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Vooral in de westerse wereld presenteert de islam zich graag als een vreedzame en vre-
delievende religie. Maar met het oog op de verschrikkelijke gruweldaden door extreme 
groepen als IS, Boko Haram en al-Qaida, die zichzelf als de ware vertegenwoordigers van 
de islam beschouwen, kan dit beeld steeds minder in stand gehouden worden en schijnt 
het niet geloofwaardig. Dit zei ook de Egyptische president Abd al-Fattah as-Sisi bij zijn 
nieuwjaarstoespraak in de meer dan duizend jaar oude islamitische Al-Azhar universiteit 
in Caïro.
De islam zou weliswaar niet de enige religie zijn met een moorddadige geschiedenis uit 
naam van god – en in dit verband noemde hij de kruisridders –, maar de islam heeft nooit 
werkelijk de doctrine opgegeven, die de dood eist van degenen, die de profeet Mohammed 
beledigen of de leer van de islam weerspreken. Deze handelwijze roept echter alleen maar 
verontwaardiging op van de overige wereld en een extreme retoriek zou alleen maar leiden 
tot een atmosfeer van ophitsing en haat en gewelddaden.
as-Sisi spoorde vervolgens de imams aan, hun radicale retoriek te veranderen en een 
“religieuze revolutie” van vrede in te leiden.
De steeds meer zorgen barende ontwikkeling van de radicalisering leidde binnen de 
islamitische wereld tot een verandering van denken. Velen voelen zichzelf meer en meer 
bedreigd, vooral Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië heeft nu langs zijn hele grens met Irak 
een streng bewaakt hek opgericht, om een infiltratie door IS-strijders te voorkomen. Een 
dergelijke bedreiging begint nu ook te ontstaan aan de nog veel langere grens met Jemen, 
door vanuit Iran aangestuurde sjiitische extremisten.
Saoedi-Arabië, dat eens de zogenaamde fundamentele islam wereldwijd met ontelbare 
miljoenen gesteund heeft, ziet zijn eigen bestaan nu bedreigd door diegenen, die het 
eens ondersteund heeft.
Saoedi-Arabië heeft dan ook alles op alles gezet, om te voorkomen dat de “fundamentele 
islam” zich in Egypte verder uit kon breiden en heeft de nieuwe president as-Sisi aan de 
macht geholpen. Op grond van de voor hun steeds erger wordende situatie heeft Saoe-
di-Arabië ook de strategische samenwerking met de USA versterkt. De USA zien vandaag 
in Saoedi-Arabië een van de belangrijkste en betrouwbaarste partners in de strijd tegen IS. 
Hoe belangrijk dit partnerschap is, werd onderstreept door het feit dat president Obama 
zijn staatsbezoek aan India ingekort had, om na de dood van koning Abdullah de nieuwe 
Saoedische koning Salman te ontmoeten, om zich er van te verzekeren dat de nauwe 
betrekkingen, die onder Abdullah bestonden, ook onder Salman zouden blijven bestaan.
Deze polarisatie binnen de Arabische en de islamitische wereld heeft ertoe geleid, dat Israël 
in de strijd tegen extreme islamitische groeperingen, zoals Hamas in Gaza en Hezbollah 
in Libanon, plotseling niet meer alleen staat, maar onverwacht strategische partners in 
de Arabische wereld gekregen heeft.
Deze ontwikkelingen laten eens te meer zien, hoe gebeurtenissen, zoals in het boek 
Esther beschreven, zich kunnen herhalen, dat namelijk degenen, die Israël bedreigen, 
plotseling zelf bedreigd worden, en wel door degenen waarvan zij dachten, dat ze aan 
hun kant stonden.
In het dramatische gebeuren binnen de Arabische en islamitische wereld, waar zogezegd 
in één nacht vrienden en strategische partners tot vijanden worden, kunnen wij zonder 
twijfel het werken van God ten gunste van Israël zien. Wanneer wij op de in de Bijbel 
beschreven gebeurtenissen van de eindtijd zien, dan lijkt het in eerste instantie dat alle 
beschreven oorlogshandelingen zich tegen Israël richten, maar dat is niet helemaal juist, 
zoals wij in Ezechiël 38:21 kunnen zien. De vijanden zullen dan ook tegen elkaar strijden. 
De eerste tekenen van deze interne strijd kunnen wij vandaag reeds zien.
In Hem, Die, zoals Ezechiël 38:23 zegt, alles doet, om Zijn Naam voor alle naties groot en 
heilig te betonen, groet u met een hartelijk shalom,
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BijBel en israël

Op de avond van de 14e Adar begint „Poerim“. Oppervlakkig gezien is dit 
feest zoiets als een „Joods carnaval“. Zeer zeker is Poerim één van de kleur-
rijkste, vrolijkste en misschien wel meest uitbundige van alle Joodse feesten.

dechaï ingesteld. In de tweede eeuw 
vóór onze tijdrekening was het daarom 
bekend als de “Dag van Mordechaï” (2 
Makkabeeën 15:36). De vandaag ge-
bruikelijke naam “Poerim” komt van 
het Akkadische woord voor “lot”, “pur” 
(Est. 9:26). Het herinnert aan het lot, 
dat Haman geworpen had, om de dag te 
bepalen waarop de volkenmoord op het 
Joodse volk volgens zijn voorstellingen 
plaats had moeten vinden (Est. 3:7). 

Het boek Esther wordt met veel 
humor en ironie geschreven. In zekere 
mate per vergissing kiest de machtige 
Perzische koning Ahasveros, die in de 
geschiedenisboeken Xerxes genoemd 
wordt, een Jodin tot vrouw (Est. 2). 
Trots waant Haman zich op het toppunt 
van zijn carrière als de koning hem 
vraagt: “Wat zal men de man doen, wie 
de koning eer wil bewijzen?” (Est. 6:6) 
– om dan te moeten ervaren, dat hij zijn 
aartsvijand, de Jood Mordechaï, deze 
eer moet bewijzen, die zij zichzelf toege-
dacht had. Tenslotte wordt Haman juist 
aan de galg gehangen, die hij zelf voor 
Mordechaï op heeft laten richten (Est. 
7).

In de loop der eeuwen werd Poerim 
een feest van overwinning over elke 
Jodenhaat en antisemitisme. De uitbun-
digheid en de verkleedpartijen worden 
uitgelegd als een “lange neus” naar 
alle haters van het Joodse volk en alle 
vergeefse pogingen om het te vernieti-
gen. Vanuit Joods gezichtspunt geniet 
Poerim een hoge actualiteit terwijl het 
naakte bestaan en het zelfbestemmings-
recht van het volk Israël tot op heden 
door aanzienlijke leden van de wereld-
wijde volkerengemeenschap openlijk 
bestreden wordt.

Het boek Esther is het enige boek in 
de Bijbel, waarin God geen enkele keer 
genoemd wordt – alsof ook Hij Zich 
achter een masker verborgen heeft. 
Maar bij alle gekheid en ironie bevat 
dit boek ook diepe waarheden. “Indien 
Mordekai, voor wie gij begonnen zijt te 
vallen, uit het zaad der Joden is, dan 
zult gij niets tegen hem vermogen; in-
tegendeel: gij zult voor hem geheel ten 
val komen” profeteerde Zeres haar ge-
deprimeerde man Haman (Est. 6:13), 
die zij zo-even nog geadviseerd had, een 
galg voor Mordechaï te bouwen (Est. 

Poerim,
Israëls Carnaval

Groot en klein verkleedt zich, vooral 
klein. Tien jaar geleden zagen de kinde-
ren er nog uit als Bijbelse figuren. Van-
daag wemelt het van de Mickey-mou-
ses, kevers, sneeuwwitjes, Batmans, 
politieagenten, spidermans, haasjes in 
roze pakjes, skeletten en vele andere 
gestalten. Toch zijn de moderne uitrus-
tingen niet in staat de prachtige koning 
Ahasveros, de wijze Mordechaï en voor-
al koningin Esther, de Bijbelse Asse-
poester, te verdringen.

Joden vieren met het Poerimfeest 
de vernietiging van grootvizier Haman. 

G Hij had zich in de 5e eeuw vóór Chris-
tus voorgenomen, het Joodse volk uit 
te roeien. Deze gebeurtenissen worden 
verhaald in het boek Esther. “Toen zei-
de Haman tot koning Ahasveros: Er is 
één volk, dat verstrooid en afgezonderd 
leeft onder de volken in al de gewesten 
van uw koninkrijk, en zijn wetten ver-
schillen van die van alle volken, maar 
de wetten van de koning volbrengt het 
niet, zodat het de koning niet betaamt 
het met rust te laten” (Est. 3:8).

Volgens de uitspraak van Esther 
9:20-28 werd het Poerimfeest door Mor-
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5:14). De vermaning van Mordechaï aan 
zijn nicht Esther heeft een hoogst actu-
ele potentiële inhoud: “Want, als gij in 
deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor 
de Joden wel van andere zijde redding 
en uitkomst opdagen, maar gij en uws 
vaders huis zult omkomen, en wie weet, 
of gij niet juist met het oog op deze tijd 
de koninklijke waardigheid verkregen 
hebt” (Est. 4:14). 

Op de dag direct voor het Poerim-
feest vind het “vasten van Esther” 
plaats. Het herinnert ons er aan, hoe 
koningin Esther en de Perzische Joden 
het initiatief van de koningin, die van 
Joodse afkomst is, voorbereid hebben 
(Est. 4:16). Van zonsopgang tot zonson-
dergang van de 13e Adar vasten ortho-
doxe Joden.

In de synagogen worden speciale ge-
beden en schriftlezingen gehouden.

Het belangrijkste van Poerim is het 
lezen van de “rol van Esther”, het Bijbel-
se boek Esther, aan de vooravond van 
het feest in de synagoge. Wanneer de 
naam “Haman” genoemd wordt, maken 
vooral (maar niet alleen) de kinderen 
zoveel mogelijk lawaai, om het Bijbelse 
gebod “de naam van Amalek onder de 
hemel uit te wissen”, zo letterlijk moge-
lijk te vervullen. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van de traditionele ratels en 
kleppers, maar ook moderne alarmpis-
tolen. Haman wordt “Agagiet” genoemd 
(Est. 3:1) en daarom gehouden voor een 
nakomeling van koning Agag van de 
Amalekieten (1 Sam. 15:8-vv). Veel van 
de bont verklede kinderen schijnen bij 
het vieren van het moderne Poerimfeest 
echter het noemen van Haman als de 
veroorzaker helemaal niet meer nodig 
te hebben om met hun lawaai te begin-
nen.

Op de ochtend van het Poerimfeest 
wordt in de synagoge Exodus 17:8-16 
voorgelezen. Deze tekst vertelt, hoe de 
woestijnstam van de Amalekieten de Is-
raëlieten op hun tocht door de woestijn 
steeds weer in de achterhoede aanviel.

Een belangrijke gewoonte op het 
Poerimfeest is, dat men elkaar geschen-
ken geeft. Vooral aan de armen worden 
geschenken uitgedeeld (Est. 9:22), 
waar hulporganisaties natuurlijk op een 
bijzondere manier dankbaar gebruik van 
maken. Schoolklassen in Israël houden 

Jeruzalem waar “Susan-Poerim” op van 
toepassing is, gevierd wordt.

Het Poerimfeest is geen gebod uit de 
Thora. Daarom is het een tweederangs 
gebod. Veel firma’s, zaken en openba-
re instellingen zijn open, maar hebben 
wel kortere werktijden. De kinderen 
zijn vrij van school, maar het openba-
re vervoer draait normale diensten. 
Maar toch werd aan het Poerimfeest 
al in de 2e eeuw van onze tijdrekening 
een heel traktaat in de Misna onder de 
naam “Megillah” gewijd. Daarin wordt 
verklaard, hoe het Poerimfeest gevierd 
moet worden.

De Ethiopische Joden hebben nooit 
van de Poerim-traditie gehoord. Ze heb-
ben dit feest pas na hun immigratie in 
de moderne staat Israël leren kennen. 
Joden uit Rusland denken er aan, dat Jo-
zef Stalin juist op Poerim gestorven is. 
Daarom kon hij zijn plan, om de Joden 
naar Siberië te deporteren, niet meer 
verwerkelijken.

Het heeft mij zeer getroffen, om te 
ontdekken, dat orthodoxe Joden een 
profetisch karakter aan het boek Es-
ther toekennen. Haman, de zoon van 
Hammedatha, was “Agagiet”(Est. 3:1) 
– zoals reeds gezegd, een nakomeling 
van de Amalekietische koning Agag (1 
Sam. 15:32-vv). Israël had geen grotere 
vijand dan Amalek. Bij geen ander volk 

verlangt God, dat de naam wordt uitge-
roeid (vgl. Deut. 25:19, Ex. 17:14,16). 
De parallellen tussen Haman en Hit-
ler kan men niet over het hoofd zien. 
Tegen het einde van de geschiedenis 

traditionele ratel

«hamansKoPjes»,
ooK «hamansoren» Genoemd

zich er mee bezig, schalen met zoetighe-
den voor de soldaten voor te bereiden.

Bij geen enkel feest mogen bepaal-
de, karakteristieke spijzen ontbreken. 
Bij Poerim zijn het vooral de zogenaam-
de “Hamanskopjes”of “Hamansoren”, 
kleine, driehoekige gebakjes, die met 
zoetigheid, vooral dadels, gevuld zijn.

Kinderliedjes vertellen wat een dol 
feest Poerim is. Maskers, ratels en 
Hamansoren worden bezongen. “Kom 
op, laten we lawaai maken!” wordt er 
gezegd in het refrein van een lied. En 
natuurlijk wordt het hele boek Esther 
voorgezongen, niet alleen in de synago-
ge, maar ook via de radio.

Over een voorschrift van de Baby-
lonische leraar Rabba zijn de menin-
gen verdeeld. Hij was van mening dat 
men op Poerim zoveel alcohol moet 
drinken, totdat men geen onderscheid 
meer maken kan tussen “vervloekt zij 
Haman” en “geloofd zij Mordechaï”. 
Op deze manier moet de vreugde over 
de redding van het Joodse volk gevierd 
worden. In principe staat het Jodendom 
net zo kritisch tegenover verdovende 
middelen als het christendom. Maar er 
zijn orthodoxe Joden die dit rabbijnse 
gebod serieus nemen. Daarom kan men 
tijdens Poerim, naast Israëlische jonge-
ren, van de gelegenheid gebruik maken, 
ook orthodoxe en ultraorthodoxe Joden 
gade te slaan, die duidelijk 
dronken zijn.

In Susan, het huidige 
Susa, één van de vier Per-
zische hoofdsteden, vier-
den de Joden het Poerim-
feest pas op de 15e Adar 
(Est. 9:18). Daar mochten 
zij zich op verzoek van 
koningin Esther een dag 
langer tegen hun vijanden 
verweren. Daarom wordt 
vandaag in Israël in de 
steden, die reeds in de tijd 
van Jozua muren hadden 
(vgl. de Misna, traktaat 
Megillot 1:1), op de 15e 
Adar het zogenaamde 
“Susan-Poerim” gevierd. Concreet be-
tekent dit, dat Poerim bijvoorbeeld in 
de moderne stad Tel Aviv, dat pas in de 
20e eeuw gesticht werd en geen oude 
wortels heeft, een dag vroeger dan in 
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verzoekt koningin Esther: “…en de tien zonen van Haman spietse 
men op een paal.” (Est. 9:13). – een eigenaardig verzoek, stellen 
Joodse Bijbelleraren vast, omdat ze toch reeds dood waren (Est. 
9:7-10). Daarom, zo denken orthodoxe Joden, heeft Esther voor de 
toekomst gebeden.

De buitengewoon typografische vormgeving van de geschreven 
namen van de zonen van Haman onderstreept deze beoordeling. 
Sinds oude tijden wordt de opsomming van de namen van de tien op-
gehangen zonen van Haman op een bijzondere manier geschreven. In 
Esther 9:7-10 zijn de namen niet gewoon maar na elkaar opgesomd 
maar staan onder elkaar in een kolom (rechts in beeld, daar het He-
breeuws van rechts naar links geschreven wordt). In de linker kolom 
staat tien keer het woord “ve’et” (en). Menig bijbellezer heeft in dit 
grafische symbool al de galg gezien, die Haman voor Mordechaï op-
gericht had en waaraan hij zelf werd opgehangen.

Opvallend is bovendien, dat de Joodse schrijvers in de traditio-
nele Hebreeuwse tekst drie letters in het opsommen van de zonen 
hoger geplaatst hebben. Waarom dit zo moet zijn, weten ze zelf niet 
precies, zodat de uitleggers er alleen maar over kunnen speculeren. 
In ieder geval vertegenwoordigen de letters in het Hebreeuwse alfa-
bet ook steeds een getal. Wanneer men de hoger geplaatste letters 
Tav, Schin en Sain naast elkaar zet, ziet elk mens, die Hebreeuws 
denkt meteen het jaar 5707, het Joodse jaar, dat met het jaar 1946 
van de Gregoriaanse kalender overeenkomt.

16 Oktober 1946 was volgens Joodse tijdsrekening de laatste dag 
van het Loofhuttenfeest “Hoshana Raba”, waarop volgens Joodse 
traditie de uitspraak van Gods oordeel bezegeld wordt. Op deze dag 
werden in Neurenberg 10 leidinggevende Nazi’s als oorlogsmisdadi-
gers opgehangen. De New York Herald Tribune citeerde de laatste 
woorden van de uitgever van “Der Stürmer”, Julius Streicher: “Heil 
Hitler! – En nu gaat het naar God! – Poerimfeest 1946!” Streicher 
kende de Joodse traditie, hij had er vaak genoeg gebruik van ge-
maakt, om het Joodse volk zwart te maken.

Het is enige jaren geleden dat ik met een Rabbijn de Talmoed 
bestudeerde. Eén keer stond daarin in een bijzin, dat Rabbi Elijah 
Ben Salomon Salman (1720-1797), die als “Gaon van Wilna” we-
reldberoemd werd, al in de 18e eeuw verklaard had dat Duitsland 
“Amalek” zou zijn. Pijnlijk stond deze uitspraak tussen ons, toen 
het mijn Joodse leraar plotseling duidelijk werd, dat hij volgens deze 
uitspraak dan immers met een “zoon van Haman” aan tafel zat. Nor-
maal gesproken komt zoiets in Duits-Israëlische of Joods-christelij-
ke betrekkingen niet ter sprake! Met één handbeweging, alsof hij 
het spook van tafel wilde vegen, vond de rabbi: “Maar jij behoort 
bij ons!” – “Het spijt me”, moest ik hem verklaren, “ik ben zuiver 
Arisch”! Bij mij is absoluut geen Joodse grootmoeder in de stam-
boom te ontdekken, zelfs geen Joodse grootvader”. 

Zonder het te kunnen verklaren kwam uit de pijnlijke situatie 
plotseling het onbegrijpelijke wonder voort tussen ons, dat de God 
van Israël bewerkt heeft: Een “nakomeling van Amalek” bestudeer-
de met een “Israëliet” de Bijbel (het Oude Testament). Wanneer ik 
aan de uitwijkmanoeuvre van de rabbijn meegedaan zou hebben en 
een Joodse grootmoeder op had kunnen voeren, dan zouden wij de 
schuld van mijn volk uit de weg zijn gegaan. Omdat de schuld als 
een onoverwinnelijke muur voor ons stond, lichtte de genade des 
te helderder op. Er is Iemand, die van zonen van Haman zonen van 
de levende God maakt: Jezus, de Messias van Israël! Zelfs de Baby-
lonische Talmoed vertelt, dat “de Heilige, geloofd zij Hij”, de zonen 
van Haman onder de vleugels van de Sjechina – dat wil zeggen in de 
tegenwoordigheid van de levende God – zal brengen (Traktaat San-
hedrin 96 b). Maar dat heb ik pas veel later ontdekt.

Johannes en Krista Gerloff

infoBox

het BoeK esther
Hoofdst. 1

De Perzische koning Ahasveros organiseert een groot 
feestmaal en verstoot zijn vrouw, koningin Vasti, nadat zij 
weigert, op bevel van de koning voor het volk te verschij-
nen

Hoofdst. 2

Er worden voor de koning maagden gezocht en een jaar 
lang voorbereid. Onder hen is ook het Joodse meisje 
Esther. Ahasveros krijgt haar lief en kroont haar tot ko-
ningin. Ondertussen verijdelt Esthers neef Mordechaï een 
moordaanslag op de koning.

Hoofdst. 3

Ahasveros maakt Haman groot in zijn koninkrijk. Deze 
dient bij de koning een verzoek in om alle Joden om te 
brengen, omdat Mordechaï niet voor hem buigt.

Hoofdst. 4

Mordechaï spoort Esther aan, zich bij de koning voor de 
redding van de Joden in te zetten. 

Hoofdst. 5

Esther nodigt de koning en Haman uit voor een maaltijd. 
Ondertussen plant Haman de moord op Mordechaï.

Hoofdst. 6

In dezelfde nacht kan de koning niet slapen. Als hij zich uit 
de kronieken voor laat lezen, verneemt hij dat Mordechaï 
hem het leven heeft gered. Mordechaï krijgt de eer, die 
Haman zichzelf eigenlijk had toegedacht.

