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De wereld in de ban van het voetbal -

In zijn toespraak ter gelegenheid van de Holocaust dag van dit jaar vergeleek de Israë-
lische premier Benjamin Netanjahu de huidige internationale situatie met die van de 30-er 
jaren van de vorige eeuw, toen Hitler en de nazi’s in Duitsland aan de macht kwamen. Hij 
riep de leidende politici van deze wereld op om lessen te trekken uit de gebeurtenissen 
van het verleden en de dreigingen vanuit Iran serieus te nemen. 

De verschrikkingen van de eerste Wereldoorlog hadden tot de bereidheid  geleid om 
verdere confrontaties tegen elke prijs uit de weg te gaan. Maar juist daardoor werd de 
weg bereid voor de verschrikkelijkste oorlog in de hele geschiedenis van de mensheid. De 
weinige mensen die ervoor hadden gewaarschuwd, waren als zwartkijkers of oorlogshitsers 
weggehoond. 

Daarop stelde Netanjahu de vraag: “Hoe is het mogelijk dat destijds de grote meer-
derheid de ernst van de situatie niet heeft doorzien of niet wilde zien?” De waarheid is 
dat de men er de voorkeur aan gaf om met het oog op de alarmerende gebeurtenissen en 
ontwikkelingen de ogen te sluiten en zich over te geven aan illusies van vrede. En daar heeft 
de mensheid de bittere prijs van 60 miljoen doden voor moeten betalen. 

Verder vroeg hij: “Is de wereld werkelijk bereid de historische fout van destijds te 
herhalen door het omwille van de lieve vrede op een akkoordje te gooien met een land als 
Iran (ondanks zijn herhaalde oproepen om Israël te vernietigen) en het hen op die manier 
mogelijk te maken zich in onderaardse installaties verder te bewapenen totdat de wereld 
weer aan de rand van de afgrond staat?”

Netanjahu sprak de hoop uit dat dit niet zou gebeuren, maar dat de politieke leiders van 
de wereld juist alles zouden doen om te verhinderen dat Iran in het bezit van kernwapens 
komt. 

In elk geval is Israël voorbereid op elke vorm van bedreiging die tegen zijn bestaan is 
gericht, aldus Netanjahu. De situatie van het Joodse volk is nu heel anders dan in de tijd 
van de holocaust, omdat het nu over een soevereine staat beschikt en de mogelijkheid 
heeft zich te verdedigen. 

Als Israëls premier zag hij het niet alleen als zijn recht, maar als zijn plicht om de wereld 
de waarheid te zeggen, juist ook tegen hen die graag de andere kant opkijken om zich over 
te geven aan illusies van een vermeende vrede. 

De toespraak van de Israëlische premier toont duidelijk dat de Joden, en tegenwoordig 
vooral de Joodse staat, bijna 70 jaar na de holocaust nog steeds worden geconfronteerd 
met bedreigingen tegen hun bestaan.

Als we de gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis alleen bezien vanuit het oogpunt van 
het historische verloop van de geschiedenis, kun je makkelijk heel bang worden, zeker als je 
kijkt naar de Joodse geschiedenis. Maar Gode zij dank is er nog een ander perspectief op het 
verloop van de geschiedenis, namelijk het gezichtspunt dat Gods Woord ons in de Bijbel geeft. 

Dat is ook wat ik tegen de deelnemers van Israëlreizen zeg voordat we Yad Vashem 
bezoeken, de holocaust gedenkplaats in Jeruzalem. Menselijk gezien is er geen antwoord 
op alles wat er met het Joodse volk is gebeurd. Alleen de Bijbel kan een antwoord geven 
op alles wat er met het Joodse volk is gebeurd in de loop van hun geschiedenis, zoals het 
in het bijzonder in Leviticus 26 en Deuteronomium 28-32 tot uitdrukking komt. 

Daarbij komt natuurlijk de vraag op wanneer er aan dit alles nu eens een einde komt. 
Dat gebeurt pas als de eindtijdgebeurtenissen uit de Bijbel, die ook in Israël heel bekend 
zijn en in Ezechiël 38 en 39 worden geschilderd, in vervulling zijn gegaan. Daar staat in het 
laatste vers: «En Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest 
over het huis van Israël heb uitgestort, luidt het woord van de Here HERE.» 

Met eerbied voor God, de Heer van de geschiedenis, groet u hartelijk met sjalom

uw Fredi Winkler

geliefDe vrienDen van israël
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Coverstory

In dit nummer willen we onze blik op de belangrijkste stad van de 
wereld richten: Jeruzalem. Het kernconflict in het Midden-Oosten 
draait om de stad Jeruzalem. Aan Jeruzalem scheiden zich de gees-
ten en Jezus komt terug naar Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem zal de 
Heer Zijn vrederijk vestigen en over de aarde heersen (Jes. 2:1vv en 
Mi. 4:1vv). Jeruzalem wordt in de Bijbel ook de stad van de waar-
heid genoemd (Zach. 8:3). Jezus zegt dat Jeruzalem de stad van de 
grote Koning is (Mat. 5:35). In Jeruzalem was God in Christus de we-
reld met Zichzelf verzoenend (2 Kor. 5:19). Daarmee is Jeruzalem 
de stad van God op aarde en het bewijs dat de Bijbel waar is. Om-

dat een ongelovige wereld dit niet kan en wil 
toegeven, bestrijdt men deze stad met alle 
middelen, ook vanuit de onzichtbare we-
reld, onder het motto: “Het is niet waar, het 
mag niet waar zijn en het kan niet waar zijn”. 
Want als de wereld dit toe zou geven, zou zij 
zich immers tot Jezus Christus moeten beke-
ren en God gelijk moeten geven. De vijand 
wil koste wat het kost verhinderen dat Jezus 
naar Jeruzalem terugkeert. En dat gaat hem 
nooit lukken. Het is echter symptomatisch 

dat de Palestijnen Jeruzalem als de hoofdstad van een toekomstige 
Palestijnse staat zien. We lezen dan ook in Zacharia 12:2-3 dat Jeru-
zalem een schaal der bedwelming en een zware steen voor de om-
liggende volken zal worden en dat aan het einde der tijden de hele 
wereld zich tegen Jeruzalem zal keren (Zach. 14:2-4). Maar dan zal 
Jezus Christus wederkomen om Zijn volk te verlossen. En Zijn voe-
ten zullen op de Olijfberg staan. Het volgende artikel, op pagina 20, 
gaat over dit zeer actuele thema en is geschreven door Wim Malgo, 
de stichter van ons Zendingswerk Middernachtsroep.   CM∎

infoboX

wet ter 
besCherming van 
De heilige plaatsen
De in 1967 onder Israëls premier Levi Esh-
kol aangenomen wet op de bescherming van 
de heilige plaatsen zegt:
1. De heilige plaatsen dienen beschermd 

te worden tegen ontwijding en andere 
schendingen alsook tegen alles wat de 
vrije toegang van de leden van de ver-
schillende confessies tot de voor hen 
geheiligde plaatsen kan belemmeren of 
inbreuk kan maken op hun gevoelens 
voor deze plaatsen.

2 a. Wie een heilige plaats ontwijdt of op 
enige andere wijze schendt, wordt be-
straft met een gevangenisstraf van ze-
ven jaar.

2 b. Wie iets doet wat de vrije toegang van 
leden van de verschillende confessies 
tot de voor hen geheiligde plaatsen 
belemmert of inbreuk maakt op hun 
gevoelens voor deze plaatsen, wordt 
gestraft met een gevangenisstraf van 
vijf jaar.

“Bid Jeruzalem vrede 

toe; mogen wie u 

liefhebben, rust 

genieten!” 

( Psalm 122:6)

De belangrijkste stad ter wereld
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De belangrijkste staD ter werelD

De ruzie om jeruzalem
Jeruzalem is het hart van het Joodse geloof. Ook binnen de islam heeft de stad een religieuze betekenis en daar-
naast maken elk jaar honderdduizenden christenen een pelgrimsreis naar de heilige plaatsen. De in 1967 verenigde 
stad valt echter in verschillende delen uiteen en is een twistappel tussen Israëli’s en Palestijnen.

De ruzie om Jeruzalem is de laatste tijd wat heviger geworden. Voor veel mensen is de conflictsituatie nog nauwelijks te 
volgen; het klinkt zo eenvoudig als je in veel nieuwsberichten over het Arabische oostelijke deel van Jeruzalem hoort spreken, 
waarmee Joden die in een van de plaatsen ten oosten van het westelijke gedeelte wonen, dan tot kolonisten worden verklaard. 
Dat het er ter plekke allemaal anders uitziet hoor je van bijna geen enkele vertegenwoordiger van de media. Hieronder willen 
we iets ter verduidelijking bijdragen. Eerst willen we echter de aandacht vestigen op beweringen die de laatste tijd steeds vaker 
gedaan worden: a) van verschillende Arabische kanten wordt de Joodse geschiedenis van Jeruzalem steeds meer bestreden; b) 
vooral de Palestijnen loochenen dat er op het terrein van de Rotskoepel ooit een Joodse tempel heeft gestaan; c) verder beticht 
men Israël er van in en rond Jeruzalem aan ‘Judaisering’ te doen; d) daarnaast beweert men ook steeds opnieuw dat Israël geen 
vrije toegang tot de heilige plaatsen verschaft.

Jeruzalem is gesticht door koning David (ca. 1000 
v.Chr.) en sindsdien is deze plaats door Joden be-
woond geweest, ook in tijden dat het grootste 
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van David deels
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Na 1948 stemde de Algemene Vergadering van de 
VN er met drie resoluties mee in om Jeruzalem 
een internationale status te verlenen. Men liet de 
zaak daarna echter voor wat het was, totdat Israël 
de stad onder controle had gekregen. Sinds 1967 
heeft de VN, die de Jordaanse bezetting van de 
stad 19 jaar lang had genegeerd, talrijke resoluties 
uitgevaardigd waarin Israël wordt ver oordeeld om-
dat het de status van Jeruzalem veranderd heeft.

We herinneren er ook aan dat Jeruzalem in de Koran 
niet één keer genoemd wordt en dat moslims, anders 
dan Joden, niet in de richting van Jeruzalem bidden.

Hierover enkele feiten:

De grenzen van 1948 en die van 1967 zijn demarca-
tielijnen die de status van de wapenstilstand marke-
ren; er is geen verdrag die deze legitimeren.  
                      AN ∎
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 ` Zoals altijd voor het Pesach feest 
zijn de gebedsbriefjes in de Klaag-
muur, de ‘berichten aan God’, die ge-
lovige Joden er in de voegen stoppen, 
weer verwijderd om plaats te maken 
voor nieuwe gebedsverzoeken. De 
briefjes worden onder toezicht van 
de voor de Klaagmuur verantwoor-
delijke rabbijn ongelezen in zakjes 
gestopt en op de Olijfberg begraven, 
want in het jodendom mag men ma-
nuscripten waar de naam van God op 
geschreven staat niet vernietigen.

 ` Ter gelegenheid van de Onafhanke-
lijkheidsdag 2014 eerde men de bij-
drage van vrouwen. Dit keer staken 
14 vrouwen de fakkels van de rege-
ringsceremonie op de Herzlberg in 
Jeruzalem aan. Een van hen was Is-
raëls eerste uit Ethiopië afkomstige 
diplomate, die nu ambassadrice in 
Addis Abeba is.

 ` Selfies, foto’s die je met je mobiel 
van jezelf neemt en op het internet 
plaatst, zijn helemaal in. Time Maga-
zine heeft het fenomeen onderzocht 
en kwam er achter dat Tel Aviv we-
reldwijd gezien op de zesde plaats 
staat qua aantal selfie-publicaties.

 ` De staking van de medewerkers van 
het Israëlische ministerie van Bui-
tenlandse Zaken, die het werk van 
de ambassades in de hele wereld 
platlegde, is beëindigd met een over-
eenkomst die betere arbeidsvoor-
waarden in het buitenland en hogere 
pensioenaanspraken garandeert.

 ` De VS zal in de toekomst de visum-
bepalingen versoepelen voor Isra-
eli’s die medewerkers van nieuwe 
bedrijven zijn of in de Verenigde Sta-
ten willen investeren. Zij moeten au-
tomatisch een visum voor twee jaar 
krijgen.

 ` Terwijl de Wereldraad van Kerken 
Israël heeft bekritiseerd vanwege de 
differentiatie van christelijke en is-
lamitische Arabieren en ook wegens 
zijn gunstige houding jegens chris-
telijke Arabieren in het land, de-
monstreerden zo’n 150 leden van de 
Arabisch-christelijke gemeenschap 
voor de gebouwen van de EU in Tel 

Aviv. Zij verwijten de EU te weinig 
tegen de vervolging van christenen 
in het Midden-Oosten te doen.

 ` De hotelwereld van Jeruzalem heeft 
er een nieuwe attractie bij. Het Wal-
dorf Astoria, vlakbij de oude stad 
gelegen en ondergebracht in een 
historisch belangrijk gebouw uit de 
Osmaanse tijd, heeft de eerste gas-
ten ontvangen. Die moeten bij prij-
zen van minstens 360 euro per nacht 
wel kapitaalkrachtig zijn.

 ` De Canadese minister van Buiten-
landse Zaken John Baird heeft de op-
vatting van zijn land benadrukt dat 
Joden die vanwege vijandelijkheden 
Arabische landen hebben moeten 
verlaten als vluchtelingen zijn aan te 
merken. Daarom dient de erkenning 
van Joodse vluchtelingen uit Ara-
bische landen vanuit de optiek van 
Canada als belangrijk aspect in een 
Israëlisch-Palestijns vredesverdrag 
opgenomen te worden.

