz‟ was bovendien, behalve een 

angstreflex, een imitatie van de massamoorden 

die plaatsvonden in de goelag. De disproportio-

neel grote aandacht die naar de holocaust uitging 

- mede verklaarbaar door het disproportioneel 

hoge aantal joodse 'holocaust-historici' - leidde 

af van andere volkerenmoorden: 'gestern in 

Vietnam und heute in Afghanistan', en bezorgde 

de vervolgden en hun nabestaanden 'einem per-
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manenten Status des Herausgehoben- und Pri-

vilegiertseins'. * 

Hoewel Van der Heijden het in Vrij Nederland 

in 'Het einde van de historische correctheid' 

(2003) terloops voor Nolte opneemt*, beschrijft 

hij de shoah nergens als een reactie op de goe-

lag. De overeenkomsten zijn echter legio.  

Ook Nolte relativeerde de holocaust met verwij-

zing naar de massamoord op de Armeniërs, naar 

Vietnam, Afghanistan en de uitroeiing van de 

indianen. Beiden spreken, ieder op eigen wijze, 

van een ongezonde 'holocaust-obsessie'.  

Van der Heijdens artikel 'De oorlog is voorgoed 

voorbij' ligt in het verlengde van Nolte's 'Die 

Vergangenheit die nicht vergehen will'. In zijn 

artikel betoogt Van der Heijden dat er een punt 

achter de oorlog staat, en dat het verband tussen 

toen en nu (nieuwe oorlogen, een andere wereld) 

flinterdun is. Toch zijn er mensen 'voor wie die 

grote oorlog de ervaring is van hun leven (...) en 

die elke relativering of - wat vaak op hetzelfde 

neerkomt - 'historisering' opvatten als een per-

soonlijke belediging'. *  

Van der Heijden acht de begrippen RELATI-

VERING en HISTORISERING dus min of meer uit-

wisselbaar. Dat was precies waartegen Saul 

Friedländer - een van Nolte's joodse holocaust-

historici - waarschuwde: een te ver doorge-

voerde historisering kan ertoe leiden dat bij de 

bestudering van het nationaal-socialisme de fo-

cus dusdanig verschuift dat de shoah uit het ge-

zichtsveld verdwijnt. *  

Juist deze verschuiving heeft Van der Heijden 

tot het speerpunt van zijn werk gemaakt. 

Secundair antisemitisme 
 
Een manier om de shoah te kunnen relativeren is 

ook: vraagtekens plaatsen bij de slachtoffers, de 

joden. Naar dit mechanisme is in Duitsland veel 

onderzoek gedaan - in Nederland tot nu toe niet 

of nauwelijks.  

SEKUNDÄRER ANTISEMITISMUS is een begrip 

dat uit de Frankfurter Schule van Theodor 

Adorno en Max Horkheimer stamt. Bedoeld 

wordt het antisemitisme na 1945 dat zich niet 

ondanks maar juist vanwege de holocaust tegen 

de joden richt. Het zijn immers de joden die, 

simpelweg door hun aanwezigheid, de pijnlijke 

herinnering aan „Auschwitz‟ levend houden. 

Provocerend gezegd: “De Duitsers zullen de 

joden „Auschwitz‟ nooit vergeven.”*  

Het gaat niet meer zozeer om de eigen ervarin-

gen met het verleden, maar om de omgang met 

het karakter en de gevolgen ervan - vandaar de 

aanduiding SECUNDAIR. Joden worden als stoor-

zender ervaren als het gaat om een NORMA-

LISERING van het verleden.  

Er ontstaat dus een nieuw motief voor vooroor-

deel en rancune: niet meer herinnerd wensen te 

worden aan de Duitse misdaden - de shoah in het 

bijzonder - noch het gevoel willen hebben altijd 

weer verantwoording af te moeten leggen. Men 

wil een 'Schlussstrich ziehen' en de holocaust 

'wenigstens geringer dimensioniert und ver-

gleichbarer mit den Untaten anderer sehen'. *  

‘Erinnerungsabwehr’ en ‘Schlussstrichbedürfnis’ 

zijn, hoe typerend ook voor het Duitse taalge-

bruik, universele begrippen. Het concept secun-

dair antisemitisme is niet alleen van toepassing 

op Duitsland, maar ook op de rest van Europa 

waar joden evenzeer de belichaming vormen van 

de aan hen voltrokken Verbrechensgeschichte. *  

In het secundair antisemitisme hechten nieuwe 

stereotypen als dat van het 'joodse slachtoffer' 

dat zich opblaast tot 'morele autoriteit' zich aan 

aloude beelden van de wraakzuchtige, op geld en 

macht beluste joden.* In zijn poging tot relative-

ring van de shoah, zijn niet-aflatende Schluss-

strichbedürfnis, en het stereotiepe beeld dat hij 

van joden schetst, toont Chris van der Heijden 

zich een Nederlands voorbeeld van secundair 

antisemitisme.  

Zoals de shoah tot een betreurenswaardige ab-

stractie wordt teruggebracht, zijn joden geen 

mensen van vlees en bloed, maar pionnen in een 

schaakspel van nivellering waarvan de uitkomst 

er grof gezegd op neerkomt dat SS'ers best ge-

voelig kunnen zijn en joden misdadig.  