Hoofdst. 7

Haman en de koning eten met Esther, daarbij wordt 
Haman ontmaskerd en terechtgesteld op de manier die hij 
voor Mordechaï gepland heeft.

Hoofdst. 8

Mordechaï en Esther werken een verlossingsplan uit ten 
gunste van de Joden, die zich nu mogen verdedigen.

Hoofdst. 9

De Joden doden al hun vijanden. Vervolgens wordt het 
Poerimfeest ingesteld.

Hoofdst. 10

Mordechaï komt tot groot aanzien.
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een God, 

Daar, waar men God het minst bespeurt, 
is Hij het meest duidelijk aanwezig. God 
werkt in het verborgene (Jes 45:15).
In het boek Esther wordt de naam van 
God niet rechtstreeks genoemd. Voor 
menigeen is dat een reden, om niet te ge-
loven dat het boek door de Heilige Geest 
geïnspireerd is. Maar in werkelijkheid 

maakt juist dit boek duidelijk dat God 
er altijd is. Dat Hij ook in de schijnbare 
aanwezigheid op de achtergrond, op de 
voorgrond staat en achter de coulissen 
aan het werk is. Dit boek werd niet zon-
der reden in deze vorm geschreven. God 
wilde, dat Zijn Naam in het boek Esther 
niet genoemd wordt. Daarmee streefde 
Hij een bepaald doel na. Dit werd door 
de Heilige Geest zo ingegeven. Het moet 
ons aanmoedigen, nooit te geloven, dat 
God niet aanwezig is. Juist daarom komt 
Zijn Naam in het boek niet voor, waarin 
men Zijn handelwijze zo duidelijk ziet.
God gebruikt zelfs profane en goddeloze 
mensen, om Zijn heilig doel te bereiken. 
Niets kan Zijn plan doorkruisen.
Hebt u zorgen en problemen? Proble-
men met de maatschappij, zorgen in het 
persoonlijk leven? Dan zou ik graag iets 
over zorgen en problemen willen vertel-
len.
MAAtSCHAPPELIJk: Wij hebben in het boek 
Esther met een tijd te maken, waarin 
een trotse, impulsieve, onberekenbare 
en aan alcohol verslaafde koning re-
geerde. Wij hebben met een verwezen-
lijking en tentoonstelling van macht en 
rijkdom te maken, die zijns gelijke in de 
geschiedenis niet kent (Perzische ko-
ningen hadden zelfs diamanten in hun 
baarden). Wij hebben te maken met een 
ambtenarij, die alleen op jacht was naar 
eigen geluk. We hebben te maken met 
een harem en eunuchen, waarbij het 
alleen maar om seksuele bevrediging 
ging: Een jaar lang werden de vrouwen 
mooi gemaakt, en wanneer de koning 
riep, moesten zij bereid zijn (2:12). We 

hebben te maken met een moordkom-
plot tegen de koning, die ontdekt en in 
de Kronieken bijgeschreven werd. Wij 
hebben met heel veel angst, onrust en 
onzekerheid te maken. Wij hebben te 
maken met corruptie, vooroordelen, las-
ter, list, hoogmoed, intriges en achter-
baksheid, gepaard aan een onvoorstel-

bare Jodenhaat. Wij hebben te maken 
met een maatschappij, die zich keerde 
tegen dat, waar het Jodendom voor 
staat, namelijk de openbaring van God. 
Een heel volk werd gehaat, omdat het 
een ware God representeert en omdat 
hun geschiedenis de geschiedenis van 
God is (3:8-11). Het was niet voldoen-
de om één man om te brengen, een heel 
volk moest vernietigd worden. Onder 
Haman en Ahasveros werd het interna-
tionale recht gebogen in het nadeel van 
het Joodse volk (in 127 provincies), te-
gen Gods beloften in.
Hierin zien wij inderdaad een afspiege-
ling van onze tijd. Wij zien hoe snel een 
morele en ontaarde mensheid zich te-
gen het Joodse volk richt, omdat dat het 
zichtbare bewijs is voor de betrouwba-
re uitspraken van Goddelijke beloften. 
Mensenrecht tegen Gods recht.
PERSOONLIJk: Daar is een jonge vrouw 
waarvan de ouders na het bevel van de 
Perzische koning Cyrus (Ezra 1) het 
aanbod, om naar Israël terug te keren, 
niet aannemen. Zij blijven liever in Ba-
bylon, dat onderdeel van het Perzische 
rijk geworden is. De ouders van Esther 
sterven en haar neef Mordechaï ont-
fermt zich over haar (2:7).
Het leven van Mordechaï is vol proble-
men en zorgen. Zijn ouders zijn naar 
alle waarschijnlijkheid ook gestorven, 
net zoals zijn oom en tante (de ouders 
van Esther). De angst om als Jood ont-
dekt te worden is aanwezig (2:10, 3:4). 
Daarbij komt de hoge positie in het huis 
van de koning (één verkeerde beweging 
kon iemand de kop kosten), de vele on-

zekerheden, de opvoeding van Esther, 
de ontdekking van een moordaanslag, 
het groeiende conflict met Haman…
Mordechaï en Esther hadden werkelijk 
veel doorgemaakt ze bevonden zich in 
een gevaarlijke positie. Maar de beiden 
jammerden nu niet, maar maakten het 
beste van hun situatie. Zij erkenden, dat 

God hun niet toevallig op deze plaats ge-
steld had, ze maakten van de gelegen-
heid gebruik en handelden.
“Ach, er is zoveel kwaad in de wereld en 
de problemen zijn vele” – Ja, dat is waar. 
Maar God heeft ons in deze wereld ge-
plaatst om het goede te bewerken en de 
boze tijd uit te kopen, zoals Mordechaï 
en Esther deden. Paulus spoort er toe 
aan: “Den tijd uitkopende, dewijl de 
dagen boos zijn” (Ef. 5:16 St. Vert.) en 
niet, om ons over de boze dagen te be-
klagen.
Tenslotte moet zelfs het zondige gedrag 
van de mens ertoe bijdragen, Gods zaak 
te dienen. Niet, dat de Here daarmee de 
zonde goedkeurt. Maar het laat zien, dat 
zelfs dat, wat Hem tegen wil houden, 
tenslotte mee moet werken voor de ver-
vulling van Zijn plannen. Dat kan ons 
rustig en kalm maken met het oog op 
alle wereldgebeurtenissen en met het 
oog op ons persoonlijk leven.

Misschien vraagt u zich juist nu af: 
“Waar is God? Waar is Hij in mijn nood? 
Ben ik dan helemaal alleen? Ook wan-
neer ik bid, merk ik niets van Hem”. – 
Dit gaat misschien al weken of maan-
den zo. – “Heeft Hij mij verlaten?” Waar 
is Hij dan? – Ik kan u zeggen waar Hij 
is: Hij trekt op de achtergrond aan de 
touwtjes om u te helpen.
Om de Joden te redden gebruikte de Here 
de slapeloosheid van een Perzische ko-
ning, die ter afleiding naar lectuur in bed 
verlangde. De Here God zorgde niet voor 
veel tamtam. Hij had ook met donder, 
bliksem, vuur en gericht in kunnen grij-
pen. Maar de soevereine Here gebruikte 

Jes 45,15  “Daar, waar men God het minst bespeurt, is Hij het meest duidelijk aanwezig. God werkt in het verborgene”

die niet 

slaaPt

door Norbert Lieth
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een ware God representeert en omdat 
hun geschiedenis de geschiedenis van 
God is (3:8-11). Het was niet voldoen-
de om één man om te brengen, een heel 
volk moest vernietigd worden. Onder 
Haman en Ahasveros werd het interna-
tionale recht gebogen in het nadeel van 
het Joodse volk (in 127 provincies), te-
gen Gods beloften in.
Hierin zien wij inderdaad een afspiege-
ling van onze tijd. Wij zien hoe snel een 
morele en ontaarde mensheid zich te-
gen het Joodse volk richt, omdat dat het 
zichtbare bewijs is voor de betrouwba-
re uitspraken van Goddelijke beloften. 
Mensenrecht tegen Gods recht.
PERSOONLIJk: Daar is een jonge vrouw 
waarvan de ouders na het bevel van de 
Perzische koning Cyrus (Ezra 1) het 
aanbod, om naar Israël terug te keren, 
niet aannemen. Zij blijven liever in Ba-
bylon, dat onderdeel van het Perzische 
rijk geworden is. De ouders van Esther 
sterven en haar neef Mordechaï ont-
fermt zich over haar (2:7).
Het leven van Mordechaï is vol proble-
men en zorgen. Zijn ouders zijn naar 
alle waarschijnlijkheid ook gestorven, 
net zoals zijn oom en tante (de ouders 
van Esther). De angst om als Jood ont-
dekt te worden is aanwezig (2:10, 3:4). 
Daarbij komt de hoge positie in het huis 
van de koning (één verkeerde beweging 
kon iemand de kop kosten), de vele on-

zekerheden, de opvoeding van Esther, 
de ontdekking van een moordaanslag, 
het groeiende conflict met Haman…
Mordechaï en Esther hadden werkelijk 
veel doorgemaakt ze bevonden zich in 
een gevaarlijke positie. Maar de beiden 
jammerden nu niet, maar maakten het 
beste van hun situatie. Zij erkenden, dat 

God hun niet toevallig op deze plaats ge-
steld had, ze maakten van de gelegen-
heid gebruik en handelden.
“Ach, er is zoveel kwaad in de wereld en 
de problemen zijn vele” – Ja, dat is waar. 
Maar God heeft ons in deze wereld ge-
plaatst om het goede te bewerken en de 
boze tijd uit te kopen, zoals Mordechaï 
en Esther deden. Paulus spoort er toe 
aan: “Den tijd uitkopende, dewijl de 
dagen boos zijn” (Ef. 5:16 St. Vert.) en 
niet, om ons over de boze dagen te be-
klagen.
Tenslotte moet zelfs het zondige gedrag 
van de mens ertoe bijdragen, Gods zaak 
te dienen. Niet, dat de Here daarmee de 
zonde goedkeurt. Maar het laat zien, dat 
zelfs dat, wat Hem tegen wil houden, 
tenslotte mee moet werken voor de ver-
vulling van Zijn plannen. Dat kan ons 
rustig en kalm maken met het oog op 
alle wereldgebeurtenissen en met het 
oog op ons persoonlijk leven.

Misschien vraagt u zich juist nu af: 
“Waar is God? Waar is Hij in mijn nood? 
Ben ik dan helemaal alleen? Ook wan-
neer ik bid, merk ik niets van Hem”. – 
Dit gaat misschien al weken of maan-
den zo. – “Heeft Hij mij verlaten?” Waar 
is Hij dan? – Ik kan u zeggen waar Hij 
is: Hij trekt op de achtergrond aan de 
touwtjes om u te helpen.
Om de Joden te redden gebruikte de Here 
de slapeloosheid van een Perzische ko-
ning, die ter afleiding naar lectuur in bed 
verlangde. De Here God zorgde niet voor 
veel tamtam. Hij had ook met donder, 
bliksem, vuur en gericht in kunnen grij-
pen. Maar de soevereine Here gebruikte 

Jes 45,15  “Daar, waar men God het minst bespeurt, is Hij het meest duidelijk aanwezig. God werkt in het verborgene”

die niet 

slaaPt

door Norbert Lieth
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gewoon de slaploosheid van de koning, 
die midden in de nacht de juiste tekst uit 
de annalen voorgelezen werd, die met 
Mordechaï te maken had (6:1-vv). Deze 
kroniek was waarschijnlijk dik genoeg 
om de koning er meerdere nachten mee 
om de oren te slaan. Maar precies die 
tekst, die verslag deed over Mordechaï, 
die de koning destijds het leven gered 
had, werd opgeslagen en voorgelezen.
“Welke eer en onderscheiding is daar-
voor aan Mordechaï bewezen? En de 
dienstdoende hovelingen des konings 
antwoordden: Hem is niets bewezen” 
(Est. 6:3). En daarom besloot de koning 
dat deze Joodse man beloond moest 
worden.
Waarom gebeurde dat alles? Omdat God 
ook niet slaapt: “Zie, de Bewaarder van 
Israël sluimert noch slaapt” (Ps 121:4).
God gebruikte zelfs de drankzucht van 
Ahasveros. Telkens wanneer hij door de 
wijn bedwelmd was, nam hij een beslis-
sing: één keer met betrekking tot zijn 
eerste vrouw Vasti; vervolgens bij het 
bevelschrift, de Joden te doden, toen hij 
samen met Haman dronk; twee keer ten 
gunste van Esther, toen ze samen aten 
en dronken, en tenslotte in het nadeel 
van Haman, die ook bij de maaltijd aan-
wezig was (1:8,10, 3:15, 5:6; 7:2-vv).
De Here gebruikte ook de volgende 
situatie, toen Haman, Ahasveros en 
Esther samen aan tafel zaten: Toen de 
schandelijke daad van Haman aan het 
licht kwam en de koning toornig de 
zaal verliet, kwam hij precies terug op 
het moment dat Haman zich in doods-
angst op de sofa van koningin Esther 
geworpen had en om genade smeekte. 
De koning interpreteerde de situatie als 
een gewelddadige poging in zijn afwe-
zigheid en daarmee was het doodvonnis 
over Haman bezegeld (7:5-10). Zelfs 
schijnbare toevalligheden behoren tot 
Gods plan.
Tot op vandaag hebben veel vijandige 
daden de Joden nieuwe feestdagen ge-
bracht.

 Î De vijandschap van de Egyptena-
ren bracht hun het Paasfeest.

 Î De vijandschap van Haman bracht 
hun het Poerimfeest.

 Î De vijandschap van Antiochus Epi-
fanes bracht hun het Chanoeka-
feest.

 Î De oorlog van de Arabische wereld 
in 1948 bracht hun de Bevrijdings-
dag (Onafhanke-lijkheidsdag).

 Î De oorlog van 1967 bracht hun de 
Jeruzalemdag.

Aan het einde van de geschiedenis van 
Esther waren de Joden gered. In plaats 
van te sterven, konden zij feest vieren 
(3:15, 9:18). De slachtoffers werden 
tot overwinnaars (9:1). Haman stierf 
aan de galg, die hij voor Mordechaï op 
liet stellen (5:14, 6:10). En juist op de 
dag, waarop de Joden vernietigd moes-
ten worden, werd de vijand bedwongen 
(3:12-13, 9:1). Esther kreeg het huis 
van Haman (8:1), Mordechaï kreeg de 
bezittingen van Haman (8:2) en werd de 
hoogste ambtenaar na de koning (10:3).
Interessant is bovendien de vaststelling 
hoe de Joden zich te weer stelden tegen-
over hun vijanden:
Een decreet van de Perzische koning, 
kon destijds nooit herroepen worden 
(8:8). Daarom bleef het bevel, waarover 
Haman met Ahasveros onderhandeld 
had, de Joden uit te roeien, bestaan. De 
koning kon nog maar één ding doen: Een 
nieuw bevel uitvaardigen, waardoor de 
Joden het recht kregen, zich te mogen 
verweren. Bij deze verdediging doodden 
de Joden slechts diegenen, door wie zij 
aangevallen werden. Zij zagen er van af, 
zich de buit toe te eigenen. Ze beperkten 
de verdediging tot twee dagen. Daarna 
vonden er geen onlusten meer plaats. 
Daaraan zien wij, dat het motief van 
de Joden niet in de eerste plaats wraak 
was en ook geen hebzucht, maar enkel 
de verdediging van hun volk (8:11-vv, 
9:5,10:16-19).
Tenslotte zien wij er zelfs een aanwij-
zing voor de Messias in doorschemeren:
Mordechaï kreeg de zegelring van de 
koning (8:2). Hij werd koninklijk ge-
kleed en er kwam grote vreugde:
“Maar Mordechaï trok uit van de koning 
in koninklijke kleren, blauw en wit, en 
met een grote gouden kroon, met daar-
over een mantel van linnen en purper. 
En de stad Suzan juichte en was blij. 
Voor de Joden echter was licht en vreug-
de en verrukking en eer gekomen. En in 
al de landen en steden waar ook maar de 
wet van de koning kwam, was vreugde 
en blijdschap onder de Joden, maaltijd 

en feestdag en velen uit de volken van 
de landen werden Joden, want de schrik 
van de Joden was op hen gevallen” (Est. 
8:15-17).
In welke kleuren werd Mordechaï ge-
kleed? In “blauw en wit”. – Denk maar 
aan de kleuren van de Israëlvlag. Een 
grote kroon stond op zijn hoofd. Hij 
kreeg een mantel uit linnen en rood 
purper. Het linnen herinnert aan de 
priesterkleding (1 Kron. 15:27) en het 
purper aan de koninklijke majesteit 
en macht (Joh. 19:1-3, 23). Dat is een 
verwijzing naar Jezus, Die koning en 
priester is.
Voor de Joden was het licht gekomen. 
Grote vreugde was het gevolg. En velen 
uit andere volken sloten zich bij de Jo-
den aan. Precies zo zal het in het Messi-
aanse rijk zijn (vgl. Mt. 4:16, Lk. 2:10, 
Zach. 8:23).
In hoofdstuk 9:4 wordt bericht, hoe de 
roem, de macht en de invloed van Mor-
dechaï voortdurend toenamen.
In hoofdstuk 9:30 werden door Mor-
dechaï vredewensen en woorden van 
waarheid naar alle 127 provincies ge-
stuurd, “Shalom aan de hele wereld”: 
“En hij zond brieven aan al de Joden in 
de honderd zevenentwintig gewesten 
van het rijk van Ahasveros, woorden 
van heilwens en trouw”. Wanneer Chris-
tus, het Woord (der waarheid) van God 
(Op. 19), in grote macht en heerlijkheid 
weerkomt, zal Hij vrede brengen aan 
Zijn land en volk Israël en aan alle na-
ties..
Waarom zou het Poerimfeest van ge-
slacht tot geslacht jaarlijks op twee 
dagen gevierd worden (9:27-28)? – Wil 
God hier een blijvend voorbeeld stellen? 
Wil Hij aantonen dat de geschiedenis 
van Esther een profetische geschiedenis 
is? Wil Hij de Joden er aan herinneren 
dat hun geschiedenis niet ten einde is 
en dat God er ook is, wanneer zij het 
niet in de gaten hebben? Tot op vandaag 
wordt het Poerimfeest in Israël gevierd. 
God is er ook vandaag nog en heeft grip 
op de gebeurtenissen in onze wereld! ∎
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om de koning er meerdere nachten mee 
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tekst, die verslag deed over Mordechaï, 
die de koning destijds het leven gered 
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“Welke eer en onderscheiding is daar-
voor aan Mordechaï bewezen? En de 
dienstdoende hovelingen des konings 
antwoordden: Hem is niets bewezen” 
(Est. 6:3). En daarom besloot de koning 
dat deze Joodse man beloond moest 
worden.
Waarom gebeurde dat alles? Omdat God 
ook niet slaapt: “Zie, de Bewaarder van 
Israël sluimert noch slaapt” (Ps 121:4).
God gebruikte zelfs de drankzucht van 
Ahasveros. Telkens wanneer hij door de 
wijn bedwelmd was, nam hij een beslis-
sing: één keer met betrekking tot zijn 
eerste vrouw Vasti; vervolgens bij het 
bevelschrift, de Joden te doden, toen hij 
samen met Haman dronk; twee keer ten 
gunste van Esther, toen ze samen aten 
en dronken, en tenslotte in het nadeel 
van Haman, die ook bij de maaltijd aan-
wezig was (1:8,10, 3:15, 5:6; 7:2-vv).
De Here gebruikte ook de volgende 
situatie, toen Haman, Ahasveros en 
Esther samen aan tafel zaten: Toen de 
schandelijke daad van Haman aan het 
licht kwam en de koning toornig de 
zaal verliet, kwam hij precies terug op 
het moment dat Haman zich in doods-
angst op de sofa van koningin Esther 
geworpen had en om genade smeekte. 
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een gewelddadige poging in zijn afwe-
zigheid en daarmee was het doodvonnis 
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van te sterven, konden zij feest vieren 
(3:15, 9:18). De slachtoffers werden 
tot overwinnaars (9:1). Haman stierf 
aan de galg, die hij voor Mordechaï op 
liet stellen (5:14, 6:10). En juist op de 
dag, waarop de Joden vernietigd moes-
ten worden, werd de vijand bedwongen 
(3:12-13, 9:1). Esther kreeg het huis 
van Haman (8:1), Mordechaï kreeg de 
bezittingen van Haman (8:2) en werd de 
hoogste ambtenaar na de koning (10:3).
Interessant is bovendien de vaststelling 
hoe de Joden zich te weer stelden tegen-
over hun vijanden:
Een decreet van de Perzische koning, 
kon destijds nooit herroepen worden 
(8:8). Daarom bleef het bevel, waarover 
Haman met Ahasveros onderhandeld 
had, de Joden uit te roeien, bestaan. De 
koning kon nog maar één ding doen: Een 
nieuw bevel uitvaardigen, waardoor de 
Joden het recht kregen, zich te mogen 
verweren. Bij deze verdediging doodden 
de Joden slechts diegenen, door wie zij 
aangevallen werden. Zij zagen er van af, 
zich de buit toe te eigenen. Ze beperkten 
de verdediging tot twee dagen. Daarna 
vonden er geen onlusten meer plaats. 
Daaraan zien wij, dat het motief van 
de Joden niet in de eerste plaats wraak 
was en ook geen hebzucht, maar enkel 
de verdediging van hun volk (8:11-vv, 
9:5,10:16-19).
Tenslotte zien wij er zelfs een aanwij-
zing voor de Messias in doorschemeren:
Mordechaï kreeg de zegelring van de 
koning (8:2). Hij werd koninklijk ge-
kleed en er kwam grote vreugde:
“Maar Mordechaï trok uit van de koning 
in koninklijke kleren, blauw en wit, en 
met een grote gouden kroon, met daar-
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de landen werden Joden, want de schrik 
van de Joden was op hen gevallen” (Est. 
8:15-17).
In welke kleuren werd Mordechaï ge-
kleed? In “blauw en wit”. – Denk maar 
aan de kleuren van de Israëlvlag. Een 
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kreeg een mantel uit linnen en rood 
purper. Het linnen herinnert aan de 
priesterkleding (1 Kron. 15:27) en het 
purper aan de koninklijke majesteit 
en macht (Joh. 19:1-3, 23). Dat is een 
verwijzing naar Jezus, Die koning en 
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Voor de Joden was het licht gekomen. 
Grote vreugde was het gevolg. En velen 
uit andere volken sloten zich bij de Jo-
den aan. Precies zo zal het in het Messi-
aanse rijk zijn (vgl. Mt. 4:16, Lk. 2:10, 
Zach. 8:23).
In hoofdstuk 9:4 wordt bericht, hoe de 
roem, de macht en de invloed van Mor-
dechaï voortdurend toenamen.
In hoofdstuk 9:30 werden door Mor-
dechaï vredewensen en woorden van 
waarheid naar alle 127 provincies ge-
stuurd, “Shalom aan de hele wereld”: 
“En hij zond brieven aan al de Joden in 
de honderd zevenentwintig gewesten 
van het rijk van Ahasveros, woorden 
van heilwens en trouw”. Wanneer Chris-
tus, het Woord (der waarheid) van God 
(Op. 19), in grote macht en heerlijkheid 
weerkomt, zal Hij vrede brengen aan 
Zijn land en volk Israël en aan alle na-
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Waarom zou het Poerimfeest van ge-
slacht tot geslacht jaarlijks op twee 
dagen gevierd worden (9:27-28)? – Wil 
God hier een blijvend voorbeeld stellen? 
Wil Hij aantonen dat de geschiedenis 
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God is er ook vandaag nog en heeft grip 
op de gebeurtenissen in onze wereld! ∎
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Grote aantallen toeristen ondanKs Gaza-offensief
 ` In 2014 bezochten 3,3 miljoen reizigers de staat Israël. Dit is een goede balans met het oog op de oorlogssituatie van 50 