 `

Brazilië valt voor het wereldkampi-
oenschap voetbal terug op Israëlische 
veiligheidstechnologie. De Braziliaan-
se luchtmacht heeft drones van de 
wapenfabriek Elbit Systems besteld.

 ` Rabbijn Yousef Hamadani Cohen, die 
van 1993 tot 2007 opperrabbijn van 
de Joodse gemeenschap in Iran was, 
is op 98-jarige leeftijd gestorven. In 
Iran leven tegenwoordig nog onge-
veer 25.000 Joden, die de grootste 
gemeenschap van ballingen in het 
Midden-Oosten vormen.

 ` Mortieren zijn onnauwkeurige wa-
pens. Omdat het Israëlische leger ze 
echter steeds weer met name in de 
strijd tegen terreurcellen inzet, heeft 
men nu een GPS-systeem voor mortie-
ren ontwikkeld om ze trefzekerder te 
maken, zodat missers uitgesloten zijn.

 ` Onder leiding van een hoogleraar 
zijn 30 Palestijnse studenten van de 
Al Quds universiteit in Oost-Jeruza-
lem onder strenge geheimhouding 
naar Auschwitz gereisd. Toen de 
zaak toch bekend werd, distantieer-
de de hogeschool zich ervan en tege-
lijk hagelde het in de Palestijnse me-
dia scherpe kritiek. Men noemde de 
educatieve reis over het algemeen 
‘verraad’.

 ` De Raad voor de Mensenrechten van 
de VN heeft vijf resoluties tegen Is-
raël aangenomen. In vier resoluties 
heeft men kritiek op Israëls omgang 
met de Palestijnen, terwijl de vijfde 
resolutie de aanwezigheid van Israël 
op de Golan hoogten en de heer-
schappij over de vroegere Syrische 
bevolking bekritiseert. De Ameri-
kaanse vertegenwoordigster bij de 
Raad voor de Mensenrechten bena-
drukte in dit verband dat sommige 
landen die vóór gestemd hebben “tot 
de ergste schenders van de mensen-
rechten in de wereld” behoren.

 ` Het Stanford Institute for Economic 
Policy heeft de voormalige gouver-
neur van de Bank of Israel, Stanley 
Fischer, geëerd voor zijn buiten-
gewone bijdrage aan de economi-
sche politiek. De met 100.000 dol-
lar gedoteerde prijs kenmerkt zijn 
werkzaamheid bij de Wereldbank. 
Momenteel werkt hij als vicevoor-
zitter van de Amerikaanse Federal 
Reserve.

 ` Voor de opening van de wetenschaps-
dag die op het Weizmann Instituut 
Rehovot wordt georganiseerd, kwa-
men 65 vertegenwoordigers uit de 
hele wereld, zowel uit de EU als 
ook uit China en Brazilië. Premier 
Cameron van Groot-Brittannië zond 
een videogroet waarin hij de weten-
schappelijke verworvenheden van 
het Joodse land roemde. Daarna 
hield elke hogeschool in Israël haar 
eigen wetenschapsdag.

 ` Hoe verward en chaotisch de situ-
atie in Egypte is blijkt wel uit een 
massaal doodvonnis tegen 529 
aanhangers van de moslimbroeder-
schap. Het vonnis zal vermoedelijk 
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echter niet worden uitgevoerd, om-
dat er op het moment van uitspraak 
slechts 123 veroordeelden vastza-
ten. De anderen zijn voortvluchtig. 
De Egyptische militaire regering wil 
de islamisten ermee op hun nummer 
zetten, wat aanvankelijk echter op-
nieuw tot gewelddadige demonstra-
ties leidde.

 ` De Tsjetsjeense president Ramsan 
Kadyrow is in Israël geweest en 
heeft bij die gelegenheid in Abu Gosh 
bij Jeruzalem de op een na grootste 
moskee van het land (na de Al Aqsa 
moskee) ingewijd. Veel bewoners 
van Abu Gosh beschouwen zich als 
afstammelingen van Kaukasiërs die 
in de 16de eeuw naar Palestina emi-
greerden. Omdat er te weinig geld 
voor de bouw van de moskee was, 
heeft Tsjetsjenië vanwege deze etni-
sche band 4,4 miljoen euro bijgedra-
gen om de moskee af te bouwen.

 ` Het Poolse parlement is van plan het 
verbod op koosjer slachten tenminste 
ten behoeve van de Joodse gemeen-
schappen in het land weer te versoe-
pelen. Joodse organisaties begroetten 
deze stap, maar er is nog geen toe-
stemming van het Poolse hoogge-
rechtshof.

 ` Onlangs kregen duizenden Israëli’s, 
onder wie ook leden van de Knesset, 
sms’jes van de militaire tak van Ha-

mas. De tekst luidde: “We brengen 
je om het leven”, “Bij de volgende 
oorlog winnen we Palestina terug” 
of ook: “Misschien word jij wel de 
volgende Shalit”. De in slecht He-
breeuws geschreven berichtjes wer-
den vanaf twee Israëlische mobiele 
telefoonnummers verstuurd. Bij 
terugbellen was er alleen een zoem-
toon te horen. Ook 60 in Israël geac-
crediteerde buitenlandse correspon-
denten hebben dergelijke berichten 
ontvangen.

 ` Het Israëlische economische blad 
Globes meldde dat de Israëlische 
onderneming Mediwound, die inno-
vatieve therapieën voor brandwon-
den ontwikkelt, de gang naar de 
Amerikaanse beurs NASDAQ heeft 
gewaagd. Omdat de belangstelling 
zeer groot was, behaalde men al op 
de eerste handelsdag door toedoen 
van nieuwe investeerders de doel-
stelling van 80 miljoen dollar.

 ` De Deutsche Akademische Aus-
tausch dienst (DAAD) heeft in Tel 
Aviv een informatiecentrum geopend 
om de samenwerking met Israëlische 
hogescholen, wetenschappers en stu-
denten nog verder te intensiveren.

 ` Na vijf maanden bureaucratische 
horden, een aanschafprijs van 
200.000 euro en nog eens 120.000 
euro aan accijnzen is een autoverza-

foto’s die je met je mobiel van jezelf 
neemt en op het internet plaatst, zijn 
helemaal in. Time Magazine heeft het 
fenomeen onderzocht en kwam er 
achter dat Tel Aviv wereldwijd gezien 
op de zesde plaats staat qua aantal 
selfie-publicaties.

selfies – 

melaar uit Netivot de trotste bezitter 
van de eerste in Israël toegelaten 
Rolls Royce geworden.

 ` Ook de marathon van Jeruzalem is 
gewonnen door een Keniaan, die op 
het moeilijke, heuvelachtige par-
cours zelfs een record liep. In totaal 
namen er zo‘n 25.000 sporters aan 
de marathon deel, die afgezien van 
een demonstratie bij de Damascus 
poort, waar Palestijnen hun afkeer 
van “volken verbindende sporteve-
nementen” toonden, zonder inciden-
ten is verlopen.

 ` De Israëlische luchtvaartmaat-
schappij EL AL heeft in 2013 een 
nettowinst van 25,4 miljoen dollar 
geboekt, een stijging van 4,3%. In 
2012 was EL AL daarentegen in 
de min gevlogen. De omzet bedroeg 
348,9 miljoen euro, een plus van 
11,1%. In totaal vervoerde EL AL 
4,4 miljoen passagiers.

 ` Ein Jahav kwam een poosje geleden 
in het nieuws met jumbo paprika’s 
die zo’n 600 gram wogen, veel maal 
zo veel als normaal. Nu kwamen de 
boeren van de mosjav met waterme-
loenen die tot 40 kilo wegen en in 
Israël al in de supermarkten ver-
krijgbaar zijn.

                  AN ∎



KORTE BERICHTEN

7 Nieuws uit Israël| 6/2014

echter niet worden uitgevoerd, om-
dat er op het moment van uitspraak 
slechts 123 veroordeelden vastza-
ten. De anderen zijn voortvluchtig. 
De Egyptische militaire regering wil 
de islamisten ermee op hun nummer 
zetten, wat aanvankelijk echter op-
nieuw tot gewelddadige demonstra-
ties leidde.

 ` De Tsjetsjeense president Ramsan 
Kadyrow is in Israël geweest en 
heeft bij die gelegenheid in Abu Gosh 
bij Jeruzalem de op een na grootste 
moskee van het land (na de Al Aqsa 
moskee) ingewijd. Veel bewoners 
van Abu Gosh beschouwen zich als 
afstammelingen van Kaukasiërs die 
in de 16de eeuw naar Palestina emi-
greerden. Omdat er te weinig geld 
voor de bouw van de moskee was, 
heeft Tsjetsjenië vanwege deze etni-
sche band 4,4 miljoen euro bijgedra-
gen om de moskee af te bouwen.

 ` Het Poolse parlement is van plan het 
verbod op koosjer slachten tenminste 
ten behoeve van de Joodse gemeen-
schappen in het land weer te versoe-
pelen. Joodse organisaties begroetten 
deze stap, maar er is nog geen toe-
stemming van het Poolse hoogge-
rechtshof.

 ` Onlangs kregen duizenden Israëli’s, 
onder wie ook leden van de Knesset, 
sms’jes van de militaire tak van Ha-

mas. De tekst luidde: “We brengen 
je om het leven”, “Bij de volgende 
oorlog winnen we Palestina terug” 
of ook: “Misschien word jij wel de 
volgende Shalit”. De in slecht He-
breeuws geschreven berichtjes wer-
den vanaf twee Israëlische mobiele 
telefoonnummers verstuurd. Bij 
terugbellen was er alleen een zoem-
toon te horen. Ook 60 in Israël geac-
crediteerde buitenlandse correspon-
denten hebben dergelijke berichten 
ontvangen.

 ` Het Israëlische economische blad 
Globes meldde dat de Israëlische 
onderneming Mediwound, die inno-
vatieve therapieën voor brandwon-
den ontwikkelt, de gang naar de 
Amerikaanse beurs NASDAQ heeft 
gewaagd. Omdat de belangstelling 
zeer groot was, behaalde men al op 
de eerste handelsdag door toedoen 
van nieuwe investeerders de doel-
stelling van 80 miljoen dollar.

 ` De Deutsche Akademische Aus-
tausch dienst (DAAD) heeft in Tel 
Aviv een informatiecentrum geopend 
om de samenwerking met Israëlische 
hogescholen, wetenschappers en stu-
denten nog verder te intensiveren.

 ` Na vijf maanden bureaucratische 
horden, een aanschafprijs van 
200.000 euro en nog eens 120.000 
euro aan accijnzen is een autoverza-

foto’s die je met je mobiel van jezelf 
neemt en op het internet plaatst, zijn 
helemaal in. Time Magazine heeft het 
fenomeen onderzocht en kwam er 
achter dat Tel Aviv wereldwijd gezien 
op de zesde plaats staat qua aantal 
selfie-publicaties.

selfies – 

melaar uit Netivot de trotste bezitter 
van de eerste in Israël toegelaten 
Rolls Royce geworden.

 ` Ook de marathon van Jeruzalem is 
gewonnen door een Keniaan, die op 
het moeilijke, heuvelachtige par-
cours zelfs een record liep. In totaal 
namen er zo‘n 25.000 sporters aan 
de marathon deel, die afgezien van 
een demonstratie bij de Damascus 
poort, waar Palestijnen hun afkeer 
van “volken verbindende sporteve-
nementen” toonden, zonder inciden-
ten is verlopen.

 ` De Israëlische luchtvaartmaat-
schappij EL AL heeft in 2013 een 
nettowinst van 25,4 miljoen dollar 
geboekt, een stijging van 4,3%. In 
2012 was EL AL daarentegen in 
de min gevlogen. De omzet bedroeg 
348,9 miljoen euro, een plus van 
11,1%. In totaal vervoerde EL AL 
4,4 miljoen passagiers.

 ` Ein Jahav kwam een poosje geleden 
in het nieuws met jumbo paprika’s 
die zo’n 600 gram wogen, veel maal 
zo veel als normaal. Nu kwamen de 
boeren van de mosjav met waterme-
loenen die tot 40 kilo wegen en in 
Israël al in de supermarkten ver-
krijgbaar zijn.

                  AN ∎



aChtergronDinformatie UIT ISRAËL

Nieuws uit Israël | 6/20148 

EEr zijn momenten die een journalist 
nooit meer vergeet. In 1997 besloot Yos-
si Beilin mij te vertrouwen en toonde hij 
me een document dat bewees dat de vre-
de voor het oprapen lag. Hij was destijds 
een bekend en creatief politicus van de 
Arbeidspartij. Hij opende een kluis, 
haalde er een stapel bedrukte papieren 
uit en legde die op de tafel als een kaart-
speler die een goede hand heeft.

Het gerucht over de overeenkomst 
tussen Beilin en Abu Mazen verbreidde 
zich, maar slechts weinig mensen kre-
gen de gelegenheid het document met 
eigen ogen te zien of het in handen te 
houden. Ik was een van deze weinigen. 
Met open mond las ik het omvattende 
ontwerp voor vrede dat 18 maanden 
eerder door twee briljante voorvechters 
van de vrede (een Israëli en een Pa-
lestijn) was uitgewerkt. Het document 
liet niets te wensen over: Mahmoud 
Abbas (Abu Mazen) was bereid om een 
duurzaam verdrag te ondertekenen. De 
vluchteling uit Zafet had de geesten en 
demonen uit het verleden bedwongen en 
was bereid om een gemeenschappelijke 
Israëlisch-Palestijnse toekomst, geba-
seerd op co-existentie, op te bouwen. 
Wij hoefden ons alleen maar van de Li-
koed te bevrijden en Netanjahu het roer 
uit handen halen, dan zou Abbas zich bij 

ons aansluiten en samen met ons hand 
in hand naar een tweestatenoplossing 
toegaan. Abbas was een serieuze part-
ner voor een echte vrede, degene met 
wie we een historische doorbraak in de 
richting van verzoening konden berei-
ken.