Joden als SLACHTOFFERS spelen bij Van der 

Heijden de rol van makke lammeren die zich 

gedwee naar de slachtbank lieten voeren. Afge-

zien van de 'onvermijdelijke uitzonderingen', 

schrijft hij in Grijs verleden, was dit wat er ge-

beurde: “Zoals alle joden zich lieten registreren, 

zo liet de overgrote meerderheid zich gelaten 

wegvoeren.”* 
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Het suggestieve taalgebruik daargelaten is dit 

een staaltje van regelrechte geschiedvervalsing. 

Niet voor niets voelden de nazi's zich gedwon-

gen razzia's in te stellen: het aantal joden dat 

zich 'vrijwillig' na een oproep meldde, bleef ver 

onder de maat. Nog afgezien van alle dilemma's 

die gepaard gingen met de vraag wel of niet on-

der te duiken, waren er lang niet altijd adressen 

beschikbaar. Dan waren er nog de joden die naar 

het buitenland probeerden te ontkomen, zich bij 

een verzetsgroep aansloten, verraden werden, 

dan wel zelfmoord pleegden in de meidagen van 

1940 of later, nadat ze een oproep voor 'tewerk-

stelling' hadden gekregen. *  

Maar ook dat laatste redmiddel, zelfmoord, weet 

Van der Heijden tegen de joden zelf te richten. 

In het Brabantse Oss, schrijft hij, waren de joden 

na de capitulatie bang dat het hun niet anders 

zou vergaan dan in Duitsland. “Toch pleegde in 

Oss slechts één jood zelfmoord”.*  

Het verst in zijn blaming the victim gaat Van der 

Heijden met betrekking tot het relatief hoge 

deportatiepercentage van de Nederlandse joden. 

Met verwaarlozing van factoren als het ideolo-

gisch virulent antisemitisch SSbezettingsregime, 

de bevolkingsdichtheid en de perfect doorge-

voerde registratie, wijst hij naar het species hol-

landica judaica als 'de voornaamste oorzaak van 

het succes van de Duitse uitroeiingspolitiek'. 

Naar de jood als gehoorzame 'inwoner (...) van 

een goed geoliede, beschaafde en "gelukkige" 

samenleving'. * 

Uitholling van het joods slachtofferschap 
 
Van der Heijdens aandacht gaat niet uit naar de 

joden als slachtoffer maar als 'halve' collabora-

teurs (Grijs verleden), 'hele' collaborateurs 

(Joodse NSB'ers) en naar joden als „DADERS‟ 

(Israël: Een onherstelbare vergissing). Dit past in 

zijn patroon van nivellering en van uitholling 

van het joodse slachtofferschap.  

In Grijs verleden beschrijft hij de positie van de 

joden tijdens de oorlog vanuit het gezichtspunt 

van de arts Ruben Bollegraaf, voorzitter van de 

Joodse Raad in Oss, met een joodse gemeen-

schap van 360 personen. Dat is op zich een res-

pectabele keuze - temeer omdat Bollegraaf op 

zijn onderduikadres een verslag over de oor-

logsjaren schreef. Maar een keuze ís het.  

Bollegraaf spant zich als arts en als voorzitter 

van een kleine provinciale Joodse Raad tot het 

uiterste in voor 'zijn' mensen, variërend van het 

organiseren van onderwijs tot en met het opstel-

len van circulaires over de meest geschikte uit-

rusting voor 'Polen'. Hij geniet ook vanwege zijn 

positie het langst bescherming. “De gedachte', 

schrijft Van der Heijden, 'aan opstand of collec-

tief verzet komt geen moment bij hem op.” *  

Dat is een gotspe. Met zijn suggestie dat Bolle-

graaf te naïef of te laf was om in opstand te ko-

men, perst hij uitgerekend zijn hoofdstuk over 

joden en jodenvervolging in het door hem zo 

verfoeide korset van GOED en FOUT. 

 

Van de 'halve' naar de 'hele' joodse collabora-

teur. Joodse NSB'ers: De vergeten geschiedenis 

van Villa Bouchina in Doetinchem (2006) is een 

geforceerde poging om de joden de geschiedenis 

van de NSB in te loodsen.  

Dat er (weinig) joden lid werden van de NSB - 

die in haar eerste jaren geen antisemitisch pro-

gram had - is al door Jacques Presser en Loe de 

Jong beschreven. Van der Heijden diept het on-

derwerp niet verder uit, maar beperkt zich tot de 

smalle casus van het handjevol joodse voorma-

lige NSB'ers dat onder bescherming van Anton 

Mussert nog geen drie maanden in een villa in 

Doetinchem bivakkeert, totdat ook zij worden 

gedeporteerd.  

Joodse NSB'ers spruit voort uit een dubbele ni-

velleringsagenda. Niet alleen wil Van der Heij-

den aantonen dat ook joden FOUT konden zijn, 

minstens zozeer hoopt hij te bewijzen dat de 

NSB, en speciaal haar leider Mussert, lang niet 

zo antisemitisch was als verondersteld. Volgens 

hem is de NSB pas onder druk van de Duitsers 

antisemitisch geworden. *  

In feite waren de partijgelederen op dit punt al 

meteen verdeeld. Vanaf 1933, twee jaar na de 

oprichting van de partij, verschenen in het NSB-

orgaan Volk en Vaderland artikelen die de joden 

afschilderden als 'volksvreemd' en 'parasitair'. * 

De officiële partijlijn was aanvankelijk dat er in 

een toekomstig nationaal-socialistisch Nederland 
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plaats zou zijn voor de jood 'die Nederlandsch 

denkt, voelt en in wezen Nederlandsch is'.  