dagen. Net als in 2013 kwamen de meeste toeristen, in totaal 626.000 bezoekers (19% van alle bezoekers) uit de USA. Op 
de tweede plaats staat Rusland (567.000), gevolgd door Frankrijk (310.000) en Duitsland (196.000). 21% van de gasten in 
het land waren deelnemers van christelijke reizen.  AN ∎

eGyPte BeschouWt hamas als terreurorGanisatie
 ` Na zware terreuraanslagen op het schiereiland Sinaï waren in Egypte tientallen doden te betreuren, overwegend militairen. 

President as-Sisi stelde de moslimbroederschap er voor verantwoordelijk. In één adem verklaarde hij ook Hamas, die met 
ijzeren hand heerst in de Gazastrook, officieel tot een terroristische organisatie. AN ∎

israëls President hooPt oP vervullinG van het visioen van  jesaja
 ` Op de nieuwjaarsreceptie voor christelijke hoogwaardigheidsbekleders in Israël zei president Reuven Rivlin: “Mogen wij 

allen, christenen, moslims, Joden, kinderen van Abraham, samen met al diegenen, die tot andere geloofsrichtingen behoren, 
de vervulling van het visioen van de profeet Jesaja meemaken: “…geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, 
en zij zullen de oorlog niet meer leren” (Jes. 2:4). Dat 2015 een jaar van partnerschap en vriendschap mag zijn. Dat het 
een jaar van begrip en wederzijds respect mag zijn”. Dit is een oprecht verlangen, dat echter zonder de Vredevorst, Jezus 
Christus, niet uitvoerbaar zal zijn. Als echter de Messias terugkeert, wordt waar, wat God door Zacharia al met het oog op 
de wederkomst van Jezus aankondigde: “Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest 
der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen 
als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene” (Zach. 
12:10). REM/AN ∎

voormaliGe duitse Kolonie van temPeliers verheuGt tel aviv
 ` De voormalige Duitse kolonie van Tempeliers, Sarona, gesticht in 1871, bevindt zich vandaag midden in Tel Aviv. Dankzij de 

kostbare restauratie van 33 voormalige woonhuizen heeft zij zich tot een schilderachtige plaats ontwikkeld. Restaurants, 
galerieën, speelplaatsen en groene gebieden nodigen uit tot een verblijf en veel inwoners van Tel Aviv noemen Sarona zelfs 
“the hottest place in Tel Aviv” (“de modernste plaats in Tel Aviv”). AN ∎

joodse maccaBiade in duitsland
 ` Voor de eerste keer in Duitsland: In de zomer van 2015 brengt de grootste Joodse sportgebeurtenis van Europa atleten uit 

de hele wereld naar de Maccabiade in Berlijn. Samen willen ze instaan voor vrede en tolerantie en zijn tegen racisme en 
antisemitisme. AN ∎

uitGeverij in de vs schraPt israël van de landKaart
 ` Uitgeverij HarperCollins heeft op landkaarten voor Engelstalige scholen in het Midden-Oosten ervan “afgezien” Israël te 

vermelden. Deze vervalsing van de geopolitieke realiteit werd gemotiveerd met de bewering dat het aangeven van Israël 
voor klanten in het Golfstaten “onaanvaardbaar” zou zijn. AN ∎

antisemitisme GrijPt Weer om zich heen
 ` Op huffingtonpost.de schreef Nathan Warszawski “Over de eenzaamheid van Israël” en stelde het nieuwste boek van de his-

toricus en journalist Stephan Grigant voor: Die Einsamkeit Israels: Zionismus, die israelische Linke und die iranische Bedrohung 
(De eenzaamheid van Israël: Zionisme, linkse Israëliërs en de Iraanse bedreiging, Uitgeverij KVV «konkret»). Dr. Warszaw-
ski stelde vast: “Met het verstrijken van de decennia verliezen Europese antisemieten hun schaamte om Joden en Israël 
verbaal aan te vallen. Daar het antisemitisme per wet verboden werd, vindt het antizionisme steeds meer aanhang. Israël 
wordt tot de Joden onder de volken”.  NAI ∎

duitsland PoPulairste natie in israël
 ` De Konrad Adenauer Stichting onderzocht de vraag, welk land onder Israëli’s het populairste is. Het opmerkelijke resultaat: 

In Israël neemt onder de Europese naties Duitsland onbetwist en met grote afstand de eerste plaats in op het scala van 
populaire naties. Onder www.kas.de/wf/de/33.40104/ is de volledige studie te vinden. AN ∎
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israëlische Padvinders halen Wereldrecord
 ` Ter gelegenheid van het Chanoeka-feest, ter herinnering aan het oliewonder in de 

tempel van Jeruzalem ten tijde van de Makkabeeën, hebben Israëlische padvinders 
in Ramat Gan ’s werelds op één na grootste Chanoeka-kandelaar gebouwd (Die 
van Christenen voor Israël in Nederland is 12 meter hoog, red.). Met een hoogte 
van zes meter haalden zij het Guinness Book of Records. AN ∎

villa uit oudtestamentische tijd ontdeKt
 ` Archeologen van de Israëlische autoriteit voor oudheidkunde ontdekten in Rosh 

HaAijn bij Tel Aviv een zeer goed bewaard gebleven villa, die ongeveer 2800 jaar 
oud is. Zij beschikt over in totaal 23 ruimtes en werd blijkbaar gebruikt voor de 
verwerking van landbouwkundige producten, omdat de onderzoekers daar restan-
ten van in grote hoeveelheden vonden. Het gebouw werd oorspronkelijk in de 8e 
eeuw vóór Chr. Gebouwd, toen de Assyriërs het noordelijke rijk Israël veroverden 
en is vele eeuwen lang gebruikt. AN ∎

terrorist in israël veroordeeld
 ` Hussam Kawasmeh, die achter de schermen betrokken was bij de moord op drie 

Jeshiva-studenten in juni 2014 is tot driemaal levenslange gevangenisstraf (75 
jaar) veroordeeld. De Palestijn heeft de ontvoering van de jongeren gepland, luidt 
het vonnis aan de hand van bewijsvoering. AN ∎

israël-Boycot heeft WeiniG effect
 ` Volgens een bericht uit de Knesset blijkt dat de boycot tegen Israël, vooral door de 

beweging BDS (Boycot, terugtrekking van kapitaal, en sancties), weinig invloed 
op de Israëlische economie heeft. De BDS-beweging heeft weliswaar de meeste 
invloed in Europa, maar in vergelijking met het decennium vóór de boycot is de Is-
raëlische export van goederen bijna verdubbeld. Ook op het terrein van de directe 
investeringen in Israël kon men geen teruggang optekenen. BDS heeft weliswaar 
enige successen geboekt, maar deze hadden geen grote invloed op de economie. 
Desondanks is het gevaar niet geweken, staat er in het bericht, daar ongeveer een 
derde van het bruto binnenlands product op export berust. AN ∎

eGyPtenaren ontdeKKen smoKKeltunnel van hamas
 ` Egypte heeft de bufferzone tussen de Gazastrook en Sinaï, aan de grensover-

gang van de Palestijnse stad Rafa, uitgebreid. In dit gebied werden de inwoners 
gedwongen te verhuizen en hun huizen werden afgebroken. Daarmee moet een 
overzichtelijke en controleerbare strook aan de grens tot stand gebracht worden. 
De Egyptenaren ontdekten daarbij een van de langste smokkeltunnels ooit, waar 
grote hoeveelheden springstof lagen opgeslagen. AN ∎

axel sPrinGer zoeKt israëlische starters
 ` De mediareus Axel Springer is weer op zoek naar Israëlische starters, die 

aan zijn “Accelerator”-programma Plug & Play deel willen nemen. Het pro-
gramma bestaat al anderhalf jaar. Meer dan 40 starters hebben er reeds aan 
deelgenomen en voor de tweede keer wendt Axel Springer zich tot Israëli-
sche ondernemers om hun een doorbraak op de Duitse en Europese markt 
mogelijk te maken. AN ∎

NNetanjahu, nu nog minister-presi-
dent van Israël, vond: „Wij werden ge-
tuigen van een serie voorbeelden voor 
Europese naïviteit en ik wil er aan toe-
voegen, huichelarij: De beslissing van 
het Europese gerechtshof in Luxem-
burg over Hamas; de resolutie van het 
EU-parlement in Brussel over de staat-
kundige positie van de Palestijnen en 
de roep vanuit Zwitserland om een on-
derzoek in te stellen tegen Israël van-
wege vermoedelijke schendingen van de 
Geneefse Conventie. Dat alles wijst in 
dezelfde richting.

Zij wijzen op een geest van zoge-
naamde ‘appeasement’ (bezweringspo-
litiek) in Europa, tegenover dezelfde 
machten, die Europa zelf bedreigen. 
Te velen in Europa roepen Israël er toe 
op, beloften te doen, die niet alleen de 
veiligheid van Israël in gevaar zouden 
brengen, maar paradoxaal genoeg, ook 
de veiligheid van Europa zelf, omdat 
Israël het speerpunt van de Europese 
beschaving is. Israël is het bolwerk van 
Europese waarden. Israël is een plura-
listische, levendige democratie en een 
landschap van diverse partijen.

In Israël is er wettelijke gelijkheid. 
De rechten van allen worden krachtig 
beschermd – van elk Joods mens. In Is-
raël is er een verdeling van de macht. 
Onze rechterlijke macht is strikt onaf-
hankelijk en daar zijn wij trots op.

En u als journalist weet waarom het 
gaat, om iets dat uw beroep betreft: In 
een zeer, zeer groot gebied is Israël het 
enige democratische land in het Mid-
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RRondom de 7e januari keek de hele 
wereld naar Parijs. De Franse hoofd-
stad kreeg op deze dag en de daarop-
volgende dagen met terreuraanslagen 
te maken, waarbij twaalf mensen om 
het leven kwamen, waaronder ook vier 
Joden. Niemand in de westerse wereld 
scheen waar te nemen, dat tegelijker-
tijd zware terreuraanslagen in Jemen, 
in Nigeria en Syrië en Irak plaatsvon-
den. Deze aanslagen kostten honder-
den mensen het leven. Alle aanslagen, 
zowel in Frankrijk alsook in de boven-
genoemde staten komen uitsluitend op 
het conto van islamitische extremisten. 
Het klinkt verschrikkelijk, maar het is 
de waarheid: aanslagen uit dit extre-
mistische spectrum behoren al lang tot 
het dagelijks leven. Alleen al in het jaar 
2013 werden 18.000 mensen het slacht-
offer van islamitische terreur. In 2014 
nam dit cijfer toe tot bijna het dubbele 
aantal van 30.000 slachtoffers. Daarom 
moet men er van uitgaan dat het jaar 
2015 een bloedig spoor achter zal la-
ten. Vermoedelijk zal de wereld nog veel 
meer aanslagen zien, zoals onlangs nog 
in Nigeria door de islamitische terreur-
organisatie Boko Haram uitgeoefend. 
Bij één van de meest verschrikkelijke 
aanslagen van deze extremisten kwa-
men volgens voorzichtige schattingen 

den-Oosten en bovendien ook nog met 
een werkelijk vrije pers. Hier wordt 
niemand opgesloten. Hier wordt op 
niemand druk uitgeoefend. Hier wordt 
niemand mishandeld. U kunt schrijven, 
wat u wilt. En dat doet u. U kunt zeggen 
wat u wilt. En dat doet u. En u kunt ook 
alles fotograferen, wat u wilt en ook dat 
doet u. Alléén in Israël – en dit staat in 
scherp contrast met dat, wat wij anders 
in de regio waarnemen, de gruwelen die 
de mensen daar meemaken, de gruwe-
len waaraan journalisten blootstaan, die 
over deze barbaarse praktijken verslag 
geven.”    AN∎

studie

WereldWijde toename van terreur
De aanslag in Parijs in januari 2015 was niet de enige daad van terreur. Wereldwijd neemt het islamitische geweld toe. 

ongeveer 20.000 onschuldige mensen 
om het leven.

Dat is een bijna wereldwijde trend. 
Maar binnen de categorie van terreuraan-
slagen “staan” een bepaalde soort aan-
slagen “op de eerste plaats”: Zelfmoord-
aanslagen die er doelbewust op uit zijn, 
zoveel mogelijk mensen mee de dood in 
te sleuren. Ook bij zelfmoordaanslagen 
moest men de laatste jaren een toename 
vaststellen. Het instituut voor nationale 
veiligheidsstudies (INSS) van de univer-
siteit van Tel Aviv constateerde, dat men 
bij de zelfmoordaanslagen in vergelijking 
met het jaar 2013 een toename van 94 
procent vast moest stellen. In 2013 had 
men op wereldwijd niveau 305 zelfmoord-
aanslagen geteld, terwijl er in 2014 reeds 
592 zelfmoordaanslagen waren. Iets an-
ders weergegeven betekent dat: In 2014 
werden elke week tussen elf tot twaalf 
van dergelijke aanslagen gepleegd. Zij 
kostten 3400 mensen het leven.

De wetenschappers, die de gegevens 
onder leiding van Joram Schweitzer ver-
zamelden en evalueerden, concludeer-
den: “Zelfmoordaanslagen zijn tot een 
vast bestanddeel van het terroristische 
repertoire van de soennitisch- salafis-
tische organisaties geworden, die een 
jihad uitgeroepen hebben en tot de or-
ganisaties moeten worden gerekend, 

die men algemeen als internationale 
jihad betitelt. Deze terroristische orga-
nisaties zijn voor het merendeel verant-
woordelijk voor de in de laatste jaren 
plaatsgevonden zelfmoordaanslagen.”

In de onderzoekstudie naar de ont-
wikkeling van de internationale terreur 
staat er bovendien, dat zij tot “een waar 
merkteken” van de extremistische is-
lam werden, waarvan de handlangers 
daarin een gerechtvaardigde handeling 
uit naam van Allah zien, die hun dicht 
bij hun profeet brengt.

Bovendien rekent deze studie van 
de universiteit van Tel Aviv af met een 
steeds weer geuite bewering: De meer-
derheid van de zelfmoordaanslagen 
wordt niet tegen “vreemde bezetters” 
uitgeoefend. Slechts drie procent van 
alle in 2014 uitgeoefende zelfmoord-
aanslagen richtten zich tegen bezetters. 
Daarentegen werd de meerderheid van 
deze in 2014 geregistreerde aanslagen 
tegen vreemde legers uitgeoefend, an-
deren golden regeringsinstituten, plaat-
selijke militaire instellingen of veilig-
heidskrachten. Maar een groot deel is 
eveneens bij te schrijven op het conto 
van religieus en ook etnisch gemoti-
veerde rivaliteit.

Er is nog een interessante statis-
tiek: 370 van de in totaal 592 uitge-
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israëlische Padvinders halen Wereldrecord
 ` Ter gelegenheid van het Chanoeka-feest, ter herinnering aan het oliewonder in de 

tempel van Jeruzalem ten tijde van de Makkabeeën, hebben Israëlische padvinders 
in Ramat Gan ’s werelds op één na grootste Chanoeka-kandelaar gebouwd (Die 
van Christenen voor Israël in Nederland is 12 meter hoog, red.). Met een hoogte 
van zes meter haalden zij het Guinness Book of Records. AN ∎

villa uit oudtestamentische tijd ontdeKt
 ` Archeologen van de Israëlische autoriteit voor oudheidkunde ontdekten in Rosh 

HaAijn bij Tel Aviv een zeer goed bewaard gebleven villa, die ongeveer 2800 jaar 
oud is. Zij beschikt over in totaal 23 ruimtes en werd blijkbaar gebruikt voor de 
verwerking van landbouwkundige producten, omdat de onderzoekers daar restan-
ten van in grote hoeveelheden vonden. Het gebouw werd oorspronkelijk in de 8e 
eeuw vóór Chr. Gebouwd, toen de Assyriërs het noordelijke rijk Israël veroverden 
en is vele eeuwen lang gebruikt. AN ∎

terrorist in israël veroordeeld
 ` Hussam Kawasmeh, die achter de schermen betrokken was bij de moord op drie 

Jeshiva-studenten in juni 2014 is tot driemaal levenslange gevangenisstraf (75 
jaar) veroordeeld. De Palestijn heeft de ontvoering van de jongeren gepland, luidt 
het vonnis aan de hand van bewijsvoering. AN ∎

israël-Boycot heeft WeiniG effect
 ` Volgens een bericht uit de Knesset blijkt dat de boycot tegen Israël, vooral door de 

beweging BDS (Boycot, terugtrekking van kapitaal, en sancties), weinig invloed 
op de Israëlische economie heeft. De BDS-beweging heeft weliswaar de meeste 
invloed in Europa, maar in vergelijking met het decennium vóór de boycot is de Is-
raëlische export van goederen bijna verdubbeld. Ook op het terrein van de directe 
investeringen in Israël kon men geen teruggang optekenen. BDS heeft weliswaar 
enige successen geboekt, maar deze hadden geen grote invloed op de economie. 
Desondanks is het gevaar niet geweken, staat er in het bericht, daar ongeveer een 
derde van het bruto binnenlands product op export berust. AN ∎

eGyPtenaren ontdeKKen smoKKeltunnel van hamas
 ` Egypte heeft de bufferzone tussen de Gazastrook en Sinaï, aan de grensover-

gang van de Palestijnse stad Rafa, uitgebreid. In dit gebied werden de inwoners 
gedwongen te verhuizen en hun huizen werden afgebroken. Daarmee moet een 
overzichtelijke en controleerbare strook aan de grens tot stand gebracht worden. 
De Egyptenaren ontdekten daarbij een van de langste smokkeltunnels ooit, waar 
grote hoeveelheden springstof lagen opgeslagen. AN ∎

axel sPrinGer zoeKt israëlische starters
 ` De mediareus Axel Springer is weer op zoek naar Israëlische starters, die 

aan zijn “Accelerator”-programma Plug & Play deel willen nemen. Het pro-
gramma bestaat al anderhalf jaar. Meer dan 40 starters hebben er reeds aan 
deelgenomen en voor de tweede keer wendt Axel Springer zich tot Israëli-
sche ondernemers om hun een doorbraak op de Duitse en Europese markt 
mogelijk te maken. AN ∎

NNetanjahu, nu nog minister-presi-
dent van Israël, vond: „Wij werden ge-
tuigen van een serie voorbeelden voor 
Europese naïviteit en ik wil er aan toe-
voegen, huichelarij: De beslissing van 
het Europese gerechtshof in Luxem-
burg over Hamas; de resolutie van het 
EU-parlement in Brussel over de staat-
kundige positie van de Palestijnen en 
de roep vanuit Zwitserland om een on-
derzoek in te stellen tegen Israël van-
wege vermoedelijke schendingen van de 
Geneefse Conventie. Dat alles wijst in 
dezelfde richting.