We begrepen het. En we deden wat 
nodig was. In 1999 onthieven we Likoed 
en Netanjahu van hun ambt. In 2000 
gingen we naar de vredestop van Camp 
David. Oeps! Verrassing! Abbas bracht 
het Beilin Abu Mazen plan niet mee 
naar Camp David. Hij bracht ook geen 
ander ontwerp voor een vredesverdrag 
mee. Het tegendeel was juist het geval: 
hij was een van de meest vastberaden 
weigeraars en zijn eis naar het recht op 
terugkeer maakte elke vooruitgang on-
mogelijk. 

Denk nu maar niet dat we het zo 
snel opgaven. Toen de Geneefse akkoor-
den in de herfst van 2003 werden gefor-
muleerd, was het ons duidelijk dat er nu 
geen uitvluchten meer zouden komen en 
dat Abbas het nieuwe vredesverdrag nu 
zou ondertekenen en de richtlijnen er-
van zou accepteren. Oeps! Verrassing! 
Abu Mazen stuurde Yasser Abed Rab-
bo, een vroegere minister van de Pa-
lestijnse Autoriteit. Zelf bleef hij in zijn 
comfortabele bureau in Ramallah. Geen 

handtekening, geen akkoord. 
Maar wij standvastige Israëli’s ga-

ven onze vredesdromen niet op. In 2008 
gingen we achter Ehud Olmert staan, 
achter de marathongesprekken die hij 
met Abbas voerde en achter het aanbod 
dat eigenlijk niet geweigerd kon wor-
den. Oeps! Verrassing! Abu Mazen wees 
het niet perse af. Hij verdween gewoon. 
Hij zei geen Ja, hij zei geen Nee, hij ging 
in rook op zonder een spoor achter te 
laten. 

Begonnen we te begrijpen dat we 
tegenover de Palestijnse Jitzhak Shamir 
stonden? Nee, nee, welnee. In de zomer 
van 2009 steunden we zelfs Netanjahu 
toen deze in zijn Bar Ilan toespraak Ab-
bas een aanbod deed. En we steunden 
Netanjahu‘s bevriezing van de bouw van 
de nederzettingen. Oeps! Verrassing! De 
geraffineerder weigeraar Abbas vertrok 
geen spier en liet zich niet van de wijs 
brengen. Hij wees het aanbod, de vre-
destango met de rechts georiënteerde 
Israëlische premier, gewoon af. 

Gingen ons toen de ogen open? Na-
tuurlijk niet. We gaven Netanjahu en Li-
kud er nog een keer de schuld van. En in 
2014 geloofden we dat Abu Mazen het 
niet zou aandurven om Nee te zeggen, 
ook niet tegen John Kerry. Oeps! Verras-
sing! Op zijn eigen elegante, vriendelij-

het is een geCompliCeerD spel, Dit uitpersen van 
steeDs meer israëlisChe ConCessies zonDer Dat er 
ook maar eentje van De palestijnen worDt geëist.

gastCommentaar

waChten op De 
palestijnse 
goDot
Avi Shavit staat te boek als een 
van de meest gerenommeerde 
Israëlische journalisten. In de krant 
Haaretz sprak hij zich uit over de 
toenadering tussen Fatah en Ha-
mas. De Israëlische ambassade in 
Berlijn heeft zijn commentaar in het 
Duits vertaald en in hun nieuwsbrief 
gepubliceerd.
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lestijn) was uitgewerkt. Het document 
liet niets te wensen over: Mahmoud 
Abbas (Abu Mazen) was bereid om een 
duurzaam verdrag te ondertekenen. De 
vluchteling uit Zafet had de geesten en 
demonen uit het verleden bedwongen en 
was bereid om een gemeenschappelijke 
Israëlisch-Palestijnse toekomst, geba-
seerd op co-existentie, op te bouwen. 
Wij hoefden ons alleen maar van de Li-
koed te bevrijden en Netanjahu het roer 
uit handen halen, dan zou Abbas zich bij 

ons aansluiten en samen met ons hand 
in hand naar een tweestatenoplossing 
toegaan. Abbas was een serieuze part-
ner voor een echte vrede, degene met 
wie we een historische doorbraak in de 
richting van verzoening konden berei-
ken.

We begrepen het. En we deden wat 
nodig was. In 1999 onthieven we Likoed 
en Netanjahu van hun ambt. In 2000 
gingen we naar de vredestop van Camp 
David. Oeps! Verrassing! Abbas bracht 
het Beilin Abu Mazen plan niet mee 
naar Camp David. Hij bracht ook geen 
ander ontwerp voor een vredesverdrag 
mee. Het tegendeel was juist het geval: 
hij was een van de meest vastberaden 
weigeraars en zijn eis naar het recht op 
terugkeer maakte elke vooruitgang on-
mogelijk. 

Denk nu maar niet dat we het zo 
snel opgaven. Toen de Geneefse akkoor-
den in de herfst van 2003 werden gefor-
muleerd, was het ons duidelijk dat er nu 
geen uitvluchten meer zouden komen en 
dat Abbas het nieuwe vredesverdrag nu 
zou ondertekenen en de richtlijnen er-
van zou accepteren. Oeps! Verrassing! 
Abu Mazen stuurde Yasser Abed Rab-
bo, een vroegere minister van de Pa-
lestijnse Autoriteit. Zelf bleef hij in zijn 
comfortabele bureau in Ramallah. Geen 

handtekening, geen akkoord. 
Maar wij standvastige Israëli’s ga-

ven onze vredesdromen niet op. In 2008 
gingen we achter Ehud Olmert staan, 
achter de marathongesprekken die hij 
met Abbas voerde en achter het aanbod 
dat eigenlijk niet geweigerd kon wor-
den. Oeps! Verrassing! Abu Mazen wees 
het niet perse af. Hij verdween gewoon. 
Hij zei geen Ja, hij zei geen Nee, hij ging 
in rook op zonder een spoor achter te 
laten. 

Begonnen we te begrijpen dat we 
tegenover de Palestijnse Jitzhak Shamir 
stonden? Nee, nee, welnee. In de zomer 
van 2009 steunden we zelfs Netanjahu 
toen deze in zijn Bar Ilan toespraak Ab-
bas een aanbod deed. En we steunden 
Netanjahu‘s bevriezing van de bouw van 
de nederzettingen. Oeps! Verrassing! De 
geraffineerder weigeraar Abbas vertrok 
geen spier en liet zich niet van de wijs 
brengen. Hij wees het aanbod, de vre-
destango met de rechts georiënteerde 
Israëlische premier, gewoon af. 

Gingen ons toen de ogen open? Na-
tuurlijk niet. We gaven Netanjahu en Li-
kud er nog een keer de schuld van. En in 
2014 geloofden we dat Abu Mazen het 
niet zou aandurven om Nee te zeggen, 
ook niet tegen John Kerry. Oeps! Verras-
sing! Op zijn eigen elegante, vriendelij-

het is een geCompliCeerD spel, Dit uitpersen van 
steeDs meer israëlisChe ConCessies zonDer Dat er 
ook maar eentje van De palestijnen worDt geëist.

gastCommentaar

waChten op De 
palestijnse 
goDot
Avi Shavit staat te boek als een 
van de meest gerenommeerde 
Israëlische journalisten. In de krant 
Haaretz sprak hij zich uit over de 
toenadering tussen Fatah en Ha-
mas. De Israëlische ambassade in 
Berlijn heeft zijn commentaar in het 
Duits vertaald en in hun nieuwsbrief 
gepubliceerd.
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A
ke manier zei Abbas de afgelopen maan-
den Nee zowel tegen Kerry als tegen 
Barack Obama. Weer is de positie van 
de Palestijnse president helder en con-
sequent: van de Palestijnen mag je niet 
eisen dat ze compromissen sluiten. Het 
is een gecompliceerd spel, dit uitpersen 
van steeds meer Israëlische concessies 
zonder dat er ook maar eentje van de 
Palestijnen wordt geëist.

Het is de moeite waard om eens op 
het volgende te letten: 20 jaar nutteloze 
gesprekken hebben nergens toe geleid. 
Er is geen enkel door Abbas getekend 
document dat een echte Palestijnse con-
cessie bevat. Geen enkel. Er is er nooit 
een geweest en er komt er ook nooit 
een. 

In de 17 jaar die zijn verstreken 
sinds Beilin dit document uit zijn kluis 
haalde, is hij gescheiden, weer getrouwd 
en heeft hij kleinkinderen gekregen. 
Ook ik ben gescheiden, weer getrouwd 
en ik kreeg nog meer kinderen. De tijd 
vergaat en de ervaringen die je verza-
melt leerden zowel Beilin als mij heel 
wat dingen. Maar veel anderen hebben 
niets geleerd. Ze staan Abbas nog altijd 
toe hen voor de gek te houden terwijl 
ze op de Palestijnse Godot wachten die 
nooit zal verschijnen.

            Bewerkt door AN∎

politiek

abbas ConDoleert met De holoCaust
Eind april vierde men in Israël de holocaust gedenkdag. Te midden van de 
ingewikkelde politieke realiteit van het Midden-Oosten kwam de president 
van de Palestijnse Autoriteit met een condoleance.

Abbas liet ter gelegenheid van de 
holocaust gedenkdag meedelen: “De 
moord op de Joden tijdens de holocaust 
is de ergste misdaad tegen de mens-
heid van de moderne tijd... Ik betuig 
mijn medeleven met de families van de 
slachtoffers, Joden en anderen die door 
de hand van de nazi’s zijn gestorven.” 
Zulke betuigingen zijn allang een soort 
ritueel van de Israëlische herdenking 
van de holocaust geworden. Op de Jood-
se kalender is het de dag waarop de Jo-
den in het getto van Warschau naar de 
wapens grepen om niet naar de gaska-
mers gedeporteerd te worden. Dergelij-
ke betuigingen worden verzonden door 
staatshoofden, regeringsleiders en vele 
andere persoonlijkheden uit het open-
bare leven van de meest uiteenlopende 
landen. Maar de zo-even genoemde be-
tuiging, die op 27 april 2014 in Israël 
aankwam, valt buiten dit kader. Niet 
vanwege de inhoud, maar vanwege de 
eronder staande naam van Mahmoud 
Abbas, de president van de Palestijnse 
Autoriteit.

De mededeling werd in het Ara-
bisch en Engels door het Palestijnse 
per sagentschap WAFA verspreid en is 
inderdaad van buitengewone betekenis, 
want zo’n opvatting over de holocaust is 
de eerste in zijn soort van een Palestijn-
se leider. En dat deze woorden slechts 
twee dagen na het voorlopige falen van 
de vredesonderhandelingen tussen Isra-
el en de Palestijnse Autoriteit werden 
gepubliceerd, maakt hen regelrecht tot 
een dramatisch gebeuren. En die dra-
matiek wordt nog versterkt door het feit 

dat Mahmoud Abbas tot dusver bekend 
stond als iemand die je tot de looche-
naars van de holocaust kon rekenen. 
Zijn dissertatie en ook zijn latere pu-
blicaties gaan over de relatie tussen de 
zionistische organen en de nazileiders. 
Abbas heeft in zijn publicaties welis-
waar niet geloochend dat de nazi’s vol-
kerenmoord op de Joden hebben gepro-
beerd, maar hij twijfelde herhaaldelijk 
aan het algemeen aanvaarde aantal van 
zes miljoen vermoorde Joden. Veeleer 
uitte hij het vermoeden dat in beste ge-
val een miljoen vermoorde Joden realis-
tisch was. Deze vroegere bewering van 
hem heeft hij in de loop van de laatste 
jaren echter teruggenomen.

De media in Europa en in de VS be-
richtten uitgebreid over de betuiging 
van Abbas, die hij uit naam van de Pa-
lestijnse Autoriteit had gedaan. Sommi-
ge journalisten noemden het zelfs een 
sensatie. En zo kon Abbas weer talrijke 
pluspunten verzamelen in verband met 
het voor het Joodse volk waarschijnlijk 
heikelste onderwerp, en dat op een mo-
ment dat hij met de Israëlische regering 
verbaal aan het bakkeleien was over de 
ontwikkelingen rond de vredesbespre-
kingen.

Israëls premier Netanjahu reageerde 
een beetje zuur op de betuiging van Ab-
bas. “In plaats van betuigingen te publi-
ceren die op een verzoenende toon ten 
opzichte van de internationale gemeen-
schap mikken, kan hij beter een besluit 
nemen. Wil hij met Israël onderhande-
len of met Hamas?”, vroeg Netanjahu 
zich hardop af. Verder benadrukte hij 



Nieuws uit Israël | 6/201410 

aChtergronDinformatie UIT ISRAËL

dat Abbas uitgerekend op dit moment 
een bondgenootschap aangaat met een 
terreurorganisatie die niet alleen de 
holocaust loochent, “maar een tweede 
holocaust als doel heeft door de staat 
Israël te vernietigen”.

Deze reactie van de premier werd 
vooral in Israël bekritiseerd. Zelfs de 
politieke aanhangers van Netanjahu 
zijn het niet met hem eens, maar vin-
den de publicatie van Abbas uiterst 

Weliswaar heeft de 

Israëlische regering verbaal 

nog altijd geen positie 

ingenomen, maar daden 

spreken ook, al is het dan 

niet heel officieel.