Die opvatting bood, aldus Robin te Slaa en 

Edwin Klijn in hun recent verschenen studie De 

NSB (2009), alle ruimte voor een geleidelijke 

radicalisering: de fundamenten voor het antise-

mitische karakter van de NSB werden in 1933 

gelegd. Het was Mussert zelf die al in 1932 zei 

joden 'als landgenoten, niet als volksgenooten' te 

beschouwen, en in 1933 waarschuwde dat 

wanneer linkse joden bleven ageren tegen de 

NSB, er niets anders opzat dan het antisemitisme 

te omarmen. * In 1938 - het jaar dat hij joden 

verbiedt lid van de NSB te worden - rollen de 

antisemitische stereotypen Mussert geroutineerd 

van de lippen: de joden zullen als 'parasieten' 

hun bloedgeld verdienen op het Europese 

slagveld en hun goud verschepen naar New 

York, 'hoofdstad van het internationale 

jodendom'. *  

Van der Heijdens uitspraak dat de NSB zich nog 

tot in de oorlog, zij het almaar minder sterk, te-

gen het antisemitisme verzet heeft, doet dus 

sterk apologetisch aan. *  

Datzelfde geldt voor zijn verdediging van het 

'plan-Mussert'. Hierin pleitte de Leider in 1939 

voor de vestiging van joden in de Nederlandse 

kolonie Suriname. Volgens Van der Heijden 

heeft de maatregel 'met principieel antisemitisme 

niets te maken', wel met 'vermeende overbevol-

king'. Het ging slechts om joden die na 1914 

naar Nederland waren gekomen. Sterker nog: 

hadden politiek en joodse gemeenschap het plan 

maar serieus genomen, 'er zouden velen zijn 

gespaard'. *  

Niet principieel antisemitisch? Daarmee maakt 

Van der Heijden eenzelfde onderscheid tussen 

Nederlandse en 'buitenlandse' joden als Mussert 

deed. Zijn plan, aldus Mussert, was slechts be-

doeld voor 'het internationale jodendom, dat 

hier de baas wil spelen, dat ons volk gebruiken 

wil voor zijn belangen'. *  

Joodse NSB'ers is, kortom, weinig meer dan een 

mislukte poging tot rehabilitatie van Mussert als 

miskend jodenredder. 

De overgang naar de jood als DADER
* tekent zich 

af wanneer Van der Heijden een parallel trekt 

tussen het plan-Mussert en het plan een joodse 

staat te stichten. * Zij mondt uit in het boek Is-

raël: Een onherstelbare vergissing (2008).  

De ambigue titel schept bewust verwarring. 

“Moet iedere geschiedenis die in het heden 

slachtoffers maakt, voortaan de ondertitel „een 

onherstelbare vergissing‟ krijgen?” vraagt histo-

rica Amanda Kluveld zich af. *  

Kritische reflectie op de ontstaansgeschiedenis 

van Israël is volstrekt legitiem, maar Van der 

Heijden schrijft een politiek pamflet met histo-

risch-literaire pretenties. Dat hij uitgerekend in 

het gezelschap van de controversiële pro-Pales-

tina activiste Gretta Duisenberg een bezoek aan 

Israël en de bezette gebieden bracht, vermeldt hij 

niet - Duisenberg wel. * 

Het valt Van der Heijden zwaar te erkennen dat 

de holocaust een grote rol gespeeld heeft bij de 

totstandkoming van Israël. Eigenlijk, zo sugge-

reert hij in het voorlaatste hoofdstuk van Israël: 

Een onherstelbare vergissing, was de oprichting 

van de joodse staat destijds overbodig: “Op het 

moment dat Israël werd gesticht had de shoah 

immers al plaatsgevonden.”*  

Zo bagatelliseert hij de impact van de shoah 

waar het de oprichting van Israël betreft. Op-

nieuw citeert hij Abel Herzberg, nu wanneer hij, 

impliciet, een vergelijking trekt tussen shoah en 

nakba (de catastrofe zoals die zich in 1948 voor 

de Palestijnen heeft voltrokken). Herzbergs uit-

spraak dat 'er geen zes miljoen joden vermoord 

zijn maar één jood en dat zes miljoen keer' ge-

bruikt hij als commentaar op de moorddadige 

verkrachting van een jonge Bedoeïenenvrouw 

door Israëlische soldaten in 1949. Meer dan een 

dergelijk individueel verhaal is eigenlijk niet 

nodig, schrijft Van der Heijden, het onthult een 

systeem. * 

Het onvermogen te rouwen 

Chris van der Heijden voelt zich misdeeld door 

de geschiedenis.  

Neem nu de joden. Voordat de nazi's het joden-

dom tot zondebok maakten, noteert hij, wist men 

buiten Amsterdam nauwelijks dat het bestond. 