Zij wijzen op een geest van zoge-
naamde ‘appeasement’ (bezweringspo-
litiek) in Europa, tegenover dezelfde 
machten, die Europa zelf bedreigen. 
Te velen in Europa roepen Israël er toe 
op, beloften te doen, die niet alleen de 
veiligheid van Israël in gevaar zouden 
brengen, maar paradoxaal genoeg, ook 
de veiligheid van Europa zelf, omdat 
Israël het speerpunt van de Europese 
beschaving is. Israël is het bolwerk van 
Europese waarden. Israël is een plura-
listische, levendige democratie en een 
landschap van diverse partijen.

In Israël is er wettelijke gelijkheid. 
De rechten van allen worden krachtig 
beschermd – van elk Joods mens. In Is-
raël is er een verdeling van de macht. 
Onze rechterlijke macht is strikt onaf-
hankelijk en daar zijn wij trots op.

En u als journalist weet waarom het 
gaat, om iets dat uw beroep betreft: In 
een zeer, zeer groot gebied is Israël het 
enige democratische land in het Mid-
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RRondom de 7e januari keek de hele 
wereld naar Parijs. De Franse hoofd-
stad kreeg op deze dag en de daarop-
volgende dagen met terreuraanslagen 
te maken, waarbij twaalf mensen om 
het leven kwamen, waaronder ook vier 
Joden. Niemand in de westerse wereld 
scheen waar te nemen, dat tegelijker-
tijd zware terreuraanslagen in Jemen, 
in Nigeria en Syrië en Irak plaatsvon-
den. Deze aanslagen kostten honder-
den mensen het leven. Alle aanslagen, 
zowel in Frankrijk alsook in de boven-
genoemde staten komen uitsluitend op 
het conto van islamitische extremisten. 
Het klinkt verschrikkelijk, maar het is 
de waarheid: aanslagen uit dit extre-
mistische spectrum behoren al lang tot 
het dagelijks leven. Alleen al in het jaar 
2013 werden 18.000 mensen het slacht-
offer van islamitische terreur. In 2014 
nam dit cijfer toe tot bijna het dubbele 
aantal van 30.000 slachtoffers. Daarom 
moet men er van uitgaan dat het jaar 
2015 een bloedig spoor achter zal la-
ten. Vermoedelijk zal de wereld nog veel 
meer aanslagen zien, zoals onlangs nog 
in Nigeria door de islamitische terreur-
organisatie Boko Haram uitgeoefend. 
Bij één van de meest verschrikkelijke 
aanslagen van deze extremisten kwa-
men volgens voorzichtige schattingen 

den-Oosten en bovendien ook nog met 
een werkelijk vrije pers. Hier wordt 
niemand opgesloten. Hier wordt op 
niemand druk uitgeoefend. Hier wordt 
niemand mishandeld. U kunt schrijven, 
wat u wilt. En dat doet u. U kunt zeggen 
wat u wilt. En dat doet u. En u kunt ook 
alles fotograferen, wat u wilt en ook dat 
doet u. Alléén in Israël – en dit staat in 
scherp contrast met dat, wat wij anders 
in de regio waarnemen, de gruwelen die 
de mensen daar meemaken, de gruwe-
len waaraan journalisten blootstaan, die 
over deze barbaarse praktijken verslag 
geven.”    AN∎

studie

WereldWijde toename van terreur
De aanslag in Parijs in januari 2015 was niet de enige daad van terreur. Wereldwijd neemt het islamitische geweld toe. 

ongeveer 20.000 onschuldige mensen 
om het leven.

Dat is een bijna wereldwijde trend. 
Maar binnen de categorie van terreuraan-
slagen “staan” een bepaalde soort aan-
slagen “op de eerste plaats”: Zelfmoord-
aanslagen die er doelbewust op uit zijn, 
zoveel mogelijk mensen mee de dood in 
te sleuren. Ook bij zelfmoordaanslagen 
moest men de laatste jaren een toename 
vaststellen. Het instituut voor nationale 
veiligheidsstudies (INSS) van de univer-
siteit van Tel Aviv constateerde, dat men 
bij de zelfmoordaanslagen in vergelijking 
met het jaar 2013 een toename van 94 
procent vast moest stellen. In 2013 had 
men op wereldwijd niveau 305 zelfmoord-
aanslagen geteld, terwijl er in 2014 reeds 
592 zelfmoordaanslagen waren. Iets an-
ders weergegeven betekent dat: In 2014 
werden elke week tussen elf tot twaalf 
van dergelijke aanslagen gepleegd. Zij 
kostten 3400 mensen het leven.

De wetenschappers, die de gegevens 
onder leiding van Joram Schweitzer ver-
zamelden en evalueerden, concludeer-
den: “Zelfmoordaanslagen zijn tot een 
vast bestanddeel van het terroristische 
repertoire van de soennitisch- salafis-
tische organisaties geworden, die een 
jihad uitgeroepen hebben en tot de or-
ganisaties moeten worden gerekend, 

die men algemeen als internationale 
jihad betitelt. Deze terroristische orga-
nisaties zijn voor het merendeel verant-
woordelijk voor de in de laatste jaren 
plaatsgevonden zelfmoordaanslagen.”

In de onderzoekstudie naar de ont-
wikkeling van de internationale terreur 
staat er bovendien, dat zij tot “een waar 
merkteken” van de extremistische is-
lam werden, waarvan de handlangers 
daarin een gerechtvaardigde handeling 
uit naam van Allah zien, die hun dicht 
bij hun profeet brengt.

Bovendien rekent deze studie van 
de universiteit van Tel Aviv af met een 
steeds weer geuite bewering: De meer-
derheid van de zelfmoordaanslagen 
wordt niet tegen “vreemde bezetters” 
uitgeoefend. Slechts drie procent van 
alle in 2014 uitgeoefende zelfmoord-
aanslagen richtten zich tegen bezetters. 
Daarentegen werd de meerderheid van 
deze in 2014 geregistreerde aanslagen 
tegen vreemde legers uitgeoefend, an-
deren golden regeringsinstituten, plaat-
selijke militaire instellingen of veilig-
heidskrachten. Maar een groot deel is 
eveneens bij te schrijven op het conto 
van religieus en ook etnisch gemoti-
veerde rivaliteit.

Er is nog een interessante statis-
tiek: 370 van de in totaal 592 uitge-
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305 592 

2014

in het jaar 2013 Werden 
18.000 mensen slachtoffer 
van islamitische terreur-
daden. 
in 2014 steeG het aantal 
vervolGens tot Bijna het 
duBBele, tot 30.000 slacht-
offers.

in 2013 telde men We-
reldWijd 305 zelf-
moordaanslaGen, ter-
Wijl er in 2014 reeds 592 
zelfmoordaanslaGen 
Waren. 

S
BeslissinG van de vn

omGeKeerde Wereld Bij de vereniGde naties
Onlangs nam de VN een beslissing die gewoonweg tegen alle haren instrijkt en vanuit Israëlisch ge-
zichtspunt meer dan alleen maar brandende vragen opwerpt.

eens, dat de islamitische groeperingen 
verder in opmars zijn en sterker zullen 
worden, vooral de radicaalislamitische 
terreurorganisatie Islamitische Staat, 
maar ook het sinds de aanslagen in de 
USA in 2001 internationaal bekende 
al-Qaida zal nog machtiger worden. En 
verder concluderen de schrijvers van 
de studie: “de trend van de massale 
toename van zelfmoordaanslagen zal 
zich in 2015 voortzetten en vermoede-
lijk met vele procenten toenemen.” Zij 
zijn bovendien van mening dat de staat 
Israël zich, in welk land in 2014 geen 
enkele zelfmoordaanslag plaatsvond, 
zich hiertegen wapenen moet, want er 
schijnt niet aan te ontkomen, dat er 
opnieuw ook zelfmoordaanslagen in 
Israël voor zullen komen. De schrijvers 
stelden bovendien de these op dat zul-
ke zelfmoordenaars vooral ook uit de 
Israëlische buurlanden kunnen komen, 
vermoedelijk vooral uit Syrië en uit de 
Libanon, waar zeer veel organisaties 
bestaan, die tot de internationale jihad 
gerekend kunnen worden. Tegelijkertijd 
geloven zij ook dat in Israël opnieuw 
aanhangers van Hamas op zouden kun-
nen treden, om zelfmoordaanslagen te 
kunnen plegen.     ZL∎

Stelt u zich eens voor: Twee buren 
zitten elkaar in de haren. Het conflict 
duurt al vele jaren. Op zekere dag besluit 
één van de buren de zaak in eigen hand 
te nemen en het conflict met geweld te 
beëindigen. Hij loert op zijn buurman, 
om hem inderdaad aan te vallen. De 
aangevallene heft beschermend zijn ar-
men omhoog om de dreigende slag af te 
weren. Tenslotte slaat de aanvaller zo 
ongelukkig toe, dat hij zichzelf de hand 
breekt. Maar hij geeft niet op. Deze keer 
kiest hij echter een andere tactiek. Hij 
daagt hem voor de rechtbank vanwege 
zijn gebroken hand. De rechters luis-
teren naar beide partijen en beslissen, 
dat de aanklacht gerechtvaardigd is. De 
buurman, die werd aangevallen wordt 

daarop veroordeeld tot het betalen van 
een hoge schadeloosstelling.

Klinkt dat niet als een slechte grap? 
Inderdaad ziet de realiteit er nog veel 
absurder uit. Dat is ook in het volgende 
geval zo: Enige weken geleden besloot 
de Algemene Vergadering van de Ver-
enigde Naties, dat een schadeloosstel-
ling, die tegen Israël werd ingediend, 
gerechtvaardigd is en verplichtte de 
staat Israël 850 miljoen US-dollar te be-
talen. Waarvoor? Voor het ten gevolge 
van een Israëlische luchtaanval in de 
zomer van 2006 lekgeslagen olie de-
pot. In de motivatie stond, dat dit ten 
gevolge van de aanval ontstane lek een 
enorme milieuschade veroorzaakt heeft, 
waardoor niet alleen de Libanese, maar 

oefende zelfmoordaanslagen van het 
jaar 2014 vonden in het Midden-Oos-
ten plaats. Zij eisten 2750 van de in 
totaal 3400 mensenlevens. Daarmee 
is eveneens duidelijk: De overgrote 
meerderheid van deze aanslagen van 
vorig jaar werd door moslims uitgeoe-
fend. En verder wordt er gezegd: De 

meerderheid van de slachtoffers waren 
moslims, zeg maar broeders in het ge-
loof werden door broeders in het geloof 
vermoord. 

De schrijvers van deze studie gaan 
er van uit, dat de reeds ontbrande religi-
euze en etnische rivaliteiten nog verder 
toe zullen nemen. Dat betekent even-
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D

ook voor een deel de Syrische stranden 
getroffen waren.

De som van de schadeloosstelling 
werd door een ter zake kundige com-
missie berekend, die door secreta-
ris-generaal van de VN, Ban Ki Moon, 
aangesteld werd. Israël werd bevolen 
deze som direct te betalen. Bovendien 
sprak de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties de verstrekkende 
aanbeveling uit, nog andere commissies 
van de VN opdracht te geven, de ver-
volgschade voor andere aangrenzende 
staten van Libanon te onderzoeken, die 
men tot nu toe helemaal niet geëvalu-
eerd heeft.

Deze beslissing werd met een grote 
meerderheid aangenomen. 170 Staten 
stemden “Ja”. Slechts drie onthielden 
zich van stemming. Israël, de Verenigde 
Staten, Canada, Australië, Micronesië 
en de Marshall-eilanden waren de enige 
naties die tegen stemden. Niet minder 
absurd dan de beslissing als zodanig is, 

dat elke staat, die er mee instemde, heel 
goed op de hoogte is met de eigenlijke 
feiten, namelijk: Het oliedepot kwam 
onder Israëlisch vuur te liggen, omdat 
de in Libanon opererende en door Iran 
ondersteunde Hezbollah-militie Israël 
met honderden raketten bestookte. De 
aanval van Israël was een verdedigings-
maatregel. En het wordt nog erger: 
Toen duidelijk werd wat er bij de Isra-
elische verdedigingsaanval gebeurd is, 
Werkte Israël meteen samen met alle 
dienovereenkomstige milieuorganisa-
ties van de VN en andere internationaal 
actieve organisaties, om alle mogelijke 
maatregelen in werking te zetten voor 
het best mogelijke herstel van de Liba-
nese kuststrook.

De Libanese ambassadeur, Nawaf 
Salam, reageerde met grote vreugde op 
deze door de VN genomen beslissing. 
Hij noemde deze beslissing een “belang-
rijke stap vooruit”. Israël daarentegen 
wees op de voormalige samenwerking 

met de VN en andere internationale 
organisaties. Bovendien wezen Isra-
elische verantwoordelijken er op dat 
sinds dit ongelukkig voorval heel veel 
tijd verlopen is en dat het merkwaardig 
aandoet, dat er pas nu schadeclaims 
bij de VN ingediend werden. “Blijkbaar 
staan hier minder echte milieuvragen 
dan veeleer een anti-Israëlische agenda 
op de voorgrond”, was het verwijt van 
Israëlische kant.

Bij de beslissing van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties 
gaat het niet om een bindend juridisch 
oordeel, maar om een richtinggevende 
aanbeveling. Vanuit Israëlisch oogpunt 
is dit op de een of andere manier iets 
van minder belang, want op de voor-
grond staat ondubbelzinnig en herhaal-
delijk de “merkwaardige gerechtigheid” 
en de duidelijke huichelarij van deze 
internationale organisatie, zodat Israël 
alleen al daarom niet van plan is, deze 
royaal gestelde som te betalen.   ZL∎

vermeende oorloGsmisdaden

aBBas valt israël aan via het internationaal strafhof 
Na aangifte van de Palestijnse Autoriteit zal het Internationaal Strafhof in Den Haag een vooronderzoek tegen Israël 
starten vanwege vermeende oorlogsmisdaden. 

De Palestijnse Autonomie (PA), be-
ter gezegd de PA-president Mahmoud 
Abbas, sloeg na de nederlaag ten gevol-
ge van de stemming bij de Veiligheids-
raad van de Verenigde Naties spijkers 
met koppen - precies zoals hij had ge-
dreigd. De PA diende een aanvraag in 
tot lidmaatschap bij het Internationaal 
Strafhof. Hamas gaf daarvoor zelfs zijn 
zegen, wat overigens bij andere maat-
regelen van de PA bijna principieel niet 
het geval is. Nauwelijks tot lid benoemd, 
diende de PA een verzoek in, om te on-
derzoeken, of men Israël kan aanklagen 
vanwege oorlogsmisdaden in de Pales-
tijnse gebieden. Officier van justititie 
Fatou Bensouda, een juriste uit Ghana, 
die sinds 2012 in functie is als hoofdof-

ficier van justitie van het Internationaal 
Strafhof, besliste over de aanklacht.

De aanklacht van de PA bij dit in-
ternationale comité is bestanddeel van 
een nieuwe Palestijnse strategie, die er 
toe moet dienen, Israël zoveel mogelijk 
in diskrediet te brengen. Bij deze stra-
tegie nemen de Palestijnen juridische 
stappen, in plaats van de “beproefde ge-
vechtsmiddelen”, zodat nu in overdrach-
telijke zin niet meer met stenen naar 
Israël geworpen wordt, maar juridische 
processen ingeleid worden. 

De PA wil dat niet alleen de Israëli-
sche leiders, maar ook zoveel mogelijk 
officieren vanwege vergrijpen, die tegen 
de internationale rechtsorde ingaan, 
voor het gericht worden gedaagd. Is-

raël, zo moet gezegd worden, heeft in 
de laatste jaren weinig aan dit “front” 
gedaan. Men heeft er geen gebruik van 
gemaakt en het eigenlijk alleen maar 
als lastig ervaren. Daarom heeft men 
ook de Palestijnse dreiging niet werke-
lijk serieus genomen. Maar daarbij gaat 
het in ieder geval om voor Israël niet al-
leen bedreigende, maar ook gevaarlijke 
maatregelen.

Het volgende voorbeeld toont dit aan. 
Op 17 december 2014 kwamen de sta-
ten, die de Vierde Conventie van Gene-
ve ondertekend hebben, bijeen voor hun 
derde conferentie sinds 1049. De beide 
andere conferenties vonden in 1999 en 
2001 plaats. Alle conferenties hadden Is-
raël tot onderhandelingsthema uitgeroe-
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in het jaar 2013 Werden 
18.000 mensen slachtoffer 
van islamitische terreur-
daden. 
in 2014 steeG het aantal 
vervolGens tot Bijna het 
duBBele, tot 30.000 slacht-
offers.

in 2013 telde men We-
reldWijd 305 zelf-
moordaanslaGen, ter-
Wijl er in 2014 reeds 592 
zelfmoordaanslaGen 
Waren. 

S
BeslissinG van de vn

omGeKeerde Wereld Bij de vereniGde naties
Onlangs nam de VN een beslissing die gewoonweg tegen alle haren instrijkt en vanuit Israëlisch ge-
zichtspunt meer dan alleen maar brandende vragen opwerpt.

eens, dat de islamitische groeperingen 
verder in opmars zijn en sterker zullen 
worden, vooral de radicaalislamitische 
terreurorganisatie Islamitische Staat, 
maar ook het sinds de aanslagen in de 
USA in 2001 internationaal bekende 
al-Qaida zal nog machtiger worden. En 
verder concluderen de schrijvers van 
de studie: “de trend van de massale 
toename van zelfmoordaanslagen zal 
zich in 2015 voortzetten en vermoede-
lijk met vele procenten toenemen.” Zij 
zijn bovendien van mening dat de staat 
Israël zich, in welk land in 2014 geen 
enkele zelfmoordaanslag plaatsvond, 
zich hiertegen wapenen moet, want er 
schijnt niet aan te ontkomen, dat er 
opnieuw ook zelfmoordaanslagen in 
Israël voor zullen komen. De schrijvers 
stelden bovendien de these op dat zul-
ke zelfmoordenaars vooral ook uit de 
Israëlische buurlanden kunnen komen, 
vermoedelijk vooral uit Syrië en uit de 
Libanon, waar zeer veel organisaties 
bestaan, die tot de internationale jihad 
gerekend kunnen worden. Tegelijkertijd 
geloven zij ook dat in Israël opnieuw 
aanhangers van Hamas op zouden kun-
nen treden, om zelfmoordaanslagen te 
kunnen plegen.     ZL∎

Stelt u zich eens voor: Twee buren 
zitten elkaar in de haren. Het conflict 
duurt al vele jaren. Op zekere dag besluit 
één van de buren de zaak in eigen hand 
te nemen en het conflict met geweld te 
beëindigen. Hij loert op zijn buurman, 
om hem inderdaad aan te vallen. De 
aangevallene heft beschermend zijn ar-
men omhoog om de dreigende slag af te 
weren. Tenslotte slaat de aanvaller zo 
ongelukkig toe, dat hij zichzelf de hand 
breekt. Maar hij geeft niet op. Deze keer 
kiest hij echter een andere tactiek. Hij 
daagt hem voor de rechtbank vanwege 
zijn gebroken hand. De rechters luis-
teren naar beide partijen en beslissen, 
dat de aanklacht gerechtvaardigd is. De 
buurman, die werd aangevallen wordt 

daarop veroordeeld tot het betalen van 
een hoge schadeloosstelling.

Klinkt dat niet als een slechte grap? 
Inderdaad ziet de realiteit er nog veel 
absurder uit. Dat is ook in het volgende 
geval zo: Enige weken geleden besloot 
de Algemene Vergadering van de Ver-
enigde Naties, dat een schadeloosstel-
ling, die tegen Israël werd ingediend, 
gerechtvaardigd is en verplichtte de 
staat Israël 850 miljoen US-dollar te be-
talen. Waarvoor? Voor het ten gevolge 
van een Israëlische luchtaanval in de 
zomer van 2006 lekgeslagen olie de-
pot. In de motivatie stond, dat dit ten 
gevolge van de aanval ontstane lek een 
enorme milieuschade veroorzaakt heeft, 
waardoor niet alleen de Libanese, maar 

oefende zelfmoordaanslagen van het 
jaar 2014 vonden in het Midden-Oos-
ten plaats. Zij eisten 2750 van de in 
totaal 3400 mensenlevens. Daarmee 
is eveneens duidelijk: De overgrote 
meerderheid van deze aanslagen van 
vorig jaar werd door moslims uitgeoe-
fend. En verder wordt er gezegd: De 

meerderheid van de slachtoffers waren 
moslims, zeg maar broeders in het ge-
loof werden door broeders in het geloof 
vermoord. 

De schrijvers van deze studie gaan 
er van uit, dat de reeds ontbrande religi-
euze en etnische rivaliteiten nog verder 
toe zullen nemen. Dat betekent even-
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ook voor een deel de Syrische stranden 
getroffen waren.

De som van de schadeloosstelling 
werd door een ter zake kundige com-
missie berekend, die door secreta-
ris-generaal van de VN, Ban Ki Moon, 
aangesteld werd. Israël werd bevolen 
deze som direct te betalen. Bovendien 
sprak de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties de verstrekkende 
aanbeveling uit, nog andere commissies 
van de VN opdracht te geven, de ver-
volgschade voor andere aangrenzende 
staten van Libanon te onderzoeken, die 
men tot nu toe helemaal niet geëvalu-
eerd heeft.