I

politiek

israël tussen oekraïne 
en ruslanD
Officieel heeft Israël geen positie gekozen in het 
conflict dat zich tussen Oekraïne en Rusland toe-
spitst. Het is duidelijk dat Israël goede maatjes met 
Rusland wil blijven, maar tegelijkertijd ook belang 
heeft bij een verbetering van de betrekkingen met 
Oekraïne.

Israël is een naaste bondgenoot van 
de VS. Toch onderhoudt het land sinds 
enige tijd best goede contacten met 
Rusland onder Vladimir Poetin. Deze 
contacten gaan veel verder dan de be-
langen die Israël vanwege de ongeveer 
een miljoen Russische Joden in dat land 
heeft. Daarnaast is Israël in december 
1991 volledige diplomatieke betrekkin-
gen met Oekraïne aangegaan en heeft 
het in Kiev een ambassade. Sinds juli 
2010 eist Israël van reizigers uit Oe-
kraïne geen visum meer. Van 2011 tot 
2012 steeg het handelsvolume tussen 
Israël en Oekraïne met bijna 50% en 
de tendens is verder stijgend. Niet min-
der belangrijk is dat juist Oekraïne een 
rijke joodse geschiedenis heeft en dus 
een centrale rol speelt in het spirituele 
jodendom. Ieder jaar reizen honderd-
duizenden Israëli’s alleen al naar het 
graf van rabbijn Nachman van Breslau, 
dat in het Oekraïense Uman is gelegen. 
Verder zijn beide landen met elkaar ver-
bonden door een identiteit vormend mo-
ment: allebei de landen zijn in de 20ste 
eeuw onafhankelijk geworden.

Begin maart 2014 liet Israël over 
de zich toespitsende crisis vanwege de 

kwestie De Krim weten: “Israël volgt de 
gebeurtenissen in Oekraïne met groei-
ende bezorgdheid en maakt zich zorgen 
om het vreedzame bestaan van de bur-
gers. Israël hoopt dat er een oplossing 
gevonden kan worden die geen verdere 
mensenlevens zal eisen, maar die op 
het diplomatieke vlak en op vreedzame 
wijze gevonden wordt.” Vanuit de optiek 
van de Oekraïners liep deze goede rela-
tie onlangs een deuk op toen Israël zich 
onthield bij een stemming in de VN om 
Oekraïne een riem onder het hart te ste-
ken tegen de Russische agressie. Dat 
Israël niet meestemde lag aan een ru-
zie tussen de medewerkers van het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken – een 
verklaring die de Oekraïners niet beviel.

Dit maakte het Israël echter wel 
mogelijk om tot nog toe geen al te een-
zijdige verklaringen af te leggen. Het 
land wil zich niet in 
de interne aangelegen-
heden van andere lan-
den mengen, zoals het 
ook geen inmenging in 
de eigen interne aan-
gelegenheden wenst. 
Anderzijds wil Israël 

Foto: Petro Porosjenko, ex-minister van Buitenlandse zaken van oekraïne

vermijden de ergernis van de Russen op 
te wekken. Omdat de ontwikkelingen in 
Oekraïne echter geen binnenlandspoli-
tieke aangelegenheden meer genoemd 
kunnen worden, probeert Israël een 
gepaste omgang met het in toenemende 
mate om zich heen grijpende conflict te 
vinden en dat is ook in het belang van 
de aldaar wonende Joodse gemeenschap 
en de Oekraïense Joden in Israël. Welis-
waar heeft de Israëlische regering ver-
baal nog altijd geen positie ingenomen, 
maar daden spreken ook, al is het dan 
niet heel officieel.

Zo werd kort geleden Petro Porosj-
enko, de vroegere minister van Buiten-
landse Zaken van Oekraïne, door Isra-
els minister van Buitenlandse Zaken 
Avigdor Lieberman en door president 
Shimon Peres ontvangen. In februa-
ri 2014 had Vladimir Klitsjko hem als 

presidentskandidaat 
voorgesteld. Porosjen-
ko, die maar net 50 jaar 
oud is en als eigenaar 
van de ondernemers-
groep Ukrprominvest 
met chocolade, televi-
siezenders, scheeps-

beduidend. Zij achten het bijzonder 
belangrijk dat zo’n betuiging uit naam 
van het leidend instituut van de Pa-
lestijnen en ook nog in het Arabisch 
is gepubliceerd. Zij zijn namelijk van 
mening dat juist deze betuiging niet 
alleen kan helpen in de strijd tegen de 
loochenaars van de holocaust binnen 
de Arabische wereld, maar ook voor 
Israël als een belangrijk instrument in 
de strijd tegen de Arabische Jodenhaat 

kan dienen. Tegelijkertijd zeiden de 
aanhangers van Netanjahu heel duide-
lijk: “We herdenken de holocaust zeker 
niet alleen maar om ons aan rouw over 
te geven, maar ook omdat  we er voor 
willen zorgen dat zoiets zich nooit meer 
zal herhalen. Wat dat betreft moet men 
er helaas op wijzen dat er een kloof be-
staat tussen de verbale uitingen van de 
president van de Palestijnse Autoriteit 
en zijn daden.”    ZL∎
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bouw- en wapenfabrieken een vermogen 
heeft gemaakt, is zowel onder de pro-
westerse regering van president Viktor 
Jusjtsjenko en premier Julia Timosjenko 
alsook onder president Viktor Januko-
vitsj als minister van Buitenlandse Za-
ken en Landbouw werkzaam geweest.

Porosjenko ontmoette in Israël 
eerst de Russischtalige minister van 
Buitenlandse Zaken Lieberman. Daar-
na stond er tijdens het korte bezoek 
van de Oekraïner een ontmoeting met 
president Peres op het programma. Het 

Israëlische ministerie van Buitenlandse 
Zaken bracht de gesprekken pas na het 
vertrek van de gast in de openbaarheid. 
Porosjenko dankte Israël ook voor de 
hulp bij de behandeling van gewonden 
die Oekraïne tijdens de schermutselin-
gen op de Majdan te beklagen had. In 
het bericht las het Israëlische publiek 
bovendien dat de burgemeester van de 
stad Charkov, in het oosten van Oekra-
ine, naar Israël was gevlogen om daar 
behandeld te worden. Gennadi Ker-
nes werd door een onbekende dader 

aangevallen en in de rug geschoten.
Na het bezoek van Porosjenko verklaar-
de minister Lieberman: “We waren blij 
dat we konden helpen. Hoe sneller Oek-
raïne en Rusland hun betrekkingen ver-
beteren, des te beter. Zowel Rusland als 
Oekraïne zijn grote vrienden van Israël. 
Er wonen hier heel wat immigranten 
uit de beide landen.“ Daarmee maakte 
hij wel de Israëlische wensen duidelijk, 
maar nam hij uiteindelijk nog steeds 
geen standpunt in namens de Israëli-
sche regering.                AN∎

W

politiek

oekraïense joDen sChrijven presiDent poetin
Het conflict in Oekraïne lijkt zich toe te spitsen en Rusland lijkt met steeds meer claims te komen. We hebben al 
gemeld dat de Joden van Oekraïne tussen wal en schip vallen. Ze hebben zich nu rechtstreeks tot de Russische 
president gewend – met een duidelijke oproep.

“Wij zijn Joodse burgers van Oekraï-
ne en wenden ons namens het multi-et-
nische volk van Oekraïne en namens 
alle Joden tot u. U hebt verkondigd dat 
u garant wilt staan voor de rechten van 
de Russischtalige burgers van de Krim 
en van heel Oekraïne en dat hun rech-
ten door de huidige Oekraïense regering 
worden geschonden. Historisch gezien 
behoren de Oekraïense Joden overwe-
gend tot de Russischtalige bevolking. 
Dientengevolge dienen onze opvattin-
gen niet minder gewicht in de schaal te 
leggen dan de meningen van personen 
die u adviseren.

Wij geloven niet dat u zo gemakkelijk 
om de tuin te leiden bent. Uit de veelzij-
dige informatie die vanuit Oekraïne naar 
buiten komt, haalt u eruit wat u van pas 
komt of u verdraait informatie. U weet 
maar al te goed dat de uitspraak van (de 
vroegere Oekraïense president) Januko-
vitsj over het verwoesten van kerken en 
het vermoorden van mensen op klaar-
lichte dag niets anders dan gelogen is.

De Russischtalige bevolking van 
Oekraïne wordt niet gediscrimineerd 
en de burgerrechten zijn niet ingeperkt. 
De Russische media berichten voortdu-
rend over een ‘gewelddadige Oekraïni-
sering’. Dat zijn berichten van personen 

zowel door de burger-
maatschappij als door de 
nieuwe Oekraïense rege-

ring prima onder controle 
worden gehouden, iets wat 

men beslist niet kan beweren 
van de Russische neonazi’s, die zelfs 

nog een steuntje in de rug krijgen van 
uw veiligheidsdiensten.

Terwijl er in onze regering verschil-
lende etnische minderheden vertegen-
woordigd zijn [...] een Armeniër, een 
Jood en twee Russen – moeten we op-
merken dat de stabiliteit van ons land 
bedreigd wordt. Deze dreiging gaat uit 
van de Russische regering, nog duide-
lijker geformuleerd: van u. U steunt 
openlijk een separatisme en zet Oekraï-
ne met verschillende maatregelen onder 
druk. [...] Daarom roepen wij u hiermee 
dringend op om u niet in interne Oek-
raïense aangelegenheden te mengen, de 
gewapende Russische soldaten terug te 
trekken en te stoppen met uw pro-Rus-
sische separatistische propaganda.”

De open brief is ondertekend door een 
hele reeks befaamde Joodse persoonlijk-
heden van Oekraïne, onder wie leden van 
verscheidene Joodse organisaties, rabbij-
nen, zakenlieden, ondernemers, weten-
schappers, geleerden en kunstenaars.AN∎

die deze vermeende 
ontwikkeling uit hun 
duim gezogen hebben. 
Zij presenteren een toe-
nemend antisemitisme in 
Oekraïne als een feit, wat 
echter op geen enkele wijze over-
eenkomt met de realiteit. Wij hebben de 
indruk dat u Oekraïne op de een of an-
dere manier verwart met Rusland, waar 
Joodse organisaties in het afgelopen 
jaar met een toenemend antisemitisme 
zijn geconfronteerd.

In de tijd van de omwentelingen ston-
den Oekraïense Joden aan verschillende 
kanten van de barricades. De Joden van 
Oekraïne zijn net als alle etnische groe-
pen van het land niet eensgezind als het 
gaat om wat er in ons land gebeurt. Niet-
temin geloven wij in een democratisch 
land en dat zo’n land goed om weet te 
gaan met verschillende meningen.

Men probeert ons met woorden als 
‘fascisten’ en ‘pogroms’ angst aan te ja-
gen [...]. We beseffen dat in het verloop 
van veranderingen ook nationalistische 
groeperingen hun stem verheffen, maar 
zelfs de randgroepen van de randgroe-
pen hebben nog niet eens van antisemi-
tisme of xenofobie getuigd. Bovendien 
weten we dat onze weinige nationalisten 
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dat Abbas uitgerekend op dit moment 
een bondgenootschap aangaat met een 
terreurorganisatie die niet alleen de 
holocaust loochent, “maar een tweede 
holocaust als doel heeft door de staat 
Israël te vernietigen”.

Deze reactie van de premier werd 
vooral in Israël bekritiseerd. Zelfs de 
politieke aanhangers van Netanjahu 
zijn het niet met hem eens, maar vin-
den de publicatie van Abbas uiterst 
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een centrale rol speelt in het spirituele 
jodendom. Ieder jaar reizen honderd-
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graf van rabbijn Nachman van Breslau, 
dat in het Oekraïense Uman is gelegen. 
Verder zijn beide landen met elkaar ver-
bonden door een identiteit vormend mo-
ment: allebei de landen zijn in de 20ste 
eeuw onafhankelijk geworden.

Begin maart 2014 liet Israël over 
de zich toespitsende crisis vanwege de 

kwestie De Krim weten: “Israël volgt de 
gebeurtenissen in Oekraïne met groei-
ende bezorgdheid en maakt zich zorgen 
om het vreedzame bestaan van de bur-
gers. Israël hoopt dat er een oplossing 
gevonden kan worden die geen verdere 
mensenlevens zal eisen, maar die op 
het diplomatieke vlak en op vreedzame 
wijze gevonden wordt.” Vanuit de optiek 
van de Oekraïners liep deze goede rela-
tie onlangs een deuk op toen Israël zich 
onthield bij een stemming in de VN om 
Oekraïne een riem onder het hart te ste-
ken tegen de Russische agressie. Dat 
Israël niet meestemde lag aan een ru-
zie tussen de medewerkers van het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken – een 
verklaring die de Oekraïners niet beviel.

Dit maakte het Israël echter wel 
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land wil zich niet in 
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heden van andere lan-
den mengen, zoals het 
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Foto: Petro Porosjenko, ex-minister van Buitenlandse zaken van oekraïne

vermijden de ergernis van de Russen op 
te wekken. Omdat de ontwikkelingen in 
Oekraïne echter geen binnenlandspoli-
tieke aangelegenheden meer genoemd 
kunnen worden, probeert Israël een 
gepaste omgang met het in toenemende 
mate om zich heen grijpende conflict te 
vinden en dat is ook in het belang van 
de aldaar wonende Joodse gemeenschap 
en de Oekraïense Joden in Israël. Welis-
waar heeft de Israëlische regering ver-
baal nog altijd geen positie ingenomen, 
maar daden spreken ook, al is het dan 
niet heel officieel.