Pas halverwege de twintigste eeuw raakten ze 'in 

het centrum van de belangstelling'.*  

Na de verschijning van Grijs verleden onthult 
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Van der Heijden dat hij zoon is van een vader 

die in actieve dienst was bij de Waffen-SS. *  

In Israël: Een onherstelbare vergissing voert hij 

deze achtergrond op als legitieme drijfveer voor 

zijn kritiek op Israël. Hij lijkt, schrijft hij, zwak 

te staan als 'kind van ouders die tijdens de 

Tweede Wereldoorlog de kant van de nazi's heb-

ben gekozen'. Maar daar staat tegenover dat Is-

raël niet alleen 'het probleem van de joden' is, 

maar als brandhaard van internationale spanning 

'het probleem van ons allen'. Bovendien behoort 

hij als lid van de groep 'daders met hun kinde-

ren' juist tot de meest betrokkenen. Vanaf kind 

heeft hij immers al over de oorlog gelezen en 

geschreven, en telkens geprobeerd te begrijpen 

wat er waarom verkeerd is gegaan. * 

Verklaart Van der Heijden hier het 'daderschap' 

van zijn vader tot meerwaarde, elders toont hij 

zijn rancune. Wanneer heel Nederland op 4 en 5 

mei rouwde en feestte, werd in de 'foute' gezin-

nen gezwegen en verbeten. 'Daar mocht men 

niet rouwen, daar mocht men niet feesten, daar 

had men zelfs niet of nauwelijks bestaansrecht.'* 

Precies dit verschijnsel, Die Unfähigkeit zu trau-

ern, is door Alexander en Margaretha Mitscher-

lich uitgewerkt. Hun gelijknamige studie (1967) 

had betrekking op het Duitse onvermogen zich 

los te maken van de identificatie met het natio-

naal-socialisme. Men kan slechts rouwen om 

wie men heeft liefgehad, en om te kunnen her-

denken moet men eerst hebben gerouwd. Hoe 

kan men als (kind van) DADERS rouwen om die-

genen die slachtoffer zijn geworden van het ei-

gen collectief, de eigen ouders? *  

Het familiegeheugen (Familiengedächtnis), stelt 

de sociaal-psycholoog Harald Welzer, is de 

primaire bron van het historisch bewustzijn. In 

veel Duitse gezinnen werd na de oorlog een 

beeld van het nationaal-socialistisch verleden 

doorgegeven waarin de shoah slechts voorkwam 

als 'beiläufig thematisiertes Nebenereignis'. *  

Het ligt voor de hand dat dit patroon ook terug te 

vinden zal zijn in kringen van Nederlandse 

voormalige NSB'ers en SS'ers en hun nakome-

lingen. 

 

Intussen is Van der Heijden al lang geen buiten-

staander meer. Zijn 'grijze' geschiedbeeld heeft 

in Nederland veel instemming en navolging ge-

kregen. Het is echter de hoogste tijd zijn werk te 

relateren aan revisionistische tendensen in de 

(Duitse) geschiedschrijving, en de codes van het 

SECUNDAIR ANTISEMITISME te kraken.  □ 
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1956. Zij schrijft met regelmaat over antisemitisme en de functie van (anti-joodse) stereotypen. Onlangs accep-
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Marching for Al Quds: Demonstrators mark Ayatollah Khomeini’s special day  
in Berlin, October 2005. Photo credit: Harry’s Place 

FOR THE CASUAL OBSERVER looking 
to capture Islamist attitudes towards 
Zionism and Israel, there are few 
spectacles better than Al Quds Day. 
Instituted by Iran's Supreme Leader 
Ayatollah Khomeini in 1979, the year of 
the Islamic Revolution, and held on the 
last Friday during the month of 
Ramadan, the day is dedicated to 
protesting Israel's control of Jerusalem 
(Al Quds in Arabic, Al Qods in Persian), 
one of the three cities regarded as holy 
by the Muslim faith. 
Al Quds Day has become an institution 
across the Arab and Islamic worlds. In 
more recent years, it has been observed 
in Europe too. In cities like Berlin, Paris, 
Toronto and London, Islamist activists 
have taken to the streets, often 
accompanied by non-Muslim leftists. 
Many of the slogans deployed at these 
events - notably, "Hand in Hand Against 

the Zionists!" - are sanitized for a 
European leftist audience. However, 
antisemitic cries like "Death to Israel!" 
are also on display, leaving little doubt 
as to the antisemitic essence of Al Quds 
Day. Indeed, at the 2002 Al Quds Day 
demonstration in Berlin, these calls for 
Israel's annihilation passed unremarked. 
It was not until the following year that a 
counterdemonstration revealed the 
antisemitic underpinnings of this 
opposition towards Zionism. 
What, in such a context, does "Zionism" 
actually mean? There are two obvious 
points to make: firstly, that Zionism is a 
byword for malevolence and hostility, 
above all towards Muslims; secondly 
that such a perception has no factual 
foundations. But that does not explain 
why Zionism has taken on this meaning 
for so many Muslims, particularly those 
who do not live in Muslim countries. As 



I will show, with a particular focus on 
Islamist literature in the Turkish 
language, this manifestly negative 
meaning was never pre-ordained, but 
rather evolved over time, in parallel with 

the Middle East conflict. The principal 
consequence has been that opposition to 
"Zionism" has become an article of faith 
and a badge of Islamic identity in a 
world of uncertainties. 