Deze beslissing werd met een grote 
meerderheid aangenomen. 170 Staten 
stemden “Ja”. Slechts drie onthielden 
zich van stemming. Israël, de Verenigde 
Staten, Canada, Australië, Micronesië 
en de Marshall-eilanden waren de enige 
naties die tegen stemden. Niet minder 
absurd dan de beslissing als zodanig is, 

dat elke staat, die er mee instemde, heel 
goed op de hoogte is met de eigenlijke 
feiten, namelijk: Het oliedepot kwam 
onder Israëlisch vuur te liggen, omdat 
de in Libanon opererende en door Iran 
ondersteunde Hezbollah-militie Israël 
met honderden raketten bestookte. De 
aanval van Israël was een verdedigings-
maatregel. En het wordt nog erger: 
Toen duidelijk werd wat er bij de Isra-
elische verdedigingsaanval gebeurd is, 
Werkte Israël meteen samen met alle 
dienovereenkomstige milieuorganisa-
ties van de VN en andere internationaal 
actieve organisaties, om alle mogelijke 
maatregelen in werking te zetten voor 
het best mogelijke herstel van de Liba-
nese kuststrook.

De Libanese ambassadeur, Nawaf 
Salam, reageerde met grote vreugde op 
deze door de VN genomen beslissing. 
Hij noemde deze beslissing een “belang-
rijke stap vooruit”. Israël daarentegen 
wees op de voormalige samenwerking 

met de VN en andere internationale 
organisaties. Bovendien wezen Isra-
elische verantwoordelijken er op dat 
sinds dit ongelukkig voorval heel veel 
tijd verlopen is en dat het merkwaardig 
aandoet, dat er pas nu schadeclaims 
bij de VN ingediend werden. “Blijkbaar 
staan hier minder echte milieuvragen 
dan veeleer een anti-Israëlische agenda 
op de voorgrond”, was het verwijt van 
Israëlische kant.

Bij de beslissing van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties 
gaat het niet om een bindend juridisch 
oordeel, maar om een richtinggevende 
aanbeveling. Vanuit Israëlisch oogpunt 
is dit op de een of andere manier iets 
van minder belang, want op de voor-
grond staat ondubbelzinnig en herhaal-
delijk de “merkwaardige gerechtigheid” 
en de duidelijke huichelarij van deze 
internationale organisatie, zodat Israël 
alleen al daarom niet van plan is, deze 
royaal gestelde som te betalen.   ZL∎

vermeende oorloGsmisdaden

aBBas valt israël aan via het internationaal strafhof 
Na aangifte van de Palestijnse Autoriteit zal het Internationaal Strafhof in Den Haag een vooronderzoek tegen Israël 
starten vanwege vermeende oorlogsmisdaden. 

De Palestijnse Autonomie (PA), be-
ter gezegd de PA-president Mahmoud 
Abbas, sloeg na de nederlaag ten gevol-
ge van de stemming bij de Veiligheids-
raad van de Verenigde Naties spijkers 
met koppen - precies zoals hij had ge-
dreigd. De PA diende een aanvraag in 
tot lidmaatschap bij het Internationaal 
Strafhof. Hamas gaf daarvoor zelfs zijn 
zegen, wat overigens bij andere maat-
regelen van de PA bijna principieel niet 
het geval is. Nauwelijks tot lid benoemd, 
diende de PA een verzoek in, om te on-
derzoeken, of men Israël kan aanklagen 
vanwege oorlogsmisdaden in de Pales-
tijnse gebieden. Officier van justititie 
Fatou Bensouda, een juriste uit Ghana, 
die sinds 2012 in functie is als hoofdof-

ficier van justitie van het Internationaal 
Strafhof, besliste over de aanklacht.

De aanklacht van de PA bij dit in-
ternationale comité is bestanddeel van 
een nieuwe Palestijnse strategie, die er 
toe moet dienen, Israël zoveel mogelijk 
in diskrediet te brengen. Bij deze stra-
tegie nemen de Palestijnen juridische 
stappen, in plaats van de “beproefde ge-
vechtsmiddelen”, zodat nu in overdrach-
telijke zin niet meer met stenen naar 
Israël geworpen wordt, maar juridische 
processen ingeleid worden. 

De PA wil dat niet alleen de Israëli-
sche leiders, maar ook zoveel mogelijk 
officieren vanwege vergrijpen, die tegen 
de internationale rechtsorde ingaan, 
voor het gericht worden gedaagd. Is-

raël, zo moet gezegd worden, heeft in 
de laatste jaren weinig aan dit “front” 
gedaan. Men heeft er geen gebruik van 
gemaakt en het eigenlijk alleen maar 
als lastig ervaren. Daarom heeft men 
ook de Palestijnse dreiging niet werke-
lijk serieus genomen. Maar daarbij gaat 
het in ieder geval om voor Israël niet al-
leen bedreigende, maar ook gevaarlijke 
maatregelen.

Het volgende voorbeeld toont dit aan. 
Op 17 december 2014 kwamen de sta-
ten, die de Vierde Conventie van Gene-
ve ondertekend hebben, bijeen voor hun 
derde conferentie sinds 1049. De beide 
andere conferenties vonden in 1999 en 
2001 plaats. Alle conferenties hadden Is-
raël tot onderhandelingsthema uitgeroe-
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pen. Op de conferentie eind 2014 werd 
het besluit aangenomen, de “Geneefse 
Conventies naar de bezette Palestijnse 
gebieden te verplaatsen”. Tegelijkertijd 
besliste het Hooggerechtshof van Euro-
pa, dat in Straatsburg zetelt, Hamas te 
schrappen van de lijst van terroristische 
organisaties. Min of meer parallel daar-
toe kwam de VN in New York tot het be-
sluit, de Palestijnen te helpen, binnen de 
grenzen van 1967 een staat te stichten 
en daarmee gepaard gaand binnen de 
komende twee jaar “de Israëlische bezet-
ting te beëindigen.”

En zodoende kan men samenvat-
ten dat Israël in de afgelopen decennia 
tientallen keren vanwege verschillende 
aanklachten voor juridische en andere 
commissies gesleurd werd. Juristen die 
op de hoogte zijn van de politiek in het 

Midden-Oosten, houden het voor een 
uitgekiende tactiek van de Palestijnen, 
om Israël in een kwaad daglicht te stel-
len en er daarbij zelf niet alleen goed 
mee weg komen, maar geen beloftes 
hoeven te doen, zoals dat bij onderhan-
delingen wel het geval zou zijn. Daarbij 
komen de retoriek en de diplomatieke 
spelletjes van de Palestijnen, die vanuit 
Israëlische visie meer dan slechts pro-
paganda voorstellen, en aan ophitsing 
grenzen.

Israël kan dit “Front van de moder-
ne oorlogsvoering van de Palestijnen” 
niet meer negeren, terwijl tegelijkertijd 
slechts scherpe bewoordingen vanuit 
de rijen van de zittende regering te ho-
ren waren, maar niets over praktische 
maatregelen, waar echter hopelijk aan 
gewerkt wordt.     ZL∎

R
reliGie

het BijBelleesProject van de israëlische President
Reuven Rivlin luidde een project in, waar alle burgers deel aan kunnen nemen en dat beëindigd zal worden met het 
lezen van het laatste vers van de Hebreeuwse Bijbel op de 70e Onafhankelijkheidsdag van de staat Israël.

Reuven Rivlin is een man van het 
volk, een man, die hecht aan tradities en 
tegelijkertijd met lichaam en ziel Jood 
en Jeruzalemmer is. Hij en zijn vrouw 
zetten een traditie voort van presiden-
ten van de Israëlische staten: Het regel-
matige lezen van de Hebreeuwse Bijbel 
in de residentie van de Israëlische pre-
sident. Vijf dagen per week wordt een 
gedeelte gelezen en samen bestudeerd, 
d.w.z. men spreekt over de betekenis, 
leert toepassingen van het gelezene en 
kan in commentaren eigen meningen in-
brengen.

In principe is het te herleiden tot een 
traditie uit de Talmoed, die een Poolse 
rabbijn 91 jaar geleden in het leven riep. 
Sindsdien studeren Joden in de hele we-
reld «HaDaf HaYomi», de dagelijkse pa-
gina van de Talmoed. President Rivlin 
sloot zich in zijn rol als leidend staats-
hoofd van de Joodse staat aan bij “Pro-
ject 929” van het Israëlische ministerie 
van onderwijs. De intussen afgetreden 
minister van onderwijs, Shay Piron, die 

rabbijn is en behoort tot de partij Yesh 
Atid van Yair Lapid, maakte dit project 
tot uithangbord van het Israëlische mi-
nisterie van onderwijs. Burgers van de 
staat Israël, minderjarigen en volwasse-
nen, mannen en vrouwen, gelovigen en 
seculieren, moeten dagelijks de Bijbel 
lezen en er met elkaar over spreken. 
Over de betekenis van het project zei Pi-
ron eens: “De mensen zoeken naar iets 
waardevols. De Bijbel geeft ons waar-
den zoals vriendschap tegenover de 
vreemdeling en de zorg voor weduwen 
en wezen – en deze waarden zijn veel-
betekenend”. De plaatsvervangende mi-
nister van onderwijs, Wortzman, voeg-
de er aan toe: “Binnen vijf jaar zullen 
miljoenen Joden in de hele wereld aan 
het programma deelnemen en onderdeel 
van de grootste Bijbelstudiegemeente 
ter wereld zijn”. 

President Rivlin, die de Bijbel ziet 
als “Persoonsbewijs van het Joodse 
volk”, luidde het project in tijdens het 
Chanoekafeest, waarbij men het olie-

wonder in de tempel van Jeruzalem 
herdenkt. Hoewel Chanoeka geen Bij-
bels feest is, was er geen beter passend 
vers dan “En er was licht” uit het boek 
Genesis voor het startschot voor dit 
unieke project in de residentie van de 
Israëlische president. Voor Rivlin is het 
bovendien belangrijk, als president  het 
goede voorbeeld te geven, en tegelijker-
tijd wil hij als “burger samen met ande-
re Israëliërs de Bijbel bestuderen”. Ver-
der uitte hij tegenover de Israëlische 
pers bij het begin van “Project 929” 
in de presidentiële residentie: “De Bij-
bel eist van ons het goede, het moreel 
hoogstaande en de rechtvaardigheid. 
De Bijbel spreekt de mens aan, die elke 
dag beslissingen moet nemen. Een be-
slissing is een morele daad, die noodza-
kelijk is bij het bestaan van duidelijke 
en tegengestelde mogelijkheden: licht 
en duisternis, goed en kwaad, leven 
en dood. De Bijbel”, vond Israëls pre-
sident verder, “is blijkbaar het meest 
explosieve boek in de geschiedenis. Zij 

de Pa Wil, dat niet alleen de leiders 
van israël, maar ooK zoveel moGelijK 
officieren vanWeGe misdaden terecht 
moeten staan.
Juristen, die kennis hebben van de politiek in 
het Midden-Oosten, zien dit als een uitgekiende 
tactiek van de Palestijnen.
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heeft slaven bevrijd, naties in het leven 
geroepen, onderdrukten opgericht.” 

Binnen het kader van dit project 
wordt doelgericht op vijf dagen van de 
week (van zondag tot donderdag) in de 
residentie van de president in Jeruza-
lem de Hebreeuwse Bijbel bestudeerd. 
Mede initiator rabbijn Benny Lau steunt 
dit project. Iedereen wordt opgeroepen, 

deel te nemen, dat kan via internet, via 
de sociale media en via smartphones, 
om de 929 hoofdstukken van de He-
breeuwse Bijbel in de komende drie jaar 
en enige maanden te bestuderen, zodat 
als sluitstuk op de 70e Onafhankelijk-
heidsdag van de staat Israël het laatste 
vers in de Hebreeuwse Bijbel samen ge-
lezen en bediscussieerd wordt.  AN∎

E
euroPa

franse minister-President BeschouWt de emiGratie van 
de joden als nationale nederlaaG
Na de gebeurtenissen in Frankrijk werden talrijke artikelen en commentaren in Frankrijk gepubliceerd. Hier een 
overzicht over de meest opmerkelijke artikelen in dit verband.

Eén opinie artikel naar aanleiding 
van de moord op vier Joden in de levens-
middelenmarkt van koosjere waren “Hy-
per Cacher”, trok vooral de aandacht. 
De woorden kwamen uit de mond van 
de zittende minister-president, Manuel 
Valls. Toen hij op de dag van de aanlag 
een Joodse instelling bezocht, kwam het 
tot een spontane herdenkingsmanifes-
tatie, waarbij Valls iets citeerde, dat hij 
later meerdere keren, al is het ook met 
andere woorden, zou herhalen. Om dit 
beter te kunnen begrijpen moet men we-
ten dat de familie van Valls uit Spanje 
komt: “Wanneer 100.000 Fransen van 
Spaanse afkomst Frankrijk zouden ver-
laten, dan zou ik zeggen, dat Frankrijk 
niet meer hetzelfde Frankrijk is. Wan-
neer echter 100.000 Joden zouden emi-
greren, dan zou men moeten zeggen dat 
Frankrijk niet meer Frankrijk is en dat 
de Franse republiek als een nederlaag 
beschouwd moet worden.”

Dat is absoluut een provocatie. In 
Frankrijk wonen vandaag 66 miljoen 
burgers. Joden vormen met ongeveer 
een half miljoen inwoners van Frank-
rijk, d.w.z. minder dan één procent van 
de totale bevolking. Wanneer zij zouden 
emigreren, dan zou dat weinig invloed 
hebben op de bevolkingsstatistieken 
van het land. En precies dat wilde Valls 
benadrukken, de betekenis ligt niet in 
de getallen, maar in het karakter, in het 
symbolische karakter, die deze bevol-
kingsgroep bezit.

De Joodse gemeenschap in Frankrijk 
is een succesverhaal, want hun leden 
zijn het best geïntegreerd in de Franse 
gemeenschap. Er bestaan goede con-
tacten met regeringskringen, de Joodse 
gemeenschap is publiek aanwezig en 
speelt in het totale openbare leven een 
rol, wat in geen geval vanzelfsprekend 
is. Na de nederlaag van Nazi-Duits-
land bloeide in de jaren 1970 een rijk 
en welvarend Joods leven op. Dit wordt 
vandaag gewaardeerd als een indicator 
voor de situatie in de maatschappij in 
het algemeen. Zonder een democratisch 
kader en openheid zou zo’n bloeiend 
Joods leven helemaal niet ontstaan zijn. 
Na de vreselijke jaren van het antise-
mitisme door de Nazi’s ontving men de 
Joden met open armen. Dat was juist 
in Frankrijk heel duidelijk het geval. 
Frankrijk zag en ziet daarin een recht-
streekse voortzetting van principiële 
waarden, die binnen het kader van de 
Franse revolutie van 1791 hoog gehou-
den werden: volledige rechtsgelijkheid 
voor Joden. In deze omgeving konden 
Joden zich ontplooien. Zij konden niet 
alleen openlijk en onverholen “anders” 
zijn, maar ook volledig integreren. In 
Frankrijk bestaat geen terrein in het 
openbare leven, waar men geen Joden 
tegenkomt. In Frankrijk is dat een feit, 
waar men bovendien helemaal niet over 
spreekt, omdat zij als een vanzelfspre-
kendheid gezien wordt. Tegelijkertijd 
zien Fransen juist daarin de garantie 

voor een modern en liberaal Frankrijk, 
voor een Frankrijk, dat open en uitnodi-
gend is. En inderdaad zou Frankrijk niet 
het huidige Frankrijk zijn zonder schil-
ders als Chagall, Modigliani, Camus, 
Pissarro en Chaim Soutine, zonder 
schrijvers als Romain Gary, onder de 
filosofische school, die door Emmanuel 
Levinas en Bernard-Enri Lévy gesticht 
werd, zonder componisten als Jaques 
Offenbach en Jacques-François-Fromen-
tal-Élie Halévy. Dit zijn slechts weinig 
prominente namen van een grote bevol-
kingsgroep, die de Franse maatschappij 
in elk opzicht gevormd heeft, niet alleen 
in de 20e maar ook in de 21e eeuw.

Joden zijn in Frankrijk tegelijkertijd 
zoiets als een symbool, een symbool 
voor de drie trefwoorden van de Franse 
revolutie: Vrijheid, gelijkheid, broeder-
schap. Een aanval op deze trefwoorden 
en een aanval op de Joden komt over-
een met een aanval op de fundamentele 
waarden van de Franse nationale geest. 
Daarvoor staan ook de aan het begin 
gemelde uitlatingen, die Valls herhaal-
delijk openlijk uitsprak. Wanneer men 
wat verder doordenkt, dan moet men er 
aan vasthouden, dat Joden niet alleen in 
Frankrijk zo’n duidelijke symbolische 
rol vervullen, maar in de voorste front-
linie van Westers Europa staan, dat zijn 
waarden verdedigen moet tegen de ra-
dicale islam, waarvan de jihadistische 
strijders juist deze waarden bedreigen.  
      ZL∎
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pen. Op de conferentie eind 2014 werd 
het besluit aangenomen, de “Geneefse 
Conventies naar de bezette Palestijnse 
gebieden te verplaatsen”. Tegelijkertijd 
besliste het Hooggerechtshof van Euro-
pa, dat in Straatsburg zetelt, Hamas te 
schrappen van de lijst van terroristische 
organisaties. Min of meer parallel daar-
toe kwam de VN in New York tot het be-
sluit, de Palestijnen te helpen, binnen de 
grenzen van 1967 een staat te stichten 
en daarmee gepaard gaand binnen de 
komende twee jaar “de Israëlische bezet-
ting te beëindigen.”

En zodoende kan men samenvat-
ten dat Israël in de afgelopen decennia 
tientallen keren vanwege verschillende 
aanklachten voor juridische en andere 
commissies gesleurd werd. Juristen die 
op de hoogte zijn van de politiek in het 

Midden-Oosten, houden het voor een 
uitgekiende tactiek van de Palestijnen, 
om Israël in een kwaad daglicht te stel-
len en er daarbij zelf niet alleen goed 
mee weg komen, maar geen beloftes 
hoeven te doen, zoals dat bij onderhan-
delingen wel het geval zou zijn. Daarbij 
komen de retoriek en de diplomatieke 
spelletjes van de Palestijnen, die vanuit 
Israëlische visie meer dan slechts pro-
paganda voorstellen, en aan ophitsing 
grenzen.

Israël kan dit “Front van de moder-
ne oorlogsvoering van de Palestijnen” 
niet meer negeren, terwijl tegelijkertijd 
slechts scherpe bewoordingen vanuit 
de rijen van de zittende regering te ho-
ren waren, maar niets over praktische 
maatregelen, waar echter hopelijk aan 
gewerkt wordt.     ZL∎

R
reliGie

het BijBelleesProject van de israëlische President
Reuven Rivlin luidde een project in, waar alle burgers deel aan kunnen nemen en dat beëindigd zal worden met het 
lezen van het laatste vers van de Hebreeuwse Bijbel op de 70e Onafhankelijkheidsdag van de staat Israël.

Reuven Rivlin is een man van het 
volk, een man, die hecht aan tradities en 
tegelijkertijd met lichaam en ziel Jood 
en Jeruzalemmer is. Hij en zijn vrouw 
zetten een traditie voort van presiden-
ten van de Israëlische staten: Het regel-
matige lezen van de Hebreeuwse Bijbel 
in de residentie van de Israëlische pre-
sident. Vijf dagen per week wordt een 
gedeelte gelezen en samen bestudeerd, 
d.w.z. men spreekt over de betekenis, 
leert toepassingen van het gelezene en 
kan in commentaren eigen meningen in-
brengen.

In principe is het te herleiden tot een 
traditie uit de Talmoed, die een Poolse 
rabbijn 91 jaar geleden in het leven riep. 
Sindsdien studeren Joden in de hele we-
reld «HaDaf HaYomi», de dagelijkse pa-
gina van de Talmoed. President Rivlin 
sloot zich in zijn rol als leidend staats-
hoofd van de Joodse staat aan bij “Pro-
ject 929” van het Israëlische ministerie 
van onderwijs. De intussen afgetreden 
minister van onderwijs, Shay Piron, die 

rabbijn is en behoort tot de partij Yesh 
Atid van Yair Lapid, maakte dit project 
tot uithangbord van het Israëlische mi-
nisterie van onderwijs. Burgers van de 
staat Israël, minderjarigen en volwasse-
nen, mannen en vrouwen, gelovigen en 
seculieren, moeten dagelijks de Bijbel 
lezen en er met elkaar over spreken. 
Over de betekenis van het project zei Pi-
ron eens: “De mensen zoeken naar iets 
waardevols. De Bijbel geeft ons waar-
den zoals vriendschap tegenover de 
vreemdeling en de zorg voor weduwen 
en wezen – en deze waarden zijn veel-
betekenend”. De plaatsvervangende mi-
nister van onderwijs, Wortzman, voeg-
de er aan toe: “Binnen vijf jaar zullen 
miljoenen Joden in de hele wereld aan 
het programma deelnemen en onderdeel 
van de grootste Bijbelstudiegemeente 
ter wereld zijn”. 