Zo werd kort geleden Petro Porosj-
enko, de vroegere minister van Buiten-
landse Zaken van Oekraïne, door Isra-
els minister van Buitenlandse Zaken 
Avigdor Lieberman en door president 
Shimon Peres ontvangen. In februa-
ri 2014 had Vladimir Klitsjko hem als 

presidentskandidaat 
voorgesteld. Porosjen-
ko, die maar net 50 jaar 
oud is en als eigenaar 
van de ondernemers-
groep Ukrprominvest 
met chocolade, televi-
siezenders, scheeps-

beduidend. Zij achten het bijzonder 
belangrijk dat zo’n betuiging uit naam 
van het leidend instituut van de Pa-
lestijnen en ook nog in het Arabisch 
is gepubliceerd. Zij zijn namelijk van 
mening dat juist deze betuiging niet 
alleen kan helpen in de strijd tegen de 
loochenaars van de holocaust binnen 
de Arabische wereld, maar ook voor 
Israël als een belangrijk instrument in 
de strijd tegen de Arabische Jodenhaat 

kan dienen. Tegelijkertijd zeiden de 
aanhangers van Netanjahu heel duide-
lijk: “We herdenken de holocaust zeker 
niet alleen maar om ons aan rouw over 
te geven, maar ook omdat  we er voor 
willen zorgen dat zoiets zich nooit meer 
zal herhalen. Wat dat betreft moet men 
er helaas op wijzen dat er een kloof be-
staat tussen de verbale uitingen van de 
president van de Palestijnse Autoriteit 
en zijn daden.”    ZL∎
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bouw- en wapenfabrieken een vermogen 
heeft gemaakt, is zowel onder de pro-
westerse regering van president Viktor 
Jusjtsjenko en premier Julia Timosjenko 
alsook onder president Viktor Januko-
vitsj als minister van Buitenlandse Za-
ken en Landbouw werkzaam geweest.

Porosjenko ontmoette in Israël 
eerst de Russischtalige minister van 
Buitenlandse Zaken Lieberman. Daar-
na stond er tijdens het korte bezoek 
van de Oekraïner een ontmoeting met 
president Peres op het programma. Het 

Israëlische ministerie van Buitenlandse 
Zaken bracht de gesprekken pas na het 
vertrek van de gast in de openbaarheid. 
Porosjenko dankte Israël ook voor de 
hulp bij de behandeling van gewonden 
die Oekraïne tijdens de schermutselin-
gen op de Majdan te beklagen had. In 
het bericht las het Israëlische publiek 
bovendien dat de burgemeester van de 
stad Charkov, in het oosten van Oekra-
ine, naar Israël was gevlogen om daar 
behandeld te worden. Gennadi Ker-
nes werd door een onbekende dader 

aangevallen en in de rug geschoten.
Na het bezoek van Porosjenko verklaar-
de minister Lieberman: “We waren blij 
dat we konden helpen. Hoe sneller Oek-
raïne en Rusland hun betrekkingen ver-
beteren, des te beter. Zowel Rusland als 
Oekraïne zijn grote vrienden van Israël. 
Er wonen hier heel wat immigranten 
uit de beide landen.“ Daarmee maakte 
hij wel de Israëlische wensen duidelijk, 
maar nam hij uiteindelijk nog steeds 
geen standpunt in namens de Israëli-
sche regering.                AN∎

W

politiek

oekraïense joDen sChrijven presiDent poetin
Het conflict in Oekraïne lijkt zich toe te spitsen en Rusland lijkt met steeds meer claims te komen. We hebben al 
gemeld dat de Joden van Oekraïne tussen wal en schip vallen. Ze hebben zich nu rechtstreeks tot de Russische 
president gewend – met een duidelijke oproep.

“Wij zijn Joodse burgers van Oekraï-
ne en wenden ons namens het multi-et-
nische volk van Oekraïne en namens 
alle Joden tot u. U hebt verkondigd dat 
u garant wilt staan voor de rechten van 
de Russischtalige burgers van de Krim 
en van heel Oekraïne en dat hun rech-
ten door de huidige Oekraïense regering 
worden geschonden. Historisch gezien 
behoren de Oekraïense Joden overwe-
gend tot de Russischtalige bevolking. 
Dientengevolge dienen onze opvattin-
gen niet minder gewicht in de schaal te 
leggen dan de meningen van personen 
die u adviseren.

Wij geloven niet dat u zo gemakkelijk 
om de tuin te leiden bent. Uit de veelzij-
dige informatie die vanuit Oekraïne naar 
buiten komt, haalt u eruit wat u van pas 
komt of u verdraait informatie. U weet 
maar al te goed dat de uitspraak van (de 
vroegere Oekraïense president) Januko-
vitsj over het verwoesten van kerken en 
het vermoorden van mensen op klaar-
lichte dag niets anders dan gelogen is.

De Russischtalige bevolking van 
Oekraïne wordt niet gediscrimineerd 
en de burgerrechten zijn niet ingeperkt. 
De Russische media berichten voortdu-
rend over een ‘gewelddadige Oekraïni-
sering’. Dat zijn berichten van personen 

zowel door de burger-
maatschappij als door de 
nieuwe Oekraïense rege-

ring prima onder controle 
worden gehouden, iets wat 

men beslist niet kan beweren 
van de Russische neonazi’s, die zelfs 

nog een steuntje in de rug krijgen van 
uw veiligheidsdiensten.

Terwijl er in onze regering verschil-
lende etnische minderheden vertegen-
woordigd zijn [...] een Armeniër, een 
Jood en twee Russen – moeten we op-
merken dat de stabiliteit van ons land 
bedreigd wordt. Deze dreiging gaat uit 
van de Russische regering, nog duide-
lijker geformuleerd: van u. U steunt 
openlijk een separatisme en zet Oekraï-
ne met verschillende maatregelen onder 
druk. [...] Daarom roepen wij u hiermee 
dringend op om u niet in interne Oek-
raïense aangelegenheden te mengen, de 
gewapende Russische soldaten terug te 
trekken en te stoppen met uw pro-Rus-
sische separatistische propaganda.”

De open brief is ondertekend door een 
hele reeks befaamde Joodse persoonlijk-
heden van Oekraïne, onder wie leden van 
verscheidene Joodse organisaties, rabbij-
nen, zakenlieden, ondernemers, weten-
schappers, geleerden en kunstenaars.AN∎

die deze vermeende 
ontwikkeling uit hun 
duim gezogen hebben. 
Zij presenteren een toe-
nemend antisemitisme in 
Oekraïne als een feit, wat 
echter op geen enkele wijze over-
eenkomt met de realiteit. Wij hebben de 
indruk dat u Oekraïne op de een of an-
dere manier verwart met Rusland, waar 
Joodse organisaties in het afgelopen 
jaar met een toenemend antisemitisme 
zijn geconfronteerd.

In de tijd van de omwentelingen ston-
den Oekraïense Joden aan verschillende 
kanten van de barricades. De Joden van 
Oekraïne zijn net als alle etnische groe-
pen van het land niet eensgezind als het 
gaat om wat er in ons land gebeurt. Niet-
temin geloven wij in een democratisch 
land en dat zo’n land goed om weet te 
gaan met verschillende meningen.

Men probeert ons met woorden als 
‘fascisten’ en ‘pogroms’ angst aan te ja-
gen [...]. We beseffen dat in het verloop 
van veranderingen ook nationalistische 
groeperingen hun stem verheffen, maar 
zelfs de randgroepen van de randgroe-
pen hebben nog niet eens van antisemi-
tisme of xenofobie getuigd. Bovendien 
weten we dat onze weinige nationalisten 
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grootste zonne-
Centrale ter we-
relD aangesloten
We hebben al eens geschreven over 
de Israëlische betrokkenheid bij de 
bouw van de grootste zonnecentrale 
ter wereld. Onlangs is deze milieu-
vriendelijke energiecentrale in de 
Noord-Amerikaanse Mojave woestijn 
op het net aangesloten.

De Mojave woestijn omvat 35.000 
vierkante kilometer en strekt zich uit 
over de Amerikaanse staten Califor-
nië, Utah, Nevada en Arizona. In deze 
woestijn bevindt zich een van de droog-
ste en heetste plaatsen van de wereld: 
het legendarische Death Valley (Dal des 
doods). Tegelijk strekken zich langs de 
randen van deze zone belangrijke be-
volkingscentra van de VS uit, zoals Los 
Angeles en Las Vegas.

Nu heeft deze barre en tegelijk fas-
cinerende regio er een attractie bij: de 
grootste zonnecentrale van de wereld. 
Het aantal spiegels beloopt de 300.000 
stuks, die in totaal een oppervlakte van 
14 vierkante kilometer in beslag nemen. 
Het zonlicht wordt via drie 140 meter 
hoge torens opgevangen. Dit gebundel-
de licht haalt een maximumtemperatuur 
van 1000 graden Celsius. De capaciteit 
van deze unieke zonnecentrale bedraagt 
392 megawatt en dat is gigantisch. 
Sinds enkele weken betrekken onge-
veer 140.000 huishoudens in het gebied 

teChnologie

nieuwe 
onbemanDe 
patrouilleboot 
van israëlisChe 
makelij
Enkele weken geleden presenteerde 
Israël een nieuwe ontwikkeling: de 
eerste onbemande patrouilleboot.

Deze patrouilleboot staat te boek als 
snel, betrouwbaar, gemakkelijk te be-
dienen en ook nauwkeurig. Het gaat om 
een boot die zonder bemanning op pad 
gaat en Katana is gedoopt, naar het tra-
ditionele Japanse lange zwaard dat tot 
de 17de eeuw tot de standaarduitrus-
ting van de samoerai behoorde. De Is-
raëlische Katana haalt een topsnelheid 
van 60 knopen, waarmee de onbeman-
de boot bijna twee keer zo snel is als 
andere boten van vergelijkbare grootte. 
Hij kan 24 uur zonder onderbreking op 
open wateren patrouilleren. Er zijn op 
de Katana ook verschillende wapensys-
temen te installeren, die eveneens op 
afstand bestuurbaar zijn.

De onderschepping van het Iraanse 
wapenschip Klos-C heeft opnieuw aan-
getoond hoe waakzaam Israël aan zijn 
kusten moet zijn. Daarbij gaat het niet 
alleen om wapensmokkel, maar ook om 
mogelijke infiltraties van terroristen. 
Omdat de Israëlische gasvelden, die een 
enorme economische betekenis voor het 
land hebben, zich ver van de kust van 

het land bevinden, stelt de Israëlische 
marine zich tevens in op de beveiliging 
van de bootinstallaties. Deze uitdagin-
gen waar de Israëlische marine voor 
staat, zijn in de toekomst dankzij de 
Katana beter en eenvoudiger en ook 
nog eens op zeer betrouwbare wijze te 
overwinnen.

De Katana functioneert in veel op-
zichten ongeveer net eender als de dro-
nes, de onbemande vliegtuigjes die Isra-
el voor allerlei taken heeft ontwikkeld. 
De ontwikkeling van de Katana gaat 
terug op de expertise van de grootste 
Israëlische ontwikkelaar en producent 
van drones, namelijk de Israëlische 
luchtvaartindustrie (IAI). Volgens eer-
ste berichten die over deze onbemande 
boot bekend werden, gaat de Katana 
met camera’s en radarinstallaties op pa-
trouille. Foto’s van andere schepen die 
niet op de route zijn geregistreerd, gaan 
direct door naar het controlecentrum. 
Omdat de Katana ook met wapensyste-
men kan worden uitgerust, kan hij in de 
toekomst ook worden ingezet voor heel 

hun stroom van deze zonnecentrale.
Verschillende investeerders zijn bij 

het megaproject betrokken geweest, 
waaronder het internetconcern Google 
Inc. De bouwwerkzaamheden zijn door 
het bedrijf Bechtel Corporation uitge-
voerd, maar dit alles zou onmogelijk 
zijn geweest als een bekend Israëlisch 
bedrijf zijn technologie en vooral ook er-
varing niet had ingebracht.

BrightSource Energy Inc. is een 
bedrijf met hoofdkantoor in het Califor-
nische Oakland, maar de technologie 
die het bedrijf met zijn filiaal in Isra-
el op de markt brengt, berust op een 
Israëlische ontwikkeling. Een van de 
directeuren is de Israëli Israel Kroi-
zer, die van beroep ingenieur is en aan 
de beroemdste technische universiteit 
van Israëls, het Technion Haifa, heeft 
gestudeerd. Hij vertegenwoordigt het 
bedrijf als manager en vicepresident 
en staat daarnaast aan het hoofd van 
het uitmuntende team technici in het 
filiaal in Jeruzalem.  AN∎

A

andere zaken dan alleen verkennings-
tochten. En daarom is het denkbaar 
dat deze onbemande boot ook achter 
vijandelijke linies actief wordt, want 
dankzij de Katana staat zelfs bij zulke 
riskante missies tenslotte niet meer het 
leven van soldaten op het spel die van-
uit een stoel in de controlekamer vei-
lig de inzet van de waterdroon volgen.
In Israël denkt men ook aan andere 

teChnologie

israëlisCh systeem 
beveiligt vrijheiDsbeelD
Een Israëlisch bedrijf werd gevraagd om met een team 
van bedrijven een van de beroemdste bezienswaardighe-
den van de VS te beveiligen: het Vrijheidsbeeld.

Al in het verleden hebben we bericht 
over de videotechnologie die het Israë-
lische bedrijf BriefCam voor de bevei-
ligingssector heeft ontwikkeld. Nu is 
deze moderne technologie een interna-
tionale erkenning van haar uitstekende 
prestaties wedervaren doordat de VS dit 
Israëlische bedrijf heeft gevraagd om 
toe te treden tot het beveiligingsteam 
dat verantwoordelijk is voor de bewa-
king van het Vrijheidsbeeld in de haven 
van New York.