 
Islamist Discourse on "Zionism"  

To begin with, a brief explanation for my 
focus on Turkish Islamism is in order. 
By comparison with Islamist literature 
on Zionism in the Arabic language, the 
Turkish version is not very well known. 
Yet the Turkish contribution is 
significant for several reasons, among 
them the traditionally strong diplomatic 
and military relations between Turkey 
and Israel and the existence, in Europe, 
of large Turkish Muslim 
communities [1]. In addition, while 
political Islam aspires to the creation of 
a global community, or umma, 
unfettered by linguistic or national 
boundaries, for analytical purposes, its 
national variants should not be ignored. 
Opposition to Zionism was not always 

uniform in the Muslim world. Indeed, 
some Arab leaders, notably Faysal ibn 
Hussein, who became King of Iraq in 
1921, even sought an accomodation with 
the Zionist movement. However, in the 
years following the 1917 Balfour 
Declaration, through which the British 
government promised a "national home" 
to the Jewish community in Palestine, 
Arab enmity towards Zionism steadily 
intensified. In Turkey, newly emerged 
from the ashes of Ottoman Empire, this 
Arab antagonism was echoed in the 
books and periodicals of the burgeoning 
Islamist movement. These sources are 
one component which enable us to trace 
the ideological development of anti-
Zionism in the Muslim world. 

“Opposition to “Zionism” has become an article of faith and –  
especially among younger Muslims living in Europe –  a badge of 

Islamic identity in a world of uncertainties”  
 
In the twilight years of the Ottoman 
Empire, conspiracy theories began to 
circulate about the fall of the Caliphate 
(in other words, the ending of Islamic 
rule). These theories were brazenly 
antisemitic, insisting that the Young 
Turk movement which brought about 
the end of Ottoman rule was really a plot 
composed of Jews, freemasons 
and Dönmeh [2]. The basic claim was 
that the Turkish republic was really a 
"Jewish" republic; for evidence, the 
conspiracy theorists pointed to the fact 
that many of the leading figures in the 
Young Turk movement came from the 

Greek city of Salonika (Thessaloniki), 
which was both a center of Spehardic 
Jewry and the Dönmeh community. 
These outlandish theories continue to 
nourish contemporary Turkish 
Islamism, as demonstrated by numerous 
articles in newspapers such Yeni Safak, 
Vakit and Milli Gazete, which is close to 
the Milli Görüs Islamist movement [3]. 
As the 1920s progressed, the terms 
"Zionism" and "Zionist" began to filter 
into Islamist usage. The two most 
influential antisemitic authors of the 
pre-1948 period came from the pan-
Turkish movement. There was Nihal 



Atsiz, who propagated the racist theories 
of Nazism [4]. And there was Cevat 
Revat Atilhan, who adopted an Islamist 
orientation. In their writings, both men 
used the term "Zionist" as a synonym for 
"Jew", always presented as an enemy. 
The reflections of Atilhan underline the 
inherent antisemitism within Turkish 

Islamism, something that deepened in 
the immediate period following Israel's 
creation. According to Rifat N. Bali, a 
Turkish-Jewish historian, one-third of 
the articles in the Islamist 
magazine Sebil-ür Re?ad in 1948 
concerned Zionism and Judaism [5]. 

“Within this clash of identities, of “oppressed” against “oppressor”, 
of those who are integrated and accepted against those who are not, 

it is perfectly acceptable to attack Jews as Jews”  

Among Arab nationalists and Islamists 
alike, it was the pervasiveness of these 
ideas which were, to a great extent, 
behind the refusal to acknowledge the 
true facts of the Holocaust. As a result, a 
decisive second stage in the construction 
of Zionism's meaning was inaugurated. 
Negative attitudes towards the 
Holocaust - at best, haughty and 
ambiguous, at worst, involving outright 
denial - encouraged the introduction of 
comparisons of Nazism and Zionism on 
the international political scene, in order 
to marry western objections to Nazism 
with anti-Zionist imperatives. On 4th 
December 1961, Ahmed Shuqairy, the 
first leader of of the Palestine Liberation 
Organization (PLO), declared: "Zionism 
is worse than Fascism, uglier than 
Nazism, more hateful than imperialism 
and more dangerous than 
imperialism.Zionism is a combination of 

all such characteristics." [6] Such 
sentiments were eventually repeated by 
Islamists outside the Arab world, from 
Turkey to Pakistan. 
These associations were absorbed into 
popular imagery so that they eventually 
became commonplace. Looking back at 
key events related to the Middle East 
over the last forty years, each one 
provided a basis for making the 
association between Zionism and 
Nazism and for reviving antisemitic 
conspiracy theories. The Six Day War of 
June 1967, the Lebanon War of 1982 
and the first and second Palestinian 
intifadas provided ample opportunities 
for making the Nazi analogy. As for 
"Jewish power" conspiracy theories, 
these were always in circulation, 
reaching a peak following the atrocities 
of 11th September, 2001. 