President Rivlin, die de Bijbel ziet 
als “Persoonsbewijs van het Joodse 
volk”, luidde het project in tijdens het 
Chanoekafeest, waarbij men het olie-

wonder in de tempel van Jeruzalem 
herdenkt. Hoewel Chanoeka geen Bij-
bels feest is, was er geen beter passend 
vers dan “En er was licht” uit het boek 
Genesis voor het startschot voor dit 
unieke project in de residentie van de 
Israëlische president. Voor Rivlin is het 
bovendien belangrijk, als president  het 
goede voorbeeld te geven, en tegelijker-
tijd wil hij als “burger samen met ande-
re Israëliërs de Bijbel bestuderen”. Ver-
der uitte hij tegenover de Israëlische 
pers bij het begin van “Project 929” 
in de presidentiële residentie: “De Bij-
bel eist van ons het goede, het moreel 
hoogstaande en de rechtvaardigheid. 
De Bijbel spreekt de mens aan, die elke 
dag beslissingen moet nemen. Een be-
slissing is een morele daad, die noodza-
kelijk is bij het bestaan van duidelijke 
en tegengestelde mogelijkheden: licht 
en duisternis, goed en kwaad, leven 
en dood. De Bijbel”, vond Israëls pre-
sident verder, “is blijkbaar het meest 
explosieve boek in de geschiedenis. Zij 

de Pa Wil, dat niet alleen de leiders 
van israël, maar ooK zoveel moGelijK 
officieren vanWeGe misdaden terecht 
moeten staan.
Juristen, die kennis hebben van de politiek in 
het Midden-Oosten, zien dit als een uitgekiende 
tactiek van de Palestijnen.
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heeft slaven bevrijd, naties in het leven 
geroepen, onderdrukten opgericht.” 

Binnen het kader van dit project 
wordt doelgericht op vijf dagen van de 
week (van zondag tot donderdag) in de 
residentie van de president in Jeruza-
lem de Hebreeuwse Bijbel bestudeerd. 
Mede initiator rabbijn Benny Lau steunt 
dit project. Iedereen wordt opgeroepen, 

deel te nemen, dat kan via internet, via 
de sociale media en via smartphones, 
om de 929 hoofdstukken van de He-
breeuwse Bijbel in de komende drie jaar 
en enige maanden te bestuderen, zodat 
als sluitstuk op de 70e Onafhankelijk-
heidsdag van de staat Israël het laatste 
vers in de Hebreeuwse Bijbel samen ge-
lezen en bediscussieerd wordt.  AN∎

E
euroPa

franse minister-President BeschouWt de emiGratie van 
de joden als nationale nederlaaG
Na de gebeurtenissen in Frankrijk werden talrijke artikelen en commentaren in Frankrijk gepubliceerd. Hier een 
overzicht over de meest opmerkelijke artikelen in dit verband.

Eén opinie artikel naar aanleiding 
van de moord op vier Joden in de levens-
middelenmarkt van koosjere waren “Hy-
per Cacher”, trok vooral de aandacht. 
De woorden kwamen uit de mond van 
de zittende minister-president, Manuel 
Valls. Toen hij op de dag van de aanlag 
een Joodse instelling bezocht, kwam het 
tot een spontane herdenkingsmanifes-
tatie, waarbij Valls iets citeerde, dat hij 
later meerdere keren, al is het ook met 
andere woorden, zou herhalen. Om dit 
beter te kunnen begrijpen moet men we-
ten dat de familie van Valls uit Spanje 
komt: “Wanneer 100.000 Fransen van 
Spaanse afkomst Frankrijk zouden ver-
laten, dan zou ik zeggen, dat Frankrijk 
niet meer hetzelfde Frankrijk is. Wan-
neer echter 100.000 Joden zouden emi-
greren, dan zou men moeten zeggen dat 
Frankrijk niet meer Frankrijk is en dat 
de Franse republiek als een nederlaag 
beschouwd moet worden.”

Dat is absoluut een provocatie. In 
Frankrijk wonen vandaag 66 miljoen 
burgers. Joden vormen met ongeveer 
een half miljoen inwoners van Frank-
rijk, d.w.z. minder dan één procent van 
de totale bevolking. Wanneer zij zouden 
emigreren, dan zou dat weinig invloed 
hebben op de bevolkingsstatistieken 
van het land. En precies dat wilde Valls 
benadrukken, de betekenis ligt niet in 
de getallen, maar in het karakter, in het 
symbolische karakter, die deze bevol-
kingsgroep bezit.

De Joodse gemeenschap in Frankrijk 
is een succesverhaal, want hun leden 
zijn het best geïntegreerd in de Franse 
gemeenschap. Er bestaan goede con-
tacten met regeringskringen, de Joodse 
gemeenschap is publiek aanwezig en 
speelt in het totale openbare leven een 
rol, wat in geen geval vanzelfsprekend 
is. Na de nederlaag van Nazi-Duits-
land bloeide in de jaren 1970 een rijk 
en welvarend Joods leven op. Dit wordt 
vandaag gewaardeerd als een indicator 
voor de situatie in de maatschappij in 
het algemeen. Zonder een democratisch 
kader en openheid zou zo’n bloeiend 
Joods leven helemaal niet ontstaan zijn. 
Na de vreselijke jaren van het antise-
mitisme door de Nazi’s ontving men de 
Joden met open armen. Dat was juist 
in Frankrijk heel duidelijk het geval. 
Frankrijk zag en ziet daarin een recht-
streekse voortzetting van principiële 
waarden, die binnen het kader van de 
Franse revolutie van 1791 hoog gehou-
den werden: volledige rechtsgelijkheid 
voor Joden. In deze omgeving konden 
Joden zich ontplooien. Zij konden niet 
alleen openlijk en onverholen “anders” 
zijn, maar ook volledig integreren. In 
Frankrijk bestaat geen terrein in het 
openbare leven, waar men geen Joden 
tegenkomt. In Frankrijk is dat een feit, 
waar men bovendien helemaal niet over 
spreekt, omdat zij als een vanzelfspre-
kendheid gezien wordt. Tegelijkertijd 
zien Fransen juist daarin de garantie 

voor een modern en liberaal Frankrijk, 
voor een Frankrijk, dat open en uitnodi-
gend is. En inderdaad zou Frankrijk niet 
het huidige Frankrijk zijn zonder schil-
ders als Chagall, Modigliani, Camus, 
Pissarro en Chaim Soutine, zonder 
schrijvers als Romain Gary, onder de 
filosofische school, die door Emmanuel 
Levinas en Bernard-Enri Lévy gesticht 
werd, zonder componisten als Jaques 
Offenbach en Jacques-François-Fromen-
tal-Élie Halévy. Dit zijn slechts weinig 
prominente namen van een grote bevol-
kingsgroep, die de Franse maatschappij 
in elk opzicht gevormd heeft, niet alleen 
in de 20e maar ook in de 21e eeuw.

Joden zijn in Frankrijk tegelijkertijd 
zoiets als een symbool, een symbool 
voor de drie trefwoorden van de Franse 
revolutie: Vrijheid, gelijkheid, broeder-
schap. Een aanval op deze trefwoorden 
en een aanval op de Joden komt over-
een met een aanval op de fundamentele 
waarden van de Franse nationale geest. 
Daarvoor staan ook de aan het begin 
gemelde uitlatingen, die Valls herhaal-
delijk openlijk uitsprak. Wanneer men 
wat verder doordenkt, dan moet men er 
aan vasthouden, dat Joden niet alleen in 
Frankrijk zo’n duidelijke symbolische 
rol vervullen, maar in de voorste front-
linie van Westers Europa staan, dat zijn 
waarden verdedigen moet tegen de ra-
dicale islam, waarvan de jihadistische 
strijders juist deze waarden bedreigen.  
      ZL∎
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H keer. Er kwam opnieuw uitval van de 
stroom voor, maar dat bleef deze keer 
binnen de perken. Op het hoogtepunt 
van de stormdepressie zaten 17.000 Is-
raëlische huishoudens zonder stroom. 
Helaas waren er opnieuw onheilsberich-
ten over branden die ontstaan zijn door 
onvoorzichtige omgang met kachels. 
Bovendien werden meerdere oudere 
mensen, die alleen wonen en minder 
bemiddeld zijn, d.w.z. niet genoeg geld 
hebben, om hun woningen te verwar-
men, getroffen door bevriezingsver-
schijnselen. Veel organisaties verstrek-
ten warme dekens. Gaarkeukens bleven 
langer open dan anders. Men leed in 
Israël.

Maar, zoals in Israël gebruikelijk, 
wezen de media niet alleen op de eigen 
problemen. Er ging geen dag voorbij 
waarin niet aan de dakloze Palestijnen, 
in het bijzonder in de Gazastrook, her-
innerd werd. Nog veel meer waren de 
gedachten bij de Syrische vluchtelin-
gen, want het koudefront had ook Liba-
non, Syrië en Jordanië vast in de greep. 
Tot de regio’s behoren vanzelfsprekend 
eveneens de gebieden, die onder de 
heerschappij van de Palestijnse Autono-
mie staan.

Met het oog op deze situatie zag de 
Palestijnse Autonomie zich tegen het 
einde van de eerste januari zelfs ge-
dwongen de noodtoestand uit te roepen. 
In het vluchtelingenkamp Toelkarem 
kwam er een catastrofale breuk in de 
waterleidingen, die anders dan in 2013 
deze keer echter gelukkig geen mensen-
levens eiste. Een achtjarige Palestijnse 

Het was een grote stormdepressie, 
die binnen enkele dagen de Golan-hoog-
ten en zelfs Jeruzalem voor één dag in 
het wit kleedde. In Jeruzalem lag echter 
slechts enkele uren enige centimeters 
sneeuw terwijl de Golan in een meters-
dikke sneeuwlaag verzonk en ook enige 
gebieden in Galilea enige dagen lang in-
gesneeuwd waren. Galilea en daarmee 
het meer van Gennésareth zagen grote 
watermassa’s. Die kwamen ook in de 
rest van het land uit de hemel, waar ze 
tot overstromingen leidden, die het ver-
keer op veel plaatsen – vooral echter in 
de Negev-woestijn – lamlegden. In het 
relatief hoog gelegen Mitzpe Ramon in 
de Negev-woestijn zag men eveneens 
voor korte tijd sneeuw. Zelfs in Eilat, 
waar zelden slecht weer vermeld wordt, 
was het erg stormachtig en naar verhou-
ding koud. Alle boten, die anders aan de 
stranden en bij het onderwaterobserva-
torium liggen, werden veiligheidshalve 
naar de haven gebracht, zodat toeristen 
twee dagen lang geen uitstapjes naar 
zee konden maken. Deze slagregens 
gingen vergezeld van ongewone kou. 
Overal in het land had men het gevoel 
de woningen helemaal niet meer warm 
te kunnen stoken. Men was het er over 
eens dat het nog niet eerder in decem-
ber 2013 bij zo’n sterke stormdepressie 
zo koud was; vooral niet zoveel dagen 
achter elkaar.

Vanzelfsprekend kwam het hier en 
daar tot een verkeerschaos, in ieder 
geval was men deze keer in de regio’s, 
waarin sneeuw aangekondigd was, we-
zenlijk beter voorbereid dan de vorige 

sneeuW in israël

inval van de Winter BrenGt 
Palestijnen en israëli’s dichter Bij elKaar

Een stormdepressie bracht vorst in Israël en tegelijkertijd eenheid  met de Palestijnse buren. Zodoende leverden de 
slechte weersberichten uiteindelijk toch goede berichten op.

jongen kwam echter om het leven bij 
een door een kachel veroorzaakte wo-
ningbrand. Zowel bij de leidingbreuk 
alsook in veel andere situaties stond het 
Israëlische leger de Palestijnse Autono-
mie bij met humanitaire hulpmaatrege-
len – zowel in West-Jordaanland als in 
de Gazastrook.

Israël opende een grensovergang 
naar de Gazastrook, om ziekentrans-
porten en buitenlands hulppersoneel 
mogelijk te maken de Gazastrook bin-
nen te trekken en ook om vrachtwagens 
met noodvoorraden de Gazastrook in 
te sturen. Bovendien zorgde de Israë-
lische watermaatschappij “Mekorot” 
er voor, dat meerdere waterpompen de 
Gazastrook binnenkwamen, om verde-
re overstromingen te verhinderen. Om 
deze pompen te kunnen laten draaien, 
werden tegelijkertijd de noodzakelijke 
dieselvoorraden meegestuurd.

De Israëlische militaire autoriteiten 
in de Palestijnse gebieden zorgden er 
bovendien voor, dat de dicht gesneeuw-
de hoofdstraat naar Ramallah vrijge-
maakt werd. Bovendien zorgde men 
voor mensen, die waren blijven steken, 
maar hielpen in de eerste plaats zie-
kenwagens die waren blijven steken. 
Bovendien moesten vooral in Nabloes 
mensen uit hun voertuigen gered wor-
den. Uit Hebron evacueerde het Israëli-
sche leger drie zwangere vrouwen, één 
daarvan per helikopter. Op veel plaat-
sen voorzagen de soldaten en ambtena-
ren van he Israëlische militaire bestuur 
de mensen in West-Jordaanland van le-
vensmiddelen.   AN∎
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vanWeGe de BurGeroorloG

immiGratieGolf uit de oeKraïne
Het jaar 2014 bracht 5.000 Joden uit de Oekraïne als nieuwe staatsburgers naar Israël.

len leven en bovendien onze kinderen 
niet alleen een zekere, maar ook een 
betere toekomst willen bieden” volgens 
een 23 jarige immigrante, Diana Ger-
novsky, die voorheen in Kiev woonde. 
“De situatie in de Oekraïne is niet goed, 
ik zie daar voor mij geen toekomst, 
vanwege de voortdurende spanningen, 
maar ook vanwege de economische situ-
atie.” Verder vertelde zij dat de instabi-
liteit van de regering haar grote zorgen 
had gebaard en “wij de hele tijd in angst 
leefden dat het weer tot gewelddadige 
confrontaties op straat zou kunnen ko-
men.”

 Rabbijn Abraham Wolff, die als 
opperrabbijn van de stad Odessa en 
Zuid-Oekraïne fungeert en tegelijker-
tijd als afgezant van Chabad in een stad 
optreedt, wees er op, dat hij zijn dienst 
reeds sinds 1992 verricht, maar in al 
die jaren nog nooit zovelen hun koffers 
zag pakken. “Wij hebben hier ook jaren 
doorstaan, waarin wij honger moesten 
lijden, ook oorlogsconflicten hebben wij 
gezien, maar nooit eerder heb ik zovelen 
over de Aaliyah horen spreken. Ongeveer 
70 procent van de de leden van de Jood-
se gemeenschap”, zo berichtte Rabbijn 
Wolff, “denkt er serieus aan, naar Israël 
te gaan. Wij hebben sinds het instorten 
van de Sovjetunie, toen een weergaloze 
exodus van Joden op gang kwam, nooit 
meer zo’n grote emigratiegolf gezien.”
De Joodse emigranten uit de Oekraïne, 

De Joodse gemeenschap in de Oek-
raïne werd tijdens de laatste 100 jaar 
getroffen door ingrijpende gebeurtenis-
sen: antisemitische pogroms, de Shoah 
en ook nog de vervolging door de com-
munisten. Intussen vindt er een exodus 
plaats. De Oekraïne telde eens één van 
de grootste Joodse gemeenschappen 
van Oost-Europa. Ondank veel ingrij-
pende gebeurtenissen bleven er altijd 
Joden in de Oekraïne. Maar nu is er 
een emigratie ingezet, die men als een 
beginnende tsunami betitelen moet. 
Op grond van de burgeroorlog, die in 
dit land met ongeveer 45 miljoen inwo-
ners woedt, en ook vanwege het toene-
mende antisemitisme en het groeiende 
nationalisme pakken veel Joden hun 
koffers om in Israël een nieuw leven op 
te bouwen. 

Gedurende het jaar 2014 emigreer-
den ongeveer 5000 Joden uit de Oekra-
ine naar Israël. Dat is een toename van 
ongeveer 170 procent in vergelijking 
met vorig jaar! Onder deze nieuwe im-
migranten zijn Joden, die uit de grens-
streken voor de burgeroorlog vluchtten, 
maar daaronder zijn ook Joden, die in 
andere, rustiger gebieden leven en toch 
vanwege het steeds meer om zich heen 
grijpende antisemitisme en de toene-
mende nationale tendensen hun vader-
land de rug toekeren.

“Wij hebben besloten naar Israël te 
emigreren, omdat wij in veiligheid wil-

die als eerste gingen, komen uit vier 
centrale regio’s: Odessa, Dniprope-
trovsk, Charkov de tweede stad van 
de Oekraïne, en van het schiereiland 
de Krim. Intussen komen in Israël bo-
vendien steeds meer Joden, die uit de 
hoofdstad Kiev afkomstig zijn. In de 
kantoren, die Israëlische overheidsin-
stellingen in de Oekraïne hebben, om 
Joden in het algemeen bij te staan, 
maar ook om ze voor emigratie naar 
Israël te adviseren en ook bureaucra-
tische processen af te wikkelen, staan 
lange wachtrijen van geïnteresseer-
den. Bovendien is men er zeker van, 
dat de enorme toename van het aantal 
immigranten in het jaar 2014 in geen 
geval reeds het hoogtepunt was. Vol-
gens schattingen telt de Oekraïne on-
geveer 400.000 personen, die Joodse 
voorouders hebben, die dus voldoen 
aan de voorwaarden voor de wet op de 
terugkeer, wat hun een immigratie in 
de Joodse staat mogelijk maakt. Deze 
wet maakt het personen met tenmin-
ste één Joodse voorouder mogelijk, 
zonder noemenswaardige hindernissen 
immigratie naar Israël aan te kunnen 
vragen. Zulke personen met recht op 
immigratie kunnen dan met hun eigen 
gezinnen naar Israël komen, ook wan-
neer de partner niet-Joods is. In Israël 
verwacht men een ongekende immigra-
tiegolf vanuit de Oekraïne en bereidt 
zich daarop voor.   ML∎
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H keer. Er kwam opnieuw uitval van de 
stroom voor, maar dat bleef deze keer 
binnen de perken. Op het hoogtepunt 
van de stormdepressie zaten 17.000 Is-
raëlische huishoudens zonder stroom. 
Helaas waren er opnieuw onheilsberich-
ten over branden die ontstaan zijn door 
onvoorzichtige omgang met kachels. 
Bovendien werden meerdere oudere 
mensen, die alleen wonen en minder 
bemiddeld zijn, d.w.z. niet genoeg geld 
hebben, om hun woningen te verwar-
men, getroffen door bevriezingsver-
schijnselen. Veel organisaties verstrek-
ten warme dekens. Gaarkeukens bleven 
langer open dan anders. Men leed in 
Israël.

Maar, zoals in Israël gebruikelijk, 
wezen de media niet alleen op de eigen 
problemen. Er ging geen dag voorbij 
waarin niet aan de dakloze Palestijnen, 
in het bijzonder in de Gazastrook, her-
innerd werd. Nog veel meer waren de 
gedachten bij de Syrische vluchtelin-
gen, want het koudefront had ook Liba-
non, Syrië en Jordanië vast in de greep. 
Tot de regio’s behoren vanzelfsprekend 
eveneens de gebieden, die onder de 
heerschappij van de Palestijnse Autono-
mie staan.

Met het oog op deze situatie zag de 
Palestijnse Autonomie zich tegen het 
einde van de eerste januari zelfs ge-
dwongen de noodtoestand uit te roepen. 
In het vluchtelingenkamp Toelkarem 
kwam er een catastrofale breuk in de 
waterleidingen, die anders dan in 2013 
deze keer echter gelukkig geen mensen-
levens eiste. Een achtjarige Palestijnse 

Het was een grote stormdepressie, 
die binnen enkele dagen de Golan-hoog-
ten en zelfs Jeruzalem voor één dag in 
het wit kleedde. In Jeruzalem lag echter 
slechts enkele uren enige centimeters 
sneeuw terwijl de Golan in een meters-
dikke sneeuwlaag verzonk en ook enige 
gebieden in Galilea enige dagen lang in-
gesneeuwd waren. Galilea en daarmee 
het meer van Gennésareth zagen grote 
watermassa’s. Die kwamen ook in de 
rest van het land uit de hemel, waar ze 
tot overstromingen leidden, die het ver-
keer op veel plaatsen – vooral echter in 
de Negev-woestijn – lamlegden. In het 
relatief hoog gelegen Mitzpe Ramon in 
de Negev-woestijn zag men eveneens 
voor korte tijd sneeuw. Zelfs in Eilat, 
waar zelden slecht weer vermeld wordt, 
was het erg stormachtig en naar verhou-
ding koud. Alle boten, die anders aan de 
stranden en bij het onderwaterobserva-
torium liggen, werden veiligheidshalve 
naar de haven gebracht, zodat toeristen 
twee dagen lang geen uitstapjes naar 
zee konden maken. Deze slagregens 
gingen vergezeld van ongewone kou. 
Overal in het land had men het gevoel 
de woningen helemaal niet meer warm 
te kunnen stoken. Men was het er over 
eens dat het nog niet eerder in decem-
ber 2013 bij zo’n sterke stormdepressie 
zo koud was; vooral niet zoveel dagen 
achter elkaar.