Het Vrijheidsbeeld is niet alleen een 
toeristische bezienswaardigheid, maar 
ook een symbool van een waarde die 
door de VS in ere wordt gehouden: vrij-
heid. Na de aanslagen van 11 september 
2001 zorgde men dus voor de installatie 
van een veelzijdig bewakingssysteem. 
Dit raakte echter net als het eiland en 
het beeld zelf tijdens de orkaan Sandy in 
de herfst van 2012 zwaar beschadigd. In 
plaats van het bestaande systeem weer 
op te bouwen, nam men deze schade 
als aanleiding om het hele systeem nog 
eens te overdenken en volkomen nieuw 
weer op te bouwen. Het Amerikaan-
se beveiligingsbedrijf Total Recall, dat 
de opdracht kreeg, besloot in het ver-
loop van de werkzaamheden een team 
van bedrijven met experts op verschil-
lende vakgebieden samen te stellen.

missies. Omdat de Katana op afstand 
bediend wordt en er dus geen levens 
van matrozen meer op het spel staan, is 
het eveneens een ideaal vervoermiddel 
om bijvoorbeeld verkenningstochten in 
radioactief of chemisch vervuilde wate-
ren uit te voeren. Ook in het geval van 
olietapijten als gevolg van rampen met 
tankers of booreilanden kan de Katana 
belangrijke diensten ten gunste van een 

betere milieubescherming verrichten.
Deze Israëlische ontwikkeling is 

weliswaar niet uniek, want ook andere 
concerns hebben inmiddels soortgelijke 
onbemande boten ontwikkeld, die echter 
anders dan hun vliegende zusje, de droon, 
geen bestsellers zijn geworden. Toch is 
men er bij de IAI zeker van dat Katana 
ook bij de legers van bevriende landen 
op interesse zal stuiten.   ZL∎

In dit team vroeg men ook het Israë-
lische bedrijf BriefCam, dat eind 2007 
is opgericht en in Modi’in – tussen Tel 
Aviv en Jeruzalem – is gevestigd en 
verder nog over verkoopcentra in het 
Amerikaanse Connecticut en in het Chi-
nese Shanghai beschikt. Het bedrijf is 
vooral bekend vanwege het door hen 
ontwikkelde systeem 
Video Synopsis. Bij dit 
systeem gaat het om 
beeldverwerkingstech-
nologie die gegevens 
tijdbesparend compri-
meert en vastgelegde 
relevante gegevens er 
uitlicht. Dit systeem 
vereenvoudigt niet al-
leen de evaluatie van videogegevens, 
maar maakt ook een zeer veel snelle-
re en efficiëntere controle mogelijk. 
Volgens gegevens van de onderneming 
konden de opnamen tot duizend keer 
sneller worden geëvalueerd.

In een artikel in de Israëlische inter-
netkrant Times of Israel was er over te 
lezen: “De systemen van Briefcam (Syn-
dex en VS) analyseren en verdelen opna-
men in achtergrond (alle statische, niet 
bewegende objecten) en voorgrond (be-
wegende objecten). Bewegende objecten 
worden er uitgefilterd en beschrijvingen 

gaan naar een databank, zodat de waar-
nemer zich kan focussen op de bepaalde 
zaken waarin hij geïnteresseerd is, bij-
voorbeeld bewegingen in de buurt van 
een veiligheidshek of mensen die een ter-
rein naderen dat ze niet mogen betreden. 
De Synopse verzamelt tegelijkertijd de 
verschillende objecten en activiteiten die 

op verschillende tijd-
stippen hebben plaats-
gevonden en stelt een 
index samen met ver-
wijzingen naar de ori-
ginele bron, naar een 
online video feed en 
naar offline archiefop-
namen om ter plekke 
gebeurtenissen terug 

te kunnen halen en mogelijke bewijzen 
te kunnen verzamelen. Om de gezochte 
objecten en de gebeurtenissen tegelijker-
tijd in een verdichte videoclip te kunnen 
presenteren, gebruikt men live beelden.”

Op het Liberty eiland staan in to-
taal 160 camera’s geïnstalleerd. Elke 
morgen en elke avond neemt een ploeg 
van het beveiligingspersoneel de opna-
men van de laatste paar uur door en 
dankzij het systeem van dit jonge en 
succesvolle Israëlische bedrijf kan het 
personeel dit in tijd van een paar minu-
ten doen.   AN∎

Dit systeem vereenvoudigt 

niet alleen de evaluatie van 

videogegevens, maar maakt 

ook een zeer veel snellere en 

efficiëntere controle mogelijk
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Duitsland en Israël zijn 
door wijdvertakte be-
trekkingen met elkaar 
verbonden, vooral ook op 
zakelijk gebied. Nu zoekt 
ook de Deutsche Telekom 
nog nauwere banden met 
Israëlische bedrijven.

eConomie

DeutsChe telekom werkt samen met 
israëlisCh beDrijf

Het in het Spaanse Barcelona 
plaatsvindende Mobile World Congress 
is elk jaar nieuws, en niet alleen in vak-
kringen. De Israëlische stand behoort 
al jaren tot de meest bezochte exposan-
ten van deze vakbeurs. Dit keer kreeg 
men met bijzonder veel belangstelling 
te maken. Een van de grootste belang-
stellenden in Israëlische innovaties was 
de telecommunicatiereus Deutsche Te-
lekom. Voor de vertegenwoordigers van 
Deutsche Telekom op de beurs had de 
Israëlische Kamer van Koophandel al 
eerder ruim 60 zakelijke besprekingen 
met de aanwezige Israëlische bedrijven 
gecoördineerd.

Na de beurs maakte Deutsche Te-
lekom bekend dat men een strategisch 
partnerschap aanging met het Israëli-
sche bedrijf Magisto. Dit bedrijf heeft 
een app ontwikkeld die zich in een toe-
nemende populariteit kan verheugen. 
Eind 2013 telde Magisto rond de 20 mil-
joen gebruikers, zodat het bedrijf binnen 
slechts een jaar een groei van ruim tien 
miljoen gebruikers kon noteren. Magis-
to maakt gebruik van kunstmatige intel-
ligentie, waarmee men volautomatisch 

video’s kan maken en verspreiden. In 
een artikel van de Duits-Israëlische Ka-
mer van Koophandel stond erover: “Als 
een professionele cutter kiest Magisto 
automatisch de belangrijke scènes uit 
een video en maakt er een geschiedenis 
van met een gepersonaliseerde stijl en 
muziek. De app is beschikbaar op iOS, 
Android werkt op basis van een brow-
ser. In de beide appstores Google Play 
en iOS App Store is Magisto de video 
app die het hoogste scoort.”

Over de komende samenwerking met 
Deutsche Telekom zei Oren Boiman, de 
manager van het bedrijf Magisto: “De 
samenwerking met Deutsche Telekom 
AG was een prachtervaring. We zijn er 
heel erg blij met dat hun motto ‘easy to 
partner’ niet maar loze woorden zijn en 
dat een wereldwijd opererende aanbie-
der met de snelheid van een net gestart 
bedrijf kan werken.”

Ook Marc Sommer, die bij Deutsche 
Telekom als vicepresident voor marke-
ting in Europa werkt, vond geestdriftige 
woorden voor het nieuwe partnerschap: 
“Geheel volgens ons motto ‘Life is For 
Sharing’ proberen wij nieuwe en span-

nende mogelijkheden voor onze klan-
ten te openen, dingen te delen en met 
vrienden en familie in contact te blijven. 
Magisto maakt het delen van momenten 
met elkaar mogelijk, en wel eenvoudig, 
snel en met plezier. Daarom geloven we 
dat onze klanten Magisto zeer ijverig 
zullen gebruiken om video’s te maken 
en te delen.”

Toegevoegd zij nog dat het bedrijf 
Magisto het hoofdkantoor in Tel Aviv 
heeft, maar ook over filialen in New 
York en Californië beschikt. Deutsche 
Telekom op zijn beurt heeft al gerui-
me tijd een onderzoek- en ontwikke-
lingscentrum in Israël, dat in Beer 
Sheva is gevestigd en nauw samen-
werkt met de wetenschappers van 
de Ben Gurion universiteit. AN∎
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eConomie

israëlisChe app voor 
reCorDprijs verkoCht

De manager van het Japanse con-
cern Rakuten, Hiroshi Mikitani, zei 
eenvoudig en treffend: “Het was nu 
het juiste moment voor deze aankoop. 
Op een later tijdstip hadden we dit ver-
moedelijk niet gedaan, want het aantal 
gebruikers van deze app neemt veel te 
snel toe.” Het concern Rakuten, waar-
van het commerciële e-platform het 
grootste van Japan en het zevende van 
de wereld is, betaalde voor de aankoop 
van een in Israël ontwikkelde app 900 
miljoen dollar (ruim 652 miljoen euro).

Gezien de volgende feiten is dat een 
verrassend aankoopbedrag. Viber biedt 
geen unieke service aan. De diensten 
van de kosteloze tekstberichten en in-
ternet telefonie onderscheiden zich niet 
sterk van Skype, WhatsApp an andere 
apps. Viber haalde sinds het debuut in 
december 2010 weliswaar 280 miljoen 
gebruikers in bijna 200 landen van 
de wereld, maar blijft toch achter bij 
WhatsApp (430 miljoen gebruikers) en 
Skype (meer dan een miljard gebrui-
kers). Terwijl de app in Europa aan 
kritiek blootstaat vanwege de slech-
te databescherming, verheugt de app 

Veel mensen die apps gebruiken voor 
communicatie, kennen Viber Media. 
Vergeleken met de concurrentie heeft 
Viber eigenlijk niets bijzonders te bie-
den. Het bedrijf maakte zelfs verlies, 
maar toch steeg het aantal gebruikers 
en bij verkoop aan een Japans concern 
verdienden de Israëlische ontwikke-
laars een aanzienlijk bedrag.

zich in een grote populariteit op andere 
markten, vooral in Vietnam en op de Fi-
lippijnen. In 2013 moest Viber ondanks 
deelsuccessen bekend maken dat het 
met verlies draaide. 

En dus zullen de 
specifieke behoeften 
van Rakuten eerder 
doorslaggevend zijn ge-
weest voor het betalen 
van zo’n groot bedrag. 
Mikitani bevestigde dit 
in een gesprek met het 
Israëlische internetwetenschapsportaal 
Israel 21c, want hij noemde Viber “een 
ideaal klantenplatform voor Rakuten”. 
Het Japanse concern, dat overigens 5,1 
miljard dollar omzet per jaar draait, had 
er volgens zijn manager moeite voor ge-
daan om een eigen app van deze soort te 
ontwikkelen, maar is er toch op bedacht 
om bijzonder gebruikersvriendelijk te 
zijn en “met een dynamisch systeem 
van internetdiensten nieuwe gebruikers 
te winnen”.

Over Viber en de ontwikkelaars van 
de app zijn nog meer bijzonderheden 
noemenswaard: de oprichters Talmon 

Marco, Igor Megzinski, Sani Maroli 
en Ofer Samocha hebben allemaal de 
Israëlische nationaliteit, maar kozen 
toch voor een andere vestigingsplaats 
dan Tel Aviv. Zij lieten hun bedrijf op 

Cyprus registreren 
en hebben ontwikke-
lingslaboratoria in 
Wit-Rusland, China en 
Israël. In totaal bie-
den de oprichters van 
Viber aan ongeveer 
100 mensen werk. De 

drijvende kracht achter Viber is Tal-
mon Marco, die ondanks zijn geboorte 
in Israël in de VS is opgegroeid, maar 
na zijn diensttijd in het Israëlische le-
ger samen met andere kameraden zijn 
bedrijf in het leven heeft geroepen. De 
winsten van dit bedrijf iMesh inves-
teerden ze in de oprichting van het 
bedrijf dat voor de ontwikkeling van 
Viber verantwoordelijk is.

Nadat de koop in maart beklonken 
was, werd bekend dat Rakuten de app 
enigszins wil ombouwen; men is van 
plan om voor Viber onder andere een ex-
tra spelplatform te ontwikkelen. AN∎

Het Japanse concern Rakuten 

betaalde voor de aanschaf 

van een in Israël ontwikkelde 

app ruim 652 miljoen euro.
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E

wetensChap

in israël worDt 
water ‘geplant’
Israël is het enige land ter wereld dat 
tegenwoordig meer bomen telt dan 100 jaar 
geleden. Daar heeft het Joods Nationaal 
Fonds een belangrijk aandeel aan. Inmiddels 
concentreert de organisatie zich op nog een 
ander gebied: water.

ve waterhuishouding. Tegenwoordig 
weet men precies hoe je regenwater het 
best kunt opvangen en benutten, welke 
boomsoorten maar weinig watertoevoer 
nodig hebben en hoe je zelfs barre gebie-
den voor de landbouw kunt gebruiken. 
Het JNF presenteerde deze expertise on-
der andere op de grootste beurs op het 
gebied van watertechnologie ter wereld, 
de WATEC. Naast het genoemde model-
project uit het jongste verleden – de sa-
nering van de Alexander rivier – heeft 
het JNF nog een groot project om trots 
op te zijn. Het Hula dal, ooit drooggelegd 
vanwege de verbreiding van malaria, is 
nu weer vol water en in de plassen en 
moerasgebieden ervan gedijen de flora 
en dus ook de fauna weer. Vooral voor 
vogelliefhebbers is het een prachtplek, 
want vanaf de aangelegde uitzichtpun-
ten kun je het hele jaar door allerlei in-
heemse vogelsoorten observeren. In de 
perioden dat de trekvogels Israël passe-
ren – en dat zijn er meer dan een miljard 
– wordt het Hula dal een paradijs voor 
ornithologen.