 
Antisemitism in the Age of anti-Imperialism  

During the 1960s, what can be called the 
anti-imperialist interpretation of the 
Israeli-Palestinian conflict, casting 
Zionists as colonists and Palestinians as 
oppressed colonizers, grew in influence 
in both western and Middle Eastern 
circles. But this did not obscure the 
distinctive Islamist perspective. Rather 

than speaking the language of anti-
colonialism, Islamist anti-Zionism 
remained firm that the battle was one 
which pitted Muslims against Jews. 
Looked at more closely, there were, in 
the Turkish arena, two key themes 
common to Islamist discourse 
elsewhere: the rejection of western 



influence and culture and the 
standardization of anti-Jewish rhetoric 
and polemics [7]. Necmettin Erbakan 
(who eventually served as Turkey's 
Prime Minister between 1996 and 1997) 
was the author of the original Milli 
Görü? (National Vision) document In an 
interview granted to the 
newspaper Milliyet in 1969, he stated: 
"There are three directions in the world: 

communism, Zionism or nationalism 
and respect for the sacred things of each 
nation. We are obliged to choose the 
third path." [8] Launching his first 
political party in 1970, Milli 
Nizam Partisi (Party of National 
Order), [9] he announced that party 
membership would be refused to "Jews 
and freemasons". 

“…A decisive second stage in the construction of Zionism’s meaning 
was inaugurated. Negative attitudes towards the Holocaust –  at 

best, haughty and ambiguous, at worst, involving outright denial –  
encouraged the Palestinian national movement to introduce 

comparisons of Nazism and Zionism to the international political 
scene, in order to marry western objections to Nazism with anti -

Zionist imperatives”  

Islamist activists in Europe today echo 
Erbakan's line of argument. At the same 
time - in some cases, at least - they take 
greater care to distinguish between 
Jews, who constitute nothing more and 
nothing less than a religious community, 
and Zionism, which is an inherently 
anti-Islamic, malevolent phenomenon. 
They have also had some success in 
recruiting anti-Zionist Jews, both 
individuals and groups, to parrot this 
line. The London organizers of Al Quds 
Day, for example, ensured that 
members of the ultraorthodox Jewish 
sect, Neturei Karta, marched at the head 
of the demonstration, with anti-Zionist 
slogans prominently on display. In May 
2006, the Islamic Human Rights 
Commission in the UK held a conference 
entitled "Against Zionism: Jewish 
Perspectives". Among the speakers was 
an ultraorthodox Canadian academic, 
Yakov Rabkin. Needless to say, such 
individuals and groups have never 
challenged the common Islamist 

presentation of Judaism as the belief in 
a "falsified Torah"; that is, a soiled 
parody of a religion. 
A particularly malicious version of this 
charge can be found in the writings of 
Ahmed Kalkan, an Islamist author 
whose works are widely available in 
Turkish bookstores in Germany. Kalkan, 
who has lived in both France and The 
Netherlands, argues that the loss of 
Muslim identity leads to what he 
terms yahudilesme (making Judaic). 
Kalkan lists a number of characteristics 
of "Judaism", among them: "the broken 
promise with God, transformation into 
monkeys, the intrigues and breakdown, 
lack of recognition and murder of the 
prophets, the cruelty, betrayal, 
banishment by God, and failure to 
experience the sentiment of 
jealousy. They live like pigs and are thus 
transformed into pigs..." The passage 
ends with the following words, "The 
most dangerous are not the Jews 
overseas, but the Jew who is in us." [10



Identity Crisis in Europe  

As in the Middle East and the wider 
Islamic world, the majority of Muslims 
living in Europe are unfamiliar with the 
historical context in which Zionism was 
forged, as well as the different political 
tendencies within the Zionist movement. 
Since the term is automatically linked 
with negative images, rational and 
historically situated understanding 
becomes nearly impossible. 
This resistance is also bound up with 
very powerful emotional and 
psychological considerations. Rejection 
of Israel has become a critical aspect of 
the renewal of Muslim identity, 
particularly among Muslim minorities in 
the west. Attempting to understand 
Zionism is the equivalent of abandoning 
Palestine, an integral part of what is 

known in theological terms as the Dar al 
Islam (domain of Islam) - and, 
therefore, of abandoning Islam itself. 
Expressed in emotional terms, what is 
under the microscope here is the 
betrayal and loss of Muslim identity: a 
Muslim who attempts to understand 
Zionism would no longer be a Muslim. 
Clearly, not every Muslim feels this way; 
indeed, it is possible to make the case 
that only a minority consciously 
subscribes to this view. But the degree 
and intensity of Islamist agitation 
among European Muslims means that 
many in these communities respond 
passively to antisemitism, irrespective of 
whether it is formally presented as anti-
Zionism. 

“Rather than speaking the language of anti -colonialism, Islamist 
anti-Zionism remained firm that the battle was one which pitted 

Muslims against Jews”  

The works of Adnan Oktar, better known 
by his pseudonym Harun Yahya, are a 
salient case in point. Oktar is an 
extremely crude writer, but also a 
prolific one, which has boosted his 
popularity. He has written dozens of 
books and articles propagating Islam - 
attacking Darwinism is also a favourite 
topic. In his most famous work, Judaism 
and Freemasonry, Oktar affirms that 
the main mission of the Jews and 
freemasons of Turkey is to destroy the 
moral, religious and spiritual values of 
the country. He describes Zionism as 
being "a racist ideology, opposed to 
religion, which aims to control the world 

and which presents a threat to world 
peace." [11] Oktar adds that it is wrong 
to perceive Zionism as a movement to 
create a Jewish state; this is merely a 
cover for other designs that are "not very 
well known in the West". What this 
amounts to are the standard conspiracy 
theories concerning Zionism's ambition 
for global domination. When these views 
are correlated with Oktar's other 
writings, which discuss Judaism in 
explicitly hostile terms and which 
advance Holocaust denial,[12] it 
becomes impossible to separate 
antisemitism from anti-Zionism.