Vanzelfsprekend kwam het hier en 
daar tot een verkeerschaos, in ieder 
geval was men deze keer in de regio’s, 
waarin sneeuw aangekondigd was, we-
zenlijk beter voorbereid dan de vorige 

sneeuW in israël

inval van de Winter BrenGt 
Palestijnen en israëli’s dichter Bij elKaar

Een stormdepressie bracht vorst in Israël en tegelijkertijd eenheid  met de Palestijnse buren. Zodoende leverden de 
slechte weersberichten uiteindelijk toch goede berichten op.

jongen kwam echter om het leven bij 
een door een kachel veroorzaakte wo-
ningbrand. Zowel bij de leidingbreuk 
alsook in veel andere situaties stond het 
Israëlische leger de Palestijnse Autono-
mie bij met humanitaire hulpmaatrege-
len – zowel in West-Jordaanland als in 
de Gazastrook.

Israël opende een grensovergang 
naar de Gazastrook, om ziekentrans-
porten en buitenlands hulppersoneel 
mogelijk te maken de Gazastrook bin-
nen te trekken en ook om vrachtwagens 
met noodvoorraden de Gazastrook in 
te sturen. Bovendien zorgde de Israë-
lische watermaatschappij “Mekorot” 
er voor, dat meerdere waterpompen de 
Gazastrook binnenkwamen, om verde-
re overstromingen te verhinderen. Om 
deze pompen te kunnen laten draaien, 
werden tegelijkertijd de noodzakelijke 
dieselvoorraden meegestuurd.

De Israëlische militaire autoriteiten 
in de Palestijnse gebieden zorgden er 
bovendien voor, dat de dicht gesneeuw-
de hoofdstraat naar Ramallah vrijge-
maakt werd. Bovendien zorgde men 
voor mensen, die waren blijven steken, 
maar hielpen in de eerste plaats zie-
kenwagens die waren blijven steken. 
Bovendien moesten vooral in Nabloes 
mensen uit hun voertuigen gered wor-
den. Uit Hebron evacueerde het Israëli-
sche leger drie zwangere vrouwen, één 
daarvan per helikopter. Op veel plaat-
sen voorzagen de soldaten en ambtena-
ren van he Israëlische militaire bestuur 
de mensen in West-Jordaanland van le-
vensmiddelen.   AN∎
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vanWeGe de BurGeroorloG

immiGratieGolf uit de oeKraïne
Het jaar 2014 bracht 5.000 Joden uit de Oekraïne als nieuwe staatsburgers naar Israël.

len leven en bovendien onze kinderen 
niet alleen een zekere, maar ook een 
betere toekomst willen bieden” volgens 
een 23 jarige immigrante, Diana Ger-
novsky, die voorheen in Kiev woonde. 
“De situatie in de Oekraïne is niet goed, 
ik zie daar voor mij geen toekomst, 
vanwege de voortdurende spanningen, 
maar ook vanwege de economische situ-
atie.” Verder vertelde zij dat de instabi-
liteit van de regering haar grote zorgen 
had gebaard en “wij de hele tijd in angst 
leefden dat het weer tot gewelddadige 
confrontaties op straat zou kunnen ko-
men.”

 Rabbijn Abraham Wolff, die als 
opperrabbijn van de stad Odessa en 
Zuid-Oekraïne fungeert en tegelijker-
tijd als afgezant van Chabad in een stad 
optreedt, wees er op, dat hij zijn dienst 
reeds sinds 1992 verricht, maar in al 
die jaren nog nooit zovelen hun koffers 
zag pakken. “Wij hebben hier ook jaren 
doorstaan, waarin wij honger moesten 
lijden, ook oorlogsconflicten hebben wij 
gezien, maar nooit eerder heb ik zovelen 
over de Aaliyah horen spreken. Ongeveer 
70 procent van de de leden van de Jood-
se gemeenschap”, zo berichtte Rabbijn 
Wolff, “denkt er serieus aan, naar Israël 
te gaan. Wij hebben sinds het instorten 
van de Sovjetunie, toen een weergaloze 
exodus van Joden op gang kwam, nooit 
meer zo’n grote emigratiegolf gezien.”
De Joodse emigranten uit de Oekraïne, 

De Joodse gemeenschap in de Oek-
raïne werd tijdens de laatste 100 jaar 
getroffen door ingrijpende gebeurtenis-
sen: antisemitische pogroms, de Shoah 
en ook nog de vervolging door de com-
munisten. Intussen vindt er een exodus 
plaats. De Oekraïne telde eens één van 
de grootste Joodse gemeenschappen 
van Oost-Europa. Ondank veel ingrij-
pende gebeurtenissen bleven er altijd 
Joden in de Oekraïne. Maar nu is er 
een emigratie ingezet, die men als een 
beginnende tsunami betitelen moet. 
Op grond van de burgeroorlog, die in 
dit land met ongeveer 45 miljoen inwo-
ners woedt, en ook vanwege het toene-
mende antisemitisme en het groeiende 
nationalisme pakken veel Joden hun 
koffers om in Israël een nieuw leven op 
te bouwen. 

Gedurende het jaar 2014 emigreer-
den ongeveer 5000 Joden uit de Oekra-
ine naar Israël. Dat is een toename van 
ongeveer 170 procent in vergelijking 
met vorig jaar! Onder deze nieuwe im-
migranten zijn Joden, die uit de grens-
streken voor de burgeroorlog vluchtten, 
maar daaronder zijn ook Joden, die in 
andere, rustiger gebieden leven en toch 
vanwege het steeds meer om zich heen 
grijpende antisemitisme en de toene-
mende nationale tendensen hun vader-
land de rug toekeren.

“Wij hebben besloten naar Israël te 
emigreren, omdat wij in veiligheid wil-

die als eerste gingen, komen uit vier 
centrale regio’s: Odessa, Dniprope-
trovsk, Charkov de tweede stad van 
de Oekraïne, en van het schiereiland 
de Krim. Intussen komen in Israël bo-
vendien steeds meer Joden, die uit de 
hoofdstad Kiev afkomstig zijn. In de 
kantoren, die Israëlische overheidsin-
stellingen in de Oekraïne hebben, om 
Joden in het algemeen bij te staan, 
maar ook om ze voor emigratie naar 
Israël te adviseren en ook bureaucra-
tische processen af te wikkelen, staan 
lange wachtrijen van geïnteresseer-
den. Bovendien is men er zeker van, 
dat de enorme toename van het aantal 
immigranten in het jaar 2014 in geen 
geval reeds het hoogtepunt was. Vol-
gens schattingen telt de Oekraïne on-
geveer 400.000 personen, die Joodse 
voorouders hebben, die dus voldoen 
aan de voorwaarden voor de wet op de 
terugkeer, wat hun een immigratie in 
de Joodse staat mogelijk maakt. Deze 
wet maakt het personen met tenmin-
ste één Joodse voorouder mogelijk, 
zonder noemenswaardige hindernissen 
immigratie naar Israël aan te kunnen 
vragen. Zulke personen met recht op 
immigratie kunnen dan met hun eigen 
gezinnen naar Israël komen, ook wan-
neer de partner niet-Joods is. In Israël 
verwacht men een ongekende immigra-
tiegolf vanuit de Oekraïne en bereidt 
zich daarop voor.   ML∎
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V
vestiGen van firma’s

recordjaar van de start-uP-natie israël
Oorlog en internationale isolatie, de crisis in de betrekkingen met de USA en nog veel meer, temperden het jaarover-
zicht over 2014. Maar niet, wanneer men de ontwikkeling van de vestiging van nieuwe firma’s in ogenschouw neemt.

Voor de staat Israël en zijn burgers 
was 2014 gemiddeld een moeilijk jaar. 
Daaraan droeg niet alleen het feit bij, 
dat Israël de langste oorlog in zijn ge-
schiedenis moest doorstaan, maar ook 
verder acute sociaaleconomische the-
ma’s aan moest pakken. Economisch 
kan men het bezien als een jaar met 
diepte en hoogtepunten, wat echter op 
één terrein niet van toepassing is. De 
Israëlische hightech sector met tallo-
ze vestigingen van nieuwe firma’s, die 
revolutionaire innovaties voortbrach-
ten, kon terugblikken op een goed jaar 
aan de beurzen van de wereld. In 2014 
waren er in de Israëlische hightech 
sector 70 fusies, overnames en beurs-
gangen. In 2013 vonden slechts 45 van 
dergelijke transacties plaats. Bijna 70 
procent van alle beursgangen vonden 
plaats aan de technologiebeurs van de 
USA, de NASDAQ, ongeveer een kwart 
aan de Londense beurs (AIM) en vijf 
procent aan de beurs van New York 
(NYSE).

In 2014 trokken veel firma’s zich 
terug van de beurs, een “exit” in vak-
termen, d.w.z. ze lanceren hun ontwik-
kelingen tot aan een zeker stadium, 
om dan de firma en de bijbehorende pa-
tenten met betrekking tot hun zich in 
ontwikkeling bevindende innovatie aan 
een grotere firma te verkopen. Nooit te-
voren kwam op basis van zulke “ex its” 
een dergelijke grote som bijeen dan in 
2014, namelijk 15 miljard US-dollar 
(13,2 miljard Euro). Dat is bijna dub-
bel zoveel dan in 2013. De som ligt 
zelfs nog vijf miljard US-dollar hoger 
dan in het absolute recordjaar 2006, 
dat tot dan toe de in de geschiedenis 
van de verkopen van nieuw gestich-
te Israëlische firma’s op gebied van 
de High Tech de eerste plaats innam. 
Ook met betrekking tot de resultaten 
aan de beurzen in de USA en Engeland 
presteerden de Israëlische firma’s veel 
beter dan daarvoor. In totaal 18 Isra-
elische beursgangen (IPO’s) brengen 

een recordsom bijeen van 9,8 miljard 
dollar.

De meest succesvolle beursgang 
van het afgelopen jaar staat op naam 
van de Israëlische firma MobilEye. De 
firma was in staat voor haar innovatie 
– waarover wij al meerdere keren be-
richt hebben en die voor een omvang-
rijke veiligheid in het verkeer bij auto’s 
zorgt – grote concerns zoals Honda en 
General Motors, belangstelling te wek-
ken. Toen de firma naar de beurs van 
New York ging, kon zij binnen enke-
le dagen de formidabele som van één 
miljard US-dollar incasseren. Intussen 
hebben ook concerns als BMW, Toyota 
en andere autofabrikanten van naam 
belangstelling voor het innovatieve 
MobilEye-systeem.

Hoewel weliswaar grote “Exit”-suc-
cessen konden worden opgetekend, laat 
de Israëlische firma MobilEye samen 
met de 17 andere Israëlische firma’s, 
die de gang naar de beurs verkozen bo-
ven verkoop, een nieuwe trend zien. Zij 

maken duidelijk dat men er niet bij voor-
baat van uit moet gaan dat het stichten 
van een nieuwe firma binnen enkele ja-
ren aan de meestbiedende moet worden 
verkocht om een zo hoog mogelijk ren-
dement te behalen. Zij vinden, dat men 
wat meer geduld op moet brengen om 
nog grotere successen te boeken.

Ook in de sector van de investe-
ringen brak de Israëlische Hightech 
industrie records. 688 firma’s mobili-
seerden in het jaar 2014 een totaalsom 
van 3,4 miljard US-dollar; een geza-
menlijke investeringssom, die Israël 
op dit gebied nog nooit eerder aan kon 
tekenen. “Het jaar 2014 was een uit-
stekend jaar voor de Israëlische firma’s 
van de High Tech industrie”, vatte Rubi 
Suliman samen, die verantwoordelijk 
is voor het adviesagentschap “PWC Is-
raël” op het gebied van Hightech. “Op 
elk onderdeel werden records gehaald 
en in principe kan men zeggen dat de 
Israëlische Hightech zichzelf opnieuw 
uitgevonden heeft.  ML∎

Den succesvolste beursgang van het afgelopen jaar komt 

op naam te staan van de Israëlische Firma MobilEye.  

Binnen slechts enkele dagen kon zij de fabelachtige som 

van één miljard US-dollar noteren.
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samenWerKinG oP farmaceutisch vlaK

zWitserse novartis investeert in israël
De financieel krachtige farmaceutische reus Novartis wil meer oog houden op medische innovaties in Israël. 

mentele bewijsvoering, dat bijvoorbeeld 
een nieuwe combinatie van stoffen een 
ongekende werking heeft - , via de vol-
gende fasen: klinische testseries, waar 
financiële middelen voor nodig zijn, tot 
aan de voltooiing van het medicament 
en de uiteindelijke vergunning door de 
autoriteiten. In het algemeen tonen far-
maceutische ondernemingen pas in een 
vergevorderd stadium belangstelling, en 
pas echt, wanneer het om een baanbre-
kende innovatie gaat.”

Tegen de achtergrond van de brug-
functie, die de firma BioLineRX uitoe-
fent, is de coöperatieve overeenkomst 
met de farmaceutische reus Novartis als 
van groot strategisch belang te beschou-
wen. Volgens deze overeenkomst zal 
Novartis ongeveer tien miljoen US-dol-
lars reserveren, opdat men in samen-
werking met BioLineRX veelbelovende 
Israëlische innovaties op farmaceutisch 
terrein vroegtijdig stimuleert. De goede 
contacten, waarover de Israëlische fir-
ma beschikt, zijn daarbij essentieel, niet 
alleen om projecten met potentie op te 
sporen, maar ook eventueel initiatieven 
te bevorderen, die anders zouden blijven 
liggen.

De beide firma’s zijn overeengeko-
men, dat de Israëlische firma uitslui-
tend het voorwerk doet. De voorstellen 
die BioLineRX aan Novartis doet, wor-
den door de Zwitserse onderneming 
zelfstandig en voor eigen verantwoorde-
lijkheid geëvalueerd. Wanneer Novartis 
groen licht geeft voor een project, dan 
zorgt de firma ook voor de financiën 
voor verdere ontwikkeling, maar krijgt 
uiteindelijk ook het verkooprecht voor 
het eindproduct van het ondersteunde 
product. De voorwaarden daarvoor wor-
den reeds van tevoren uitgewerkt.

“Voor mijn firma”, zo verklaarde de 
zakelijk directrice dr. Kinneret Savitsky, 
“gaat het om een overeenkomst met een 
verstrekkende strategische betekenis. 

Een farmaceutisch wereldconcern, dat 
er vooral om bekendstaat, op innovatie 
in te zetten, waar andere firma’s nog 
helemaal geen acht op slaan, is goed 
nieuws voor de medische wereld en 
voor de patiënten, maar ook voor mijn 
firma. Novartis erkent met deze samen-
werkingsovereenkomst het unieke po-
tentieel, waarover mijn firma beschikt. 
Veel firma’s in Israël zullen daar op hun 
beurt van profiteren.”

Het Zwitserse bedrijf Novartis is 
reeds sinds enige jaren volop aanwezig 
op de Israëlische markt van medisch-far-
maceutische innovaties. Zo verzekerde 
Novartis zich in Israël bijvoorbeeld op 
tijd van de rechten van het medicament 
Exelon dat aan de Hebreeuwse univer-
siteit in Jeruzalem ontwikkeld werd en 
één van de weinige medicamenten is, 
die er op de markt zijn voor behandeling 
van Alzheimer. Het concern in Bazel te-
kende voor het jaar 2014 een omzet aan 
van 58 miljard US-dollar, met toenemen-
de verwachtingen.  ML∎

WWie het woord Zwitserland hoort, 
zou de volgende associaties kunnen 
hebben: klokken, zakmessen, kaas en 
chocolade, maar ook referendums en 
banken. Op deze en nog veel andere 
gebieden heeft Zwitserland wereld-
faam, die het Alpenland vooruitsnelt en 
waarin de Zwitserse vakmensen geen 
hulp nodig hebben – integendeel. Maar 
in het algemeen geldt ook dat het nooit 
kwaad kan, rond te kijken en misschien 
ook hulp van anderen aan te trekken. 
Deze houding wordt o.a. weerspiegeld 
door een coöperatieve overeenkomst 
die het Zwitserse farmaceutische con-
cern Novartis met de Israëlische firma 
BioLineRX gesloten heeft, dat gespecia-
liseerd is in de ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen.

De firma BioLineRX uit Jeruzalem 
heeft zich gespecialiseerd in de vroeg-
tijdige herkenning van innovaties, die 
kunnen leiden tot de ontwikkeling van 
nieuwe medicamenten. De firma werkt 
het meest met universiteiten samen. Zij 
koopt de marketingrechten naar aan-
leiding van de eerste resultaten in het 
laboratorium, nog voordat er klinische 
testen zijn gedaan. Maar de firma werkt 
ook met kleinere ontwikkelaars, die 
– anders dan dikwijls het geval is met 
universiteiten – zeer zeker de financiële 
mogelijkheden ontbreken, om hun ont-
dekkingen in toegepaste innovatie om te 
zetten. “Veel projecten hebben hulp no-
dig in de vorm van een navigator en een 
ondersteuning vooral voor de tussen-
stadia, die vooral op het gebied van de 
medicijnen dikwijls zelfs meerdere jaren 
kunnen duren” verklaarde Philip Ser-
lin, financieel directeur van BioLineRX, 
die zijn masterdiploma in economie aan 
de George Washington universiteit ge-
haald heeft. “Wij begeleiden een firma 
tenslotte na het eerste stadium, dat 
men in de vakwereld ‘proof of concept’ 
noemt – dus het stadium van de funda-
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Voor de staat Israël en zijn burgers 
was 2014 gemiddeld een moeilijk jaar. 
Daaraan droeg niet alleen het feit bij, 
dat Israël de langste oorlog in zijn ge-
schiedenis moest doorstaan, maar ook 
verder acute sociaaleconomische the-
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kan men het bezien als een jaar met 
diepte en hoogtepunten, wat echter op 
één terrein niet van toepassing is. De 
Israëlische hightech sector met tallo-
ze vestigingen van nieuwe firma’s, die 
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ten, kon terugblikken op een goed jaar 
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waren er in de Israëlische hightech 
sector 70 fusies, overnames en beurs-
gangen. In 2013 vonden slechts 45 van 
dergelijke transacties plaats. Bijna 70 
procent van alle beursgangen vonden 
plaats aan de technologiebeurs van de 
USA, de NASDAQ, ongeveer een kwart 
aan de Londense beurs (AIM) en vijf 
procent aan de beurs van New York 
(NYSE).

In 2014 trokken veel firma’s zich 
terug van de beurs, een “exit” in vak-
termen, d.w.z. ze lanceren hun ontwik-
kelingen tot aan een zeker stadium, 
om dan de firma en de bijbehorende pa-
tenten met betrekking tot hun zich in 
ontwikkeling bevindende innovatie aan 
een grotere firma te verkopen. Nooit te-
voren kwam op basis van zulke “ex its” 
een dergelijke grote som bijeen dan in 
2014, namelijk 15 miljard US-dollar 
(13,2 miljard Euro). Dat is bijna dub-
bel zoveel dan in 2013. De som ligt 
zelfs nog vijf miljard US-dollar hoger 
dan in het absolute recordjaar 2006, 
dat tot dan toe de in de geschiedenis 
van de verkopen van nieuw gestich-
te Israëlische firma’s op gebied van 
de High Tech de eerste plaats innam. 
Ook met betrekking tot de resultaten 
aan de beurzen in de USA en Engeland 
presteerden de Israëlische firma’s veel 
beter dan daarvoor. In totaal 18 Isra-
elische beursgangen (IPO’s) brengen 

een recordsom bijeen van 9,8 miljard 
dollar.

De meest succesvolle beursgang 
van het afgelopen jaar staat op naam 
van de Israëlische firma MobilEye. De 
firma was in staat voor haar innovatie 
– waarover wij al meerdere keren be-
richt hebben en die voor een omvang-
rijke veiligheid in het verkeer bij auto’s 
zorgt – grote concerns zoals Honda en 
General Motors, belangstelling te wek-
ken. Toen de firma naar de beurs van 
New York ging, kon zij binnen enke-
le dagen de formidabele som van één 
miljard US-dollar incasseren. Intussen 
hebben ook concerns als BMW, Toyota 
en andere autofabrikanten van naam 
belangstelling voor het innovatieve 
MobilEye-systeem.

Hoewel weliswaar grote “Exit”-suc-
cessen konden worden opgetekend, laat 
de Israëlische firma MobilEye samen 
met de 17 andere Israëlische firma’s, 
die de gang naar de beurs verkozen bo-
ven verkoop, een nieuwe trend zien. Zij 

maken duidelijk dat men er niet bij voor-
baat van uit moet gaan dat het stichten 
van een nieuwe firma binnen enkele ja-
ren aan de meestbiedende moet worden 
verkocht om een zo hoog mogelijk ren-
dement te behalen. Zij vinden, dat men 
wat meer geduld op moet brengen om 
nog grotere successen te boeken.

Ook in de sector van de investe-
ringen brak de Israëlische Hightech 
industrie records. 688 firma’s mobili-
seerden in het jaar 2014 een totaalsom 
van 3,4 miljard US-dollar; een geza-
menlijke investeringssom, die Israël 
op dit gebied nog nooit eerder aan kon 
tekenen. “Het jaar 2014 was een uit-
stekend jaar voor de Israëlische firma’s 
van de High Tech industrie”, vatte Rubi 
Suliman samen, die verantwoordelijk 
is voor het adviesagentschap “PWC Is-
raël” op het gebied van Hightech. “Op 
elk onderdeel werden records gehaald 
en in principe kan men zeggen dat de 
Israëlische Hightech zichzelf opnieuw 
uitgevonden heeft.  ML∎

Den succesvolste beursgang van het afgelopen jaar komt 

op naam te staan van de Israëlische Firma MobilEye.  