Maar het JNF wijdt zich ook aan 
stedelijke gebieden. Intussen zijn er 
hele afdelingen die zich bezig houden 
met het benutten van natuurlijke wa-
terreservoirs in de stadscentra en met 
alternatieve ecosystemen. Zo heeft het 
JNF samen met de gemeente Kfar Saba 

Een paar maanden geleden had ie-
dereen het over de begrippen Israël en 
water; dat kwam door een niet alleen on-
gelukkige, maar ook cijfermatig onjuiste 
vergelijking. Behalve aan juiste cijfers 
ontbrak het in de uiteenzettingen erover 
ook aan belangrijke feiten: Israël loopt in 
de wereld voorop als het om de bereiding 
van drinkwater gaat. Met dit bewerkte 
water bedrijft men hele takken van land-
bouw en men voorziet er ook de visteelt-
bedrijven in de Negev woestijn van. Ver-
der leveren de ontziltingsinstallaties van 
het land een belangrijke bijdrage aan de 
omgang met het levensbelangrijke wa-
ter. In Ashkelon, Palmachim, Hadera en 
Soreq zijn al dergelijke installaties met 
verschillende capaciteiten in bedrijf. De 
eerste installatie nam men al in 2005 in 
bedrijf. Een vijfde ontziltingsinstallatie 
in Ashdod is momenteel in aanbouw en 
zal naar het zich laat aanzien in septem-
ber 2014 klaar zijn. Dit water is welis-
waar behoorlijk duur, maar speelt als 
aanvulling op de slechts spaarzaam door 
natuurlijke bronnen gevoede Israëlische 
waterhuishouding een niet meer weg 
te denken rol. Om het volume even te 
verduidelijken: de ontziltingsinstallatie 
in Palmachim is op volle capaciteit de 
grootste van de wereld en zorgt er on-
der andere voor dat Israël intussen een 
overschot aan zoet water produceert.

Niettemin dient men omzichtig met de 
natuurlijke bronnen om te gaan. Aan 
zo’n aspect wijdt zich Keren Kajemet 
LeIsrael, ofwel het Joods Nationaal 
Fonds (JNF), dat zich sinds 1901 inzet 
voor de ontwikkeling van het land. In 
de Osmaanse tijd was dit in agrarisch 
opzicht en voor wat betreft alle infra-
structuur onverantwoord zwaar ver-
waarloosd. Allereerst zorgde het JNF 
voor de bebossing van het land dat in 
grote gebieden nu niet bepaald met een 
rijkdom aan regen is gezegend. Dankzij 
giften voor het aanplanten van bossen 
kon het JNF in de afgelopen 110 jaar 
zo’n 240 miljoen bomen aanplanten. 
Maar dat is lang niet alles, want tege-
lijkertijd zorgde het JNF er voor dat er 
180 dammen en waterbekkens werden 
aangelegd. Onder de opgebouwde na-
tuurparken van het land (een duizend in 
getal) zijn er ettelijke die waterwegen 
hebben. Verder zet het JNF zich in voor 
de sanering van vervuilde wateren. Een 
zo’n modelproject is de sanering van de 
Alexander rivier, waar flora en fauna nu 
weer gedijen en mensen veel verschil-
lende vormen van recreatie kunnen ge-
nieten.

In de loop van het tientallen jaren 
durende werk aan de bebossing en aan-
planting heeft het JNF een rijke ervaring 
opgedaan in verband met een effectie-
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palmaChim is op volle CapaCiteit 
De grootste van De werelD
Zij zorgt er onder andere voor dat Israël 
intussen een overschot aan zoet water 
produceert.
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De jooDse ‘nobelprijs’
De Genesisprijs is in 2012 in het leven geroepen. Eind 
2013 werd de eerste laureaat bekendgemaakt. Met 
deze onderscheiding wil men Joodse personen eren 
die zich her en der in de wereld verdienstelijk hebben 
gemaakt om de joodse identiteit te verdiepen.

De Genesisprijs is gedoteerd met 
een miljoen dollar. De aanzet tot het in-
stellen van deze prijs gaf de Russische 
Jood Stan Polovets, die tot nu toe als 
extreem mensenschuw bekend stond. 
Hij houdt zich graag verre van openbare 
gebeurtenissen en ook van maatschap-
pelijke samenkomsten, vooral van ande-
re Russische oligarchen. Heel stilletjes 
riep hij meerdere liefdadigheidsorgani-
saties in het leven, waaronder ook de 
Genesis Philanthrophy Group, die ten-
slotte in samenwerking met het bureau 
van de premier van Israël en het Joods 
Agentschap de eerste aankondiging van 
deze hoog gedoteerde prijs deed. De in-
stelling van de Genesisprijs, die de pers 
ook graag de Joodse Nobelprijs noemt, 
was voor hem echter wel een reden om 
in het openbaar te treden en zijn filan-
tropische activiteiten meer voor het 
voetlicht te halen.

Polovets is een trotse Jood en voelt 
zich overeenkomstig het Joodse gebod 
dat “alle Joden voor elkaar verantwoor-
delijk zijn”, verplicht jegens zijn volk 
en hun welzijn. Zo promoot deze man, 

de prijs is toevertrouwd, behoort on-
der anderen de schrijver en holocaust 
overlevende Elie Wiesel. Hij zei over de 
eerste prijswinnaar: “Bloomberg legt 
met zijn levensweg en zijn engagement 
de lat hoog voor alle volgende prijswin-
naars. Voor het Joodse volk is het een 
grote eer om de verworvenheden van 
deze man te mogen eren.”

De pers daarentegen zag dit ietwat 
anders en merkte cynisch op dat 
uitgerekend Bloomberg toch niet nog 
meer geld op zijn bankrekening nodig 
had. Polovets, die met zijn stichting 
Genesis Philanthrophy Group, die onder 
andere kantoren in Tel Aviv heeft, veel 
liefdadigheidsdoelen steunt, ziet het 
anders. “Het is ons doel om bekende en 
verdienstelijke Joodse persoonlijkheden 
er toe aan te sporen om het prijzengeld 
aan liefdadigheidsdoelen te besteden. 
Ik koester de hoop dat Bloomberg 
het prijzengeld met nog een miljoen 
zal verhogen, want hij hoort per 
slot van rekening toch tot de leden 
van onze gemeenschap die altijd 
erg royaal hebben gegeven.»  ZL∎

miChael bloomberg, 
De eerste winnaar 
van De genesisprijs

die zijn vermogen in de aardolie heeft 
gemaakt, ook programma’s voor jonge 
Joden om hen met hun Joodse erfenis 
en hun Joodse identiteit in verbinding 
te brengen en daarnaast een verbonden-
heid met Israël op te bouwen. Polovets 
stelde bij de instelling van de prijs een 
stichtingskapitaal van 100 miljoen dol-
lar ter beschikking en knoopte er de 
voorwaarde aan vast dat de laureaat 
een verdienstelijke Jood moest zijn die 
zich bij het accepteren van de prijs dien-
de te verplichten om zich een jaar lang 
voor de programma’s van de stichting te 
engageren.

De eerste prijswinnaar van de Ge-
nesisprijs is, zo werd eind 2013 be-
kendgemaakt, Michael Bloomberg. De 
eerste uitreikingsceremonie vond laat 
in het voorjaar in Jeruzalem plaats. 
In de Laudatio stond dat de ex-burge-
meester van New York zich erg voor 
het zakenleven heeft geëngageerd en 
dat Bloomberg daarnaast liefdadigheid 
en dienst ten behoeve van het alge-
meen welzijn heeft bevorderd. Tot de 
commissie aan wie het verlenen van 

een biologisch waterfiltersysteem opge-
bouwd, zodat de winterregens niet meer 
naar zee stromen en dus verloren gaan. 
En deze en andere moderne methoden 

brengt het JNF ook de wereld in. Niet 
alleen veel Afrikaanse landen kunnen 
genieten van de Israëlische ervaringen, 
maar soms ook landen die officieel geen 

diplomatieke betrekkingen met Israël 
onderhouden, waar de leiding van het 
JNF begrijpelijk genoeg geen nadere 
mededelingen over doet.  AN∎
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in israël worDt 
water ‘geplant’
Israël is het enige land ter wereld dat 
tegenwoordig meer bomen telt dan 100 jaar 
geleden. Daar heeft het Joods Nationaal 
Fonds een belangrijk aandeel aan. Inmiddels 
concentreert de organisatie zich op nog een 
ander gebied: water.

ve waterhuishouding. Tegenwoordig 
weet men precies hoe je regenwater het 
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heemse vogelsoorten observeren. In de 
perioden dat de trekvogels Israël passe-
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structuur onverantwoord zwaar ver-
waarloosd. Allereerst zorgde het JNF 
voor de bebossing van het land dat in 
grote gebieden nu niet bepaald met een 
rijkdom aan regen is gezegend. Dankzij 
giften voor het aanplanten van bossen 
kon het JNF in de afgelopen 110 jaar 
zo’n 240 miljoen bomen aanplanten. 
Maar dat is lang niet alles, want tege-
lijkertijd zorgde het JNF er voor dat er 
180 dammen en waterbekkens werden 
aangelegd. Onder de opgebouwde na-
tuurparken van het land (een duizend in 
getal) zijn er ettelijke die waterwegen 
hebben. Verder zet het JNF zich in voor 
de sanering van vervuilde wateren. Een 
zo’n modelproject is de sanering van de 
Alexander rivier, waar flora en fauna nu 
weer gedijen en mensen veel verschil-
lende vormen van recreatie kunnen ge-
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meen welzijn heeft bevorderd. Tot de 
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De tegenovergestelDe broers van baraCk obama
Barack Obama heeft 8 halbroers en halfzussen: drie oudere halfbroers van vaders kant en drie jongere 
halfbroers van vaders kant, een halfzus van vaders kant en een jongere halfzus van moeders kant. 
Onlangs kwamen twee van zijn halfbroers in het nieuws.

Broers en zussen kunnen heel ver-
schillend zijn, zo ook in dit geval. Aan 
de ene kant een charismatisch man, een 
politicus, die als moslim dichtbij Hamas 
staat. Aan de andere kant een econo-
misch adviseur en pianospeler die de 
zoon van een Jodin is. Dat zijn de beide 
halfbroers van de Amerikaanse presi-
dent Barack Obama, die door hun uit-
gangspunten misschien ook enig inzicht 
in de complexe persoonlijkheid van deze 
machtige regeringsleider bieden.

Malik Obama, de oudere halfbroer 
van Barack Obama, was de laatste tijd 
meermaals in het nieuws vanwege een 
reeks gebeurtenissen die de Amerikaan-
se president best in verlegenheid brach-
ten. Malik riep een stichting met de naam 
Barack Obama in het leven, die naar hun 
beider vader is genoemd. Hij is ook voor-
zitter van deze stichting, die in Kenia ac-
tief is voor arme kinderen. Op basis van 
de doelstelling werd de stichting in de 
VS als organisatie ten algemenen nutte 
vrijgesteld van BTW, terwijl organisaties 
die tot de rechts-conservatieve Teaparty 
behoren soms jarenlang met enorme bu-

reaucratische horden werden geconfron-
teerd om dezelfde status te krijgen.

De bevoorrechting die Malik Obama 
ten deel viel, bracht de politieke rivalen 
van de president in het geweer. Ze wis-
ten een foto te vinden die bewijst dat 
Malik Obama heeft deelgenomen aan 
een liefdadigheidsbijeenkomst van een 
islamitische organisatie in Jemen. Op de 
foto draagt hij een Hamas sjaal waar-
op ook nog een de Rotskoepel van Je-
ruzalem is afgebeeld met als ondertitel 
“Jeruzalem is van ons, we komen”. Aan 
de andere kant van de sjaal die Malik 
draagt is een landkaart afgebeeld die 
de omtrek van het land Israël schetst. 
Daaronder staat: “Van de Jordaan tot 
aan de zee”. Omdat Malik Obama het 
Arabisch machtig is, kan hij moeilijk be-
weren dat hij er geen idee van had met 
wat voor slogans en symbolen hij zich 
daar heeft laten fotograferen.

Uit verder onderzoek is gebleken 
dat Malik Obama daarnaast de functie 
van secretaris van een Soedanese is-
lamitische ‘liefdadigheidsorganisatie’ 
bekleedt en contacten met Omar al 

Bashir onderhoudt, die president van 
Soedan is en tegen wie het Internatio-
nale Gerechtshof in Den Haag een ar-
restatiebevel heeft uitgevaardigd we-
gens volkerenmoord, misdaden tegen 
de menselijkheid en oorlogsmisdaden. 
De voorzitter van deze liefdadigheids-
organisatie, die de Hamas leider Ismael 
Hanija onder zijn vrienden telt, heeft 
herhaaldelijk in het openbaar opgeroe-
pen tot vernietiging van Israël.