Whither the Youth?  

Among younger Europeans Muslims, 
writings such as those outlined above 
are influential, but there are other 
factors involved too. Muslim identity is 
fractured and complicated, determined 
by such variables as family influence, 
income, social environment, the general 
influences which come from living in 
non-Muslim societies and the growing 
prejudice against Muslims in many of 
these societies. As a consequence, 
political issues can provide a foundation 
for a more secure identity. Public 
debates and conflicts over the building 

of neighborhood mosques, whether 
young women have a right to wear 
the hijab, whether American and 
European involvement in the Middle 
East constitute a war against Islam, all 
encourage identification with the 
Palestinians as victims. Given that this 
identification is based upon the 
recognition that there are political as 
well as religious imperatives embedded 
in Muslim identity, what is a conflict 
between nations becomes a conflict 
between religions. 

“Public debates and conflicts over the building of neighborhood 
mosques, whether young women have a right to wear the hijab, 

whether American and European involvement in the Middle East 
constitute a war against Islam, all encourage identification with the 

Palestinians as victims”  

The growing significance of Palestine for 
European Muslims is partly the result of 
the globalization of information (or, 
more precisely, opinion), in the form of 
the internet, satellite television and 
other technological innovations which 
ease communication. It also flows from 
the distinctive circumstances of second 
and third generation immigrants. They 
reject the parochial nature of their 
antecedents identity, with its emphasis 
on a particular language and particular 
sets of religious and cultural customs - 
what the French sociologist Olivier Roy 
describes as "a crisis of pristine 
cultures" [13]. 
Simultaneously, young Muslims born in 
Europe come into active contact with 
peers who trace their origins to other 
countries. There is an interesting 
question here about the relationship 
between Muslims of Arab and non-Arab 

origin. To take Germany as an example, 
the number of immigrants originating 
from the Middle East is relatively 
small [14] , but a great part of that 
community is facing serious integration 
problems [15]. Most of them are victims 
of civil wars and not of political 
persecution, which means that only a 
few of them are granted refugee status. 
For the others, the situation often 
amounts to what is called a "tolerance 
status", prohibiting adults from working. 
While the unemployment rates among 
other immigrant populations varies 
between 18 per cent and 28 per cent, the 
unemployment rate among refugees 
coming from Arab countries is close to 
90 per cent. In Berlin, more than a third 
of students of foreign origin left school 
without graduating in 2006. Among the 
children of refugees from Lebanon, this 
figure is twice as high [16].  



“Expressed in emotional terms, what is under the microscope here is 
the betrayal and loss of Muslim identity: a Muslim who attempts to 

understand Zionism would no longer be a Muslim”  

This extremely precarious legal and 
economic situation makes integration 
extremely difficult. In such a vacuum, 
extremist and antisemitic ideas find a 
ready audience and are then moulded to 
the circumstances. A demonstration of 
this can be found in the lyrics to a rap 
track popular in schools in the 
Kreuzberg and Neukölln districts in 
Berlin:  
"I am a Nazi, Hey so what / You other 
Nazis, do not say no / Kill every Jewish 
pig(...) They must all die here / The 
Arabs are going to dominate here / 
Palestine is going to prevail / (...) 
Allahu Akhbar." 
This song is violently illustrates how 
different elements of identity are 
combined: sympathy for Nazism, 

because if its antisemitic basis, and with 
the Arab nation and with Palestine 
specifically. But what is also striking is 
that there is no need to use the terms 
"Zionism" or "Zionists" as bywords. 
Within this clash of identities, of 
"oppressed" against "oppressor", of 
those who are integrated and accepted 
against those who are not, it is perfectly 
acceptable to speak about Jews. 
Certainly, this example should be not be 
interpreted as representing young 
European Muslims in toto. What the 
example does is to reveal what is 
possible, namely, the ease with which 
modern European taboos concerning 
antisemitic language and images can be 
broken. 

 
Conclusion: The Perils of Political Correctness  

These depressing realities should not 
mask positive examples of engagement, 
especially when it comes to confronting 
antisemitism. One example is the 
petition entitled "Antisemitism: zero 
tolerance", signed by leading Turkish 
leftist intellectuals and published in the 
Turkish socialist magazine Birikim in 

October, 2004. Yet this also raises a 
difficult question: can initiatives like this 
petition be said to emanate from a 
genuinely Muslim voice? Many of those 
who signed the petition were Jews 
themselves. Others did not want to be 
perceived as Muslims or as speaking on 
behalf of fellow Muslims. 