Binnen slechts enkele dagen kon zij de fabelachtige som 

van één miljard US-dollar noteren.
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samenWerKinG oP farmaceutisch vlaK

zWitserse novartis investeert in israël
De financieel krachtige farmaceutische reus Novartis wil meer oog houden op medische innovaties in Israël. 

mentele bewijsvoering, dat bijvoorbeeld 
een nieuwe combinatie van stoffen een 
ongekende werking heeft - , via de vol-
gende fasen: klinische testseries, waar 
financiële middelen voor nodig zijn, tot 
aan de voltooiing van het medicament 
en de uiteindelijke vergunning door de 
autoriteiten. In het algemeen tonen far-
maceutische ondernemingen pas in een 
vergevorderd stadium belangstelling, en 
pas echt, wanneer het om een baanbre-
kende innovatie gaat.”

Tegen de achtergrond van de brug-
functie, die de firma BioLineRX uitoe-
fent, is de coöperatieve overeenkomst 
met de farmaceutische reus Novartis als 
van groot strategisch belang te beschou-
wen. Volgens deze overeenkomst zal 
Novartis ongeveer tien miljoen US-dol-
lars reserveren, opdat men in samen-
werking met BioLineRX veelbelovende 
Israëlische innovaties op farmaceutisch 
terrein vroegtijdig stimuleert. De goede 
contacten, waarover de Israëlische fir-
ma beschikt, zijn daarbij essentieel, niet 
alleen om projecten met potentie op te 
sporen, maar ook eventueel initiatieven 
te bevorderen, die anders zouden blijven 
liggen.

De beide firma’s zijn overeengeko-
men, dat de Israëlische firma uitslui-
tend het voorwerk doet. De voorstellen 
die BioLineRX aan Novartis doet, wor-
den door de Zwitserse onderneming 
zelfstandig en voor eigen verantwoorde-
lijkheid geëvalueerd. Wanneer Novartis 
groen licht geeft voor een project, dan 
zorgt de firma ook voor de financiën 
voor verdere ontwikkeling, maar krijgt 
uiteindelijk ook het verkooprecht voor 
het eindproduct van het ondersteunde 
product. De voorwaarden daarvoor wor-
den reeds van tevoren uitgewerkt.

“Voor mijn firma”, zo verklaarde de 
zakelijk directrice dr. Kinneret Savitsky, 
“gaat het om een overeenkomst met een 
verstrekkende strategische betekenis. 

Een farmaceutisch wereldconcern, dat 
er vooral om bekendstaat, op innovatie 
in te zetten, waar andere firma’s nog 
helemaal geen acht op slaan, is goed 
nieuws voor de medische wereld en 
voor de patiënten, maar ook voor mijn 
firma. Novartis erkent met deze samen-
werkingsovereenkomst het unieke po-
tentieel, waarover mijn firma beschikt. 
Veel firma’s in Israël zullen daar op hun 
beurt van profiteren.”

Het Zwitserse bedrijf Novartis is 
reeds sinds enige jaren volop aanwezig 
op de Israëlische markt van medisch-far-
maceutische innovaties. Zo verzekerde 
Novartis zich in Israël bijvoorbeeld op 
tijd van de rechten van het medicament 
Exelon dat aan de Hebreeuwse univer-
siteit in Jeruzalem ontwikkeld werd en 
één van de weinige medicamenten is, 
die er op de markt zijn voor behandeling 
van Alzheimer. Het concern in Bazel te-
kende voor het jaar 2014 een omzet aan 
van 58 miljard US-dollar, met toenemen-
de verwachtingen.  ML∎

WWie het woord Zwitserland hoort, 
zou de volgende associaties kunnen 
hebben: klokken, zakmessen, kaas en 
chocolade, maar ook referendums en 
banken. Op deze en nog veel andere 
gebieden heeft Zwitserland wereld-
faam, die het Alpenland vooruitsnelt en 
waarin de Zwitserse vakmensen geen 
hulp nodig hebben – integendeel. Maar 
in het algemeen geldt ook dat het nooit 
kwaad kan, rond te kijken en misschien 
ook hulp van anderen aan te trekken. 
Deze houding wordt o.a. weerspiegeld 
door een coöperatieve overeenkomst 
die het Zwitserse farmaceutische con-
cern Novartis met de Israëlische firma 
BioLineRX gesloten heeft, dat gespecia-
liseerd is in de ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen.

De firma BioLineRX uit Jeruzalem 
heeft zich gespecialiseerd in de vroeg-
tijdige herkenning van innovaties, die 
kunnen leiden tot de ontwikkeling van 
nieuwe medicamenten. De firma werkt 
het meest met universiteiten samen. Zij 
koopt de marketingrechten naar aan-
leiding van de eerste resultaten in het 
laboratorium, nog voordat er klinische 
testen zijn gedaan. Maar de firma werkt 
ook met kleinere ontwikkelaars, die 
– anders dan dikwijls het geval is met 
universiteiten – zeer zeker de financiële 
mogelijkheden ontbreken, om hun ont-
dekkingen in toegepaste innovatie om te 
zetten. “Veel projecten hebben hulp no-
dig in de vorm van een navigator en een 
ondersteuning vooral voor de tussen-
stadia, die vooral op het gebied van de 
medicijnen dikwijls zelfs meerdere jaren 
kunnen duren” verklaarde Philip Ser-
lin, financieel directeur van BioLineRX, 
die zijn masterdiploma in economie aan 
de George Washington universiteit ge-
haald heeft. “Wij begeleiden een firma 
tenslotte na het eerste stadium, dat 
men in de vakwereld ‘proof of concept’ 
noemt – dus het stadium van de funda-
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BBehoeften zijn de aanleiding tot ont-
wikkeling van veel innovaties en doet 
ons een nieuwe weg betreden om crea-
tieve antwoorden te vinden. Israël heeft 
naam gemaakt in de moderne water-
technologie. En niet zonder reden. Het 
land heeft met heel weinig neerslag te 
kampen, de natuurlijke waterreservoirs 
zijn beperkt en tegelijkertijd is een groot 
deel van het land als dor te beschouwen, 
dus niet alleen waterarm, maar woestijn. 
Toch zijn de Israëlische boeren in staat, 
juist in een van de droogste regio’s van 
het land niet alleen veel, maar kwalita-
tief ook heel hoogwaardige producten te 
bevechten. En dat gaat samen met een 
proportioneel gering waterverbruik. Dat 
is te herleiden tot op verschillende we-
tenschappelijke innovaties, waarvan nu 
eveneens de universiteit van Chicago 
van de staat Illinois wil profiteren. Deze 
hogeschool in de VS bouwde een nauwe 
samenwerking op met de Ben Goerion 
universiteit in de Negev, gelokaliseerd in 
Ber Sheva, om één van de meest dringen-
de problemen aan te pakken: Bestrijding 
van het gebrek aan drinkwater.

Het staat vast dat in de komende 
jaren drinkwater als een van de na-
tuurlijke reserves een probleem zal 
worden, dat -door het tekort daarvan- 
de mensheid hoofdpijn zal bezorgen. 
Drinkwater zal met het oog op de ge-
opolitieke betekenis het probleem van 
de aardolie aflossen. Volgens schat-
tingen van de Verenigde Naties zal het 

aantal mensen, dat beperkt, of zelfs he-
lemaal geen toegang tot zuiver drink-
water heeft tot het jaar 2025 groeien 
tot 1,8 miljard personen. Een andere 
studie laat duidelijk zien dat alleen al 
in het verloop van het afgelopen decen-
nium het aantal oorlogsconflicten, met 
betrekking tot het drinkwater, vervier-
voudigd is.

Enige jaren geleden al besloot de 
universiteit van Chicago dit probleem 
– het gebrek aan zuiver drinkwater – 
helemaal bovenaan de prioriteitenlijst 
te zetten. Deze inspanningen bracht 
de Amerikaanse universiteit reeds in 
2013 nader tot de Israëlische Ben Goe-
rion universiteit, waarmee al lang een 
samenwerkingsovereenkomst werd 
ondertekend, om samen baanbrekende 
innovaties op dit terrein tot stand te 
brengen. Daarvoor  zullen de universi-
teiten een totale som van één miljoen 
dollar beschikbaar stellen, om verschil-
lende studies in te kunnen leiden. Sa-
men zullen zij onderzoeken bevorderen, 
die zich met hoogwaardige oplossingen 
bezig zullen houden en zich vooral in-
zetten voor oplossingen op het terrein 
van de nanotechnologie. Zij streven er 
helemaal naar nieuwe materialen en 
procedés te ontwikkelen,  die helpen 
drinkwater te produceren. De meesten 
hebben zich het jaar 2020 ten doel ge-
steld om hun innovaties te bereiken en 
streven er bovendien naar dat alle op-
lossingen drinkwater goedkoper maken 

dan tot nu toe.
In de eerste ronde zijn onderzoe-

kers van studies geworven, die er naar 
streven nieuwe materialen en filters te 
ontwikkelen, zodat ook vervuild of zelfs 
vergiftigd water toch drinkwater wordt, 
dat bovendien heel veel goedkoper ge-
produceerd kan worden dan met de tot 
nu toe gebruikelijke methoden. Boven-
dien moeten studies zich binnen het 
kader van deze samenwerkingsovereen-
komst bezighouden met vragen op het 
terrein van bio-industrie. Daarbij zal 
men zich met de vraag bezighouden, hoe 
planten beter gedijen in woestijnachtig 
klimaat en hoe met polymeren werken-
de boeren bij een beter gebruik van de 
neerslaghoeveelheden kunnen helpen, 
doordat zij verhinderen, dat het water 
te snel en ongebruikt in de aarde door-
sijpelt. Maar men denkt ook in de rich-
ting van het gebruik van isotopen, die 
uit moeten vinden, hoe en waarheen het 

samenWerKende universiteiten

chicaGo dorst naar israëlische 
Kennis
Water is een belangrijk thema, ook wat onderzoek betreft, vandaar dat een 
beroemde universiteit in de VS al enige tijd geleden de samenwerking zocht 
met de Israëlische universiteit Ben-Goerion.

Het aantal 
mensen, dat slechts 

beperkt of nauwelijks 
beschikken over zuiver 

drinkwater, zal rond het jaar 2025 
toenemen tot 1,8 miljard 

personen.
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water wegsijpelt. Men hoopt daardoor 
heel veel dieper onder de aardoppervlak 
liggende waterreserves te kunnen ont-
dekken.

Aan dit project, dat in het kader van 
deze samenwerkingsovereenkomst uit-
gevoerd wordt, moet minstens één we-
tenschapper per universiteit werkzaam 
zijn. Daarbij zal de universiteit van 
Chicago haar expertise op het terrein 
van moleculair onderzoek inbrengen 
terwijl de Ben Goerion universiteit haar 
omvangrijke kennis op het terrein van 
de praktische toepassing van moderne 

watertechnologie zal inbrengen. “Dat 
wij tot een samenwerking met de Ben 
Goerion universiteit besloten hebben, 
was bijna vanzelfsprekend”, zei prof. 
Matthew Tirrell, die leiding geeft op het 
terrein van moleculair onderzoek aan de 
universiteit van Chicago. “De aan deze 
universiteit gebundelde kennis en de 
omvangrijke praktische ervaring op het 
gebied van de reiniging en bereiding van 
water en de effectieve inzet van moderne 
technologie in de landbouw hebben de 
waterkennis van de staat Israël blijvend 
beïnvloed. Wij wensen samen met de 

Wanneer men meer over de man ver-
neemt achter deze ontwikkeling, dan 
vraagt men zich in de eerste plaats af, 
wanneer hij daar tijd voor vond. Prof. 
Dror Fixler kwam in 1969 in Tel Aviv 
ter wereld. Hij studeerde fysica en bo-
vendien de Thora. De 46-jarige is werk-
zaam als rabbijn, hij houdt zich in het 
bijzonder bezig met de geschriften van 
de Joodse geleerde Rambam, waarover 
hij ook publiceert, en studeert boven-
dien als fysicus aan de Bar-Ilan univer-
siteit. Hij haalde onlangs in vakkringen 
de krantenkoppen met een baanbreken-
de innovatie.

Wanneer het om kanker gaat, dan is 
de beste garantie om deze succesvol te 
bestrijden, de vroege herkenning. Een 
door prof. Fixler ontwikkelde diagnose 

medicijnen

vroeGtijdiGe ontdeKKinG van Kan-
Ker in de mondholte
Dankzij een door een Israëlische wetenschapper ontwikkeld procedé zullen 
ook huisartsen in de toekomst bij de geringste verdenking van kanker in 
de keelholte een eenvoudig en betrouwbaar onderzoek uit kunnen voeren.

Ben Goerion universiteit”, zo verklaarde 
hij verder “baanbrekende nieuwe wegen 
te betreden om aan innovatieve oplos-
singen van een wereldwijd probleem 
bij te dragen”. Prof. Moshe Gottlieb, de 
Israëlische verantwoordelijke voor deze 
baanbrekende samenwerking, gespecia-
liseerd in de chemie, zal in opdracht van 
zijn universiteit de inspanningen coör-
dineren en is eveneens vol vertrouwen, 
dat de Israëlische inspanningen en erva-
ringen tot nieuwe dingen op dit terrein 
zullen leiden, waar uiteindelijk de hele 
mensheid van profiteren zal. ML∎

zal het artsen in de toekomst mogelijk 
maken, snel en eenvoudig de uitspraak 
te kunnen doen: Mijn patiënt lijdt aan 
kanker in de keelholte of bij mijn patiënt 
bestaat geen enkele aanwijzing voor zo’n 
ziekte. Opzienbarend daaraan is: De di-
agnose kan binnen enkele momenten en 
bovendien zonder biopsie of een ander in-
tensief onderzoek gesteld worden. Toch 
is de diagnose betrouwbaar. Een patiënt 
moet voor dit onderzoek alleen met een 
beetje mondwater gorgelen, dan met een 
bijzonder apparaat in de keelholte laten 
kijken en vervolgens enkele minuten 
wachten op het resultaat. 

Voor zijn innovatie werkte de fysicus 
samen op het terrein voor de nanotech-
nologie van zijn universiteit. De ontwik-
kelde oplossing bevat nano-goudparti-

kels, die met een molecuulfilm, bestaand 
uit antikankerlichamen overtrokken 
zijn. Wanneer deze oplossing met kan-
kercellen in contact komt, dan volgt een 
verbinding. Nadat de patiënt de keel-
holte met de oplossing gespoeld heeft, 
moet de behandelende arts slechts met 
een bijzonder instrument de gespoelde 
keelholte belichten. Het bijzondere in-
strument zendt lichtgolven uit en meet 
tegelijkertijd de intensiteit van de re-
flectie. Aan de hand van een wiskundig 
algoritme wordt dan uitgerekend, of en 
hoeveel gouddeeltjes in de te onderzoe-
ken ruimte een verbinding zijn aange-
gaan. Testen in het laboratorium heb-
ben aangetoond dat deze handelwijze 
met een succespercentage van 97 pro-
cent heel betrouwbaar is. Terwijl deze 
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regels geschreven 
werden, draaiden 
reeds de eerste kli-
nische testen, die 
aangeven, dat ook 
bij  mensen het suc-
cespercentage van 
dit diagnosepro-
cedé net zo hoog is. 

Prof. Fixler 
kwam op het idee, 
omdat hij twee ver-
schillende scholen 
met elkaar combi-
neerde: op het ter-
rein van de optiek, 
dat ligt op het ter-
rein van de fysica 
en aan de andere 
kant de nanotech-
nologie, waarvoor 
hij de hulp inriep 
van collega’s van 
zijn hogeschool. 
De combinatie van 
deze beide terrei-
nen bracht dit in-
novatieve procedé 
voort, dat in de 
vakwereld veel op-
zien baarde, o.a. 
ook omdat prof. 
Fixler de tot nu toe overwegend theo-
retische beginselen van de diffuse re-
flectiemeting voor het eerst in praktijk 
bracht. Prof. Fixler 
publiceerde vanzelf-
sprekend reeds in 
vakbladen over zijn in-
novatie, maar er werd 
gezegd dat deze keer 
ongeveer tien profes-
sionele forums bij hem 
in de rij staan, om ar-
tikelen uit zijn pen 
te verwerven. Pas de afgelopen zomer 
werd prof. Fixler door de Academie voor 
Medische Wetenschappen in Engeland 
onderscheiden met de Lord Turnberg 
Fellowship.

Zoals aan het begin reeds vermeld, 
krijgt prof. Fixler het inderdaad voor el-
kaar, zijn intensieve wetenschappelijke 
werk te combineren met zijn Thorastu-
dies. Hij is zeer actief betrokken bij een 
organisatie van Zahar-rabbijnen, een ver-
eniging van orthodox-zionistische rabbij-
nen, die zich tot doel gesteld hebben, als 
een brug tussen seculieren en de religi-

euze wereld van het Jodendom te funge-
ren. Bovendien houdt hij zich diepgaand 
bezig met de geschriften van Rambam, 

een Joodse filosoof, 
rechtsgeleerde en arts 
uit de 12e eeuw, die de 
wereld ook kent onder 
de naam Maimonides.

Toch geeft hij er 
momenteel de voor-
keur aan, zijn innova-
tie verder te ontwik-
kelen. Daarom werkt 

hij tegenwoordig niet alleen adviserend 
bij de klinische testen, maar neemt 
eveneens deel aan de ontwikkeling van 
een transportabel meetapparaat, dat 
meet in welke omvang de nano-goud-
deeltjes licht reflecteerden. Bovendien 
onderzoekt hij met zijn collega’s, of het 
systeem voor de diagnose van andere 
afwijkingen gebruikt kan worden. Kort-
om: Hij en zijn collega’s hebben een be-
langrijke stap genomen, maar voordat 
zij in commerciële vorm bij patiënten 
gebruikt gaat worden, gaat er nog wat 
tijd overheen.   ML∎

Testen in het laboratorium 
hebben aangetoond dat 
deze handelwijze met een 
succespercentage van 97 
procent heel betrouwbaar is
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Het ‘Samen op Weg’ proces is voltooid maar dat betekent niet, dat de gevaren van 
de oecumene niet meer bestaan. Michael Urban toont op een liefdevolle, maar duide-
lijke en indringende wijze de gevaren ervan. Wat gebeurt er vandaag, hier en nu, in 
de wereld en in de christenheid?
Wat hebben de actuele ontwikkelingen voor de ware gelovigen te betekenen? In hoe-
verre is de oecumenische beweging een wegbereider voor de scenario’s van de eind-
tijd? Welke reactie verwacht de Here Jezus Christus van ons? Hoever is de oecumene 
reeds gevorderd en hoever zal dat nog doorgaan? 

Auteur:  Michael Urban   Bestelnr.:    573
Uitvoering: geniet, 35 pagina‘s  Prijs:  € 1.50
ISBN:   9789066030633

• Het biedt een overzicht van 40 omstreden therapieën
• Het wijst op potentiële gevaren van verschillende  
  holistische therapieën
• Het onderzoekt de wetenschappelijke betrouwbaarheid 
  van deze nieuwe geneeswijzen
• Het toont de occulte invloeden in de diverse holistische 
  methoden

Auteurs: John Ankerberg & John Weldon, 
Uitvoering: paperback 80 pagina’s, 
ISBN 9789066031029, 
Bestelnr.: 577,

€ 2,50 i.p.v. € 4,00

Elk mens laat in zijn leven sporen 
achter – sporen van zegen of sporen 
van onheil. Ook in de Bijbel vinden 
wij deze sporen. Maar dan zijn het 
geen gewone sporen, maar sporen 
die een zielzorgerlijke en profeti-
sche component hebben. Beide zien 
wij op een bijzondere manier in de 
persoon en het leven van David. De 
Bijbel laat hem zien als de «man 
naar Gods hart». Daarom is het niet 
verwonderlijk dat God door de spo-
ren die wij in zijn leven ontdekken 
profetisch wijst op het leven, lijden, 
sterven en de opstanding van Jezus. 
Ja, deze sporen voeren nog verder: 
tot in het koninkrijk van Jezus Chris-
tus, tot in het Duizendjarige Rijk.
Norbert Lieth ontdekte echter nog 
talrijke andere profetische sporen 
en wel bij degenen, die Davids le-
vensweg kruisten. Absalom bijvoor-
beeld, die een beeld is van de anti-
christ, of de Gathiet Ithai, die een 
geweldig beeld van de gemeente 
van Christus is.
Om het met de auteur te zeggen: 
«Het Oude Testament is het platen-
boek van het Nieuwe Testament». 
De waarde en de zeggingskracht van 
dit zo buitengewone «platenboek» 
worden ontsloten voor een ieder, die 
het niet eenvoudigweg doorbladert, 
maar bij de afzonderlijke beelden 
blijft staan – vooral bij de sporen in 
het leven van David!

nu bestellen  bestelnummer: 197167

€ 8.00   Isbn: 978 90 6603 166 1
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