“The degree and intensity of Islamist agitation among European 
Muslims means that many in these communities respond passively to 

antisemitism, irrespective of whether it is formally presented as 
anti-Zionism”  

 
In addition, such resistance to 
antisemitism does not automatically 
mean opposition to anti-Zionism. This is 

not just a problem in the Muslim world: 
in the west, too, anti-Zionism is now 
part of the parameters of politically 



acceptable discourse. This western 
discomfort with Zionism makes it much 
easier for the Islamists to advance their 
position, precisely because of the 
growing sense that Zionism, if discussed 
at all, can only be portrayed negatively. 
A 2006 youth theater project in Berlin 
provided a telling illustration of this 
attitude. Called "Intifada in the 
Classroom' - and endorsed by many 

local politicians and NGOs - the play led 
to a handful of complaints about the 
negative portrayal of Jews. In response, 
one of actors retorted: "We're not after 
the Jews! We're after the Israelis!" [17]. 
Such statements are exactly what the 
Islamists want to hear. And the passive 
reaction of the audience, most of whom 
were teachers, are exactly what they 
want to see, as well.   
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Medeleven kan dam opwerpen 
opinie 

 

Door Jaïr Stranders 
 

De bestrijding van het antisemitisme onder Marokkaanse jongeren met Holocaustprojecten 

heeft vaak een averechts effect: zij vergelijken het lot van de Joden met dat van de 

Palestijnen. 

Na berichten van toenemend antisemitisme in onder andere Amsterdam en de oproep van 

PvdA-Kamerleden Ahmed Marcouch en Jeroen Recourt (12 juni, Opinie & Debat) om 

‘lokjoden’ in te zetten bij de opsporing van agressieve antisemieten, hetgeen vaak jongens 

betreft van Marokkaanse komaf, vond op donderdag 24 juni een spoeddebat plaats in onze 

nieuw bezette Kamer.  

 

Tofik Dibi 
Aangespoord door nieuwe verontrustende cijfers van het Centrum Informatie en 

Documentatie Israël (CIDI) over antisemitische incidenten in 2009 pleitten de desbetreffende 

woordvoerders voor betere voorlichting op scholen over de Holocaust. Het Kamerlid Tofik 

Tibi (GroenLinks) stelde dat zowel de Holocaust als de naqba – de ramp die de Palestijnen is 

overkomen met het uitroepen van de onafhankelijkheid van de staat Israël – in dit lespakket 

thuishoren. De morele regel die volgens hem aan deze voorlichting ten grondslag moet liggen 

is: ‘Wat u wilt dat u niet geschiedt, doe dat ook een ander niet.’ 

 

Het lijkt dat de politiek is vergeten dat na de zogenoemde kransenincidenten van een aantal 

jaar geleden de toenmalig verantwoordelijk wethouder Ahmed Aboutaleb het bureau voor 

maatschappelijke innovatie Diversion al de opdracht gaf een voorlichtingscampagne op te 

zetten op vmbo’s en roc’s in Amsterdam. Ik was toen een van de Joodse ‘peer educators’ die 

in duo-schap met leeftijdsgenoten van Marokkaanse afkomst in een aantal bijeenkomsten aan 

klassen voorlichtingsles hebben gegeven over de Holocaust én het Israël-Palestina conflict.  

 

Betrokkenheid 

Ik begon aan dit project met veel betrokkenheid en de hoop dat in gesprek met verschillende 

leerlingen er meer wederzijds begrip zou ontstaan.  

Zo werd voor mij dit project niets anders dan water naar de zee dragen. 

Deze Marokkaanse ‘peer educators’ waren samen met de leerlingen telkens bezig met het 

vergelijken én gelijkstellen van het leed van de een met dat van de ander. Door bij 

voortduring de discriminatie, uitsluituiting en uitroeiing van miljoenen Joden voor leerlingen 

van Marokkaanse of Turkse afkomst voelbaar en tastbaar te maken door te verwijzen naar 

uitsluiting en discriminatie die zijzelf in onze huidige samenleving meemaken, werd juist – 

zoals ik zelf heb ervaren – geen medeleven en begrip gekweekt.  

 

Varianten 

Integendeel, ik hoorde telkens verschillende varianten voorbijkomen die in feite neerkwamen 

op de omkering van de regel van Tofik Tibi, namelijk: ‘Wat mij geschiedt, doe ik ook de 

ander.’ Zo werd voor mij dit project niets anders dan water naar de zee dragen.  

Naar mijn idee is het dus van groot belang te beseffen dat de voorlichting op scholen om 

antisemitisme onder jongeren in de kiem te smoren zich in eerste instantie uitsluitend moet 



richten op de Holocaust en het lot van de Joden. Ook al identificeren leerlingen van 

Marokkaanse of Turkse afkomst zich sterk met het lot van de Palestijnen in het al decennia 

voortslepende Israëlisch-Palestijns conflict, toch moet de Holocaust daarvan losgekoppeld 

worden, hoe ingewikkeld dat ook is.  

 

Zo worden de laatste jaren initiatieven ontvouwd, zoals het bezoek van Marokkanen uit 

Amsterdam-West aan Auschwitz of het aanhoren van verhalen van kamp-overlevenden, die 

bij veel leerlingen sterke emotionele indrukken achterlaten. Het is het medeleven dat bij 

dergelijke initiatieven naar boven komt – en niet het vergelijken en gelijkstellen van leed – dat 

een dam kan opwerpen tegen antisemitisme. 

 

Jaïr Stranders is filosoof, theatermaken er docent 
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