Malik heeft altijd beweerd dat hij heel 
dichtbij zijn broer staat. Wat dat betreft 
komt hij er graag mee dat hij getuige was 
bij het huwelijk van Barack en Michelle. 
Hebben Malik en diens engagement in-
vloed op de houding van de Amerikaanse 
president? Obama‘s politieke rivalen zijn 
het er over eens dat het antwoord posi-
tief uitvalt. Zijn politieke vrienden daar-
entegen zetten tegenover deze bewering 
de andere halfbroer van Barack Obama 
– Mark Obama Ndesandjo. Hij is de zoon 
van een Amerikaanse Jodin genaamd 
Ruth Baker, die verliefd werd op de vader 
van Barack Obama en zijn derde echtge-
note werd. Zoals voor alle familieleden 
geldt, was ook de carrière van Mark al-
lesbehalve gewoontjes. Hij bezocht een 
eliteschool in Nairobi en studeerde later 
aan meerdere befaamde universiteiten. 
Sinds 2002 leeft hij in het Chinese Shen-
zhen, waar hij als economisch adviseur 
werkzaam is en daarnaast vrijwilligers-
werk doet. Op benefietgala’s heeft hij al 
heel wat keren zijn talent als pianospeler 
bewezen. In tegenstelling tot zijn half-
broer Malik hield hij de familie liever op 
afstand. Hij heeft op dit punt aangegeven 
dat hij vooral afstand wilde van zijn va-
der, die hem fysiek had mishandeld. Toen 
zijn halfbroer Obama zich toch kandidaat 
stelde voor het ambt van president van 
de VS, kwam de hele familiegeschiedenis 
weer bij hem boven. Sindsdien hebben de 
beide halfbroers elkaar meermaals ont-
moet, al was er nooit veel tijd voor. De 
band zal wel pas na de ambtsperiode van 
broer Barack intensiever worden, als zijn 
agenda meer tijd voor familiezaken toe-
laat.        ZL∎

BARACK OBAMA
malik oBama mark oBama

ruth Bakerann DunhamBarack oBama, Sr.kezia aoko
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islamitisCh israëlisCh Diplomaat ontkraCht 
stereotypen
De Israëlische diplomaat moet zich altijd weer laten uitschelden als hij in Groot-Brittannië voor zijn land optreedt. 
Men verwijt hem dat hij in dienst van een apartheidsstaat is. Daar kan hij alleen maar om grijnzen. Als Bedoeïen en 
moslim in dienst van de staat Israël weerlegt hij dat gemakkelijk.

Ishmael Khaldi besloot een diploma-
tieke loopbaan te kiezen. Tegenwoordig 
dient de 43-jarige in de Israëlische am-
bassade in Londen en probeert hij in het 
kader van zijn werk telkens weer de ar-
gumenten te ontkrachten die op bijeen-
komsten voor Israël boycots, vooral op 
de hogescholen, naar voren komen. Als 
de aanwezigen na het naar voren bren-
gen van de verwijten van apartheid tegen 
Israël gaan begrijpen dat ze een Arabier 
voor zich hebben die in de diplomatieke 
dienst van het Israëlische ministerie van 
Buitenlandse Zaken werkt, veranderen 
de argumenten. Ineens is hij dan een 
‘verrader’ en een ‘zionistische slaaf’.

Hij laat zich echter niet van de wijs 
brengen en benadrukt telkens opnieuw: 
“Ik beschouw het als verkeerd om over 
een land te oordelen waar je jezelf geen 
directe indruk van verschaft hebt. In 
het Midden-Oosten is Israël een oase 
van democratie en eveneens een suc-
cesverhaal. Israël heeft een maatschap-
pij waarin veel verschillende culturen 
bij elkaar komen. Daarnaast ben ik zelf 
het bewijs dat je het in Israël heel ver 
kunt schoppen. Ik ben opgegroeid als 
herdersjongen en vandaag ben ik di-
plomaat.” Khaldi is in een klein dorp in 
Galilea opgegroeid. Net als veel leden 
van zijn Bedoeïenenstam meldde ook hij 
zich op 18-jarige leeftijd voor dienst in 
het Israëlische leger. Na zijn diensttijd 
bij een gevechtseenheid verkondigde hij 
zijn familie dat hij graag aan een oplei-
ding van het Israëlische ministerie van 
Buitenlandse Zaken wilde gaan deelne-
men. Zijn familie en zijn vrienden ge-
loofden echt niet dat hij het persoonlijke 
sollicitatiegesprek ooit zou halen. Maar 
Khaldi werd wel voor de cursus aan-
genomen. Omdat hij de noodzakelijke 

capaciteiten bezat, was het irrelevant 
dat hij een islamitische Bedoeïen was. 
Hij was en is immers een burger van de 
staat Israël.

Na het afsluiten van zijn opleiding 
kreeg Khaldi verschillende taken toe-
vertrouwd. Hij diende als viceconsul in 
San Francisco en maakte geruime tijd 
deel uit van een team van het Israëli-
sche ministerie van Buitenlandse Zaken 
dat verantwoordelijk was voor voorlich-
ting en werk op internet in het Arabisch. 
In juni 2009 benoemde minister van 
Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman 
hem tot politiek adviseur van zijn afde-
ling. Khaldi was het eerste lid van een 
Israëlische minderheid dat in zo’n hoog-
geplaatst team werd geroepen. “Dat is 
typisch Israël”, zei Khaldi op een keer, 
toen men hem vroeg naar zijn werk op 
een afdeling die rechtstreeks ressor-
teert onder een man die bekend staat 
om zijn extreem rechtse wereldbeschou-

israëls viering van 65 jaar onafhankelijkheiD in 
lonDen Door De israëlisChe ambassaDe gesteunD.

wing. “Ieder van ons heeft een andere 
achtergrond. We werken allemaal hand 
in hand en respecteren elkaar. Lieber-
man is een echte leider. Hij neemt geen 
blad voor de mond. En hij zegt soms 
heel onaangename dingen, dat klopt.”

Sinds een jaar of twee dient Khaldi 
op de Israëlische ambassade in Londen. 
Hij is er verantwoordelijk voor de voor-
lichting over de Israëlische maatschap-
pij. Israël gebruikt dit als tegenhanger 
tegen het streven in Groot-Brittannië 
om Israël te boycotten. Al jaren geldt 
Engeland als centrum van de Israël boy-
cot, wat Khaldi voor heel wat uitdagin-
gen plaatst, die hij volgens zijn werkge-
ver echter uitstekend de baas kan.

In het kader van zijn werk moet 
Khaldi ook altijd weer deelnemen aan 
bijeenkomsten die op hogescholen wor-
den georganiseerd. Daar stuit hij nogal 
eens op heel radicaal ingestelde woord-
voerders van de Israël boycot. Dat hij 
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maatsChappij

De tegenovergestelDe broers van baraCk obama
Barack Obama heeft 8 halbroers en halfzussen: drie oudere halfbroers van vaders kant en drie jongere 
halfbroers van vaders kant, een halfzus van vaders kant en een jongere halfzus van moeders kant. 
Onlangs kwamen twee van zijn halfbroers in het nieuws.

Broers en zussen kunnen heel ver-
schillend zijn, zo ook in dit geval. Aan 
de ene kant een charismatisch man, een 
politicus, die als moslim dichtbij Hamas 
staat. Aan de andere kant een econo-
misch adviseur en pianospeler die de 
zoon van een Jodin is. Dat zijn de beide 
halfbroers van de Amerikaanse presi-
dent Barack Obama, die door hun uit-
gangspunten misschien ook enig inzicht 
in de complexe persoonlijkheid van deze 
machtige regeringsleider bieden.

Malik Obama, de oudere halfbroer 
van Barack Obama, was de laatste tijd 
meermaals in het nieuws vanwege een 
reeks gebeurtenissen die de Amerikaan-
se president best in verlegenheid brach-
ten. Malik riep een stichting met de naam 
Barack Obama in het leven, die naar hun 
beider vader is genoemd. Hij is ook voor-
zitter van deze stichting, die in Kenia ac-
tief is voor arme kinderen. Op basis van 
de doelstelling werd de stichting in de 
VS als organisatie ten algemenen nutte 
vrijgesteld van BTW, terwijl organisaties 
die tot de rechts-conservatieve Teaparty 
behoren soms jarenlang met enorme bu-

reaucratische horden werden geconfron-
teerd om dezelfde status te krijgen.

De bevoorrechting die Malik Obama 
ten deel viel, bracht de politieke rivalen 
van de president in het geweer. Ze wis-
ten een foto te vinden die bewijst dat 
Malik Obama heeft deelgenomen aan 
een liefdadigheidsbijeenkomst van een 
islamitische organisatie in Jemen. Op de 
foto draagt hij een Hamas sjaal waar-
op ook nog een de Rotskoepel van Je-
ruzalem is afgebeeld met als ondertitel 
“Jeruzalem is van ons, we komen”. Aan 
de andere kant van de sjaal die Malik 
draagt is een landkaart afgebeeld die 
de omtrek van het land Israël schetst. 
Daaronder staat: “Van de Jordaan tot 
aan de zee”. Omdat Malik Obama het 
Arabisch machtig is, kan hij moeilijk be-
weren dat hij er geen idee van had met 
wat voor slogans en symbolen hij zich 
daar heeft laten fotograferen.

Uit verder onderzoek is gebleken 
dat Malik Obama daarnaast de functie 
van secretaris van een Soedanese is-
lamitische ‘liefdadigheidsorganisatie’ 
bekleedt en contacten met Omar al 

Bashir onderhoudt, die president van 
Soedan is en tegen wie het Internatio-
nale Gerechtshof in Den Haag een ar-
restatiebevel heeft uitgevaardigd we-
gens volkerenmoord, misdaden tegen 
de menselijkheid en oorlogsmisdaden. 
De voorzitter van deze liefdadigheids-
organisatie, die de Hamas leider Ismael 
Hanija onder zijn vrienden telt, heeft 
herhaaldelijk in het openbaar opgeroe-
pen tot vernietiging van Israël.

Malik heeft altijd beweerd dat hij heel 
dichtbij zijn broer staat. Wat dat betreft 
komt hij er graag mee dat hij getuige was 
bij het huwelijk van Barack en Michelle. 
Hebben Malik en diens engagement in-
vloed op de houding van de Amerikaanse 
president? Obama‘s politieke rivalen zijn 
het er over eens dat het antwoord posi-
tief uitvalt. Zijn politieke vrienden daar-
entegen zetten tegenover deze bewering 
de andere halfbroer van Barack Obama 
– Mark Obama Ndesandjo. Hij is de zoon 
van een Amerikaanse Jodin genaamd 
Ruth Baker, die verliefd werd op de vader 
van Barack Obama en zijn derde echtge-
note werd. Zoals voor alle familieleden 
geldt, was ook de carrière van Mark al-
lesbehalve gewoontjes. Hij bezocht een 
eliteschool in Nairobi en studeerde later 
aan meerdere befaamde universiteiten. 
Sinds 2002 leeft hij in het Chinese Shen-
zhen, waar hij als economisch adviseur 
werkzaam is en daarnaast vrijwilligers-
werk doet. Op benefietgala’s heeft hij al 
heel wat keren zijn talent als pianospeler 
bewezen. In tegenstelling tot zijn half-
broer Malik hield hij de familie liever op 
afstand. Hij heeft op dit punt aangegeven 
dat hij vooral afstand wilde van zijn va-
der, die hem fysiek had mishandeld. Toen 
zijn halfbroer Obama zich toch kandidaat 
stelde voor het ambt van president van 
de VS, kwam de hele familiegeschiedenis 
weer bij hem boven. Sindsdien hebben de 
beide halfbroers elkaar meermaals ont-
moet, al was er nooit veel tijd voor. De 
band zal wel pas na de ambtsperiode van 
broer Barack intensiever worden, als zijn 
agenda meer tijd voor familiezaken toe-
laat.        ZL∎

BARACK OBAMA
malik oBama mark oBama

ruth Bakerann DunhamBarack oBama, Sr.kezia aoko
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maatsChappij

islamitisCh israëlisCh Diplomaat ontkraCht 
stereotypen
De Israëlische diplomaat moet zich altijd weer laten uitschelden als hij in Groot-Brittannië voor zijn land optreedt. 
Men verwijt hem dat hij in dienst van een apartheidsstaat is. Daar kan hij alleen maar om grijnzen. Als Bedoeïen en 
moslim in dienst van de staat Israël weerlegt hij dat gemakkelijk.

Ishmael Khaldi besloot een diploma-
tieke loopbaan te kiezen. Tegenwoordig 
dient de 43-jarige in de Israëlische am-
bassade in Londen en probeert hij in het 
kader van zijn werk telkens weer de ar-
gumenten te ontkrachten die op bijeen-
komsten voor Israël boycots, vooral op 
de hogescholen, naar voren komen. Als 
de aanwezigen na het naar voren bren-
gen van de verwijten van apartheid tegen 
Israël gaan begrijpen dat ze een Arabier 
voor zich hebben die in de diplomatieke 
dienst van het Israëlische ministerie van 
Buitenlandse Zaken werkt, veranderen 
de argumenten. Ineens is hij dan een 
‘verrader’ en een ‘zionistische slaaf’.

Hij laat zich echter niet van de wijs 
brengen en benadrukt telkens opnieuw: 
“Ik beschouw het als verkeerd om over 
een land te oordelen waar je jezelf geen 
directe indruk van verschaft hebt. In 
het Midden-Oosten is Israël een oase 
van democratie en eveneens een suc-
cesverhaal. Israël heeft een maatschap-
pij waarin veel verschillende culturen 
bij elkaar komen. Daarnaast ben ik zelf 
het bewijs dat je het in Israël heel ver 
kunt schoppen. Ik ben opgegroeid als 
herdersjongen en vandaag ben ik di-
plomaat.” Khaldi is in een klein dorp in 
Galilea opgegroeid. Net als veel leden 
van zijn Bedoeïenenstam meldde ook hij 
zich op 18-jarige leeftijd voor dienst in 
het Israëlische leger. Na zijn diensttijd 
bij een gevechtseenheid verkondigde hij 
zijn familie dat hij graag aan een oplei-
ding van het Israëlische ministerie van 
Buitenlandse Zaken wilde gaan deelne-
men. Zijn familie en zijn vrienden ge-
loofden echt niet dat hij het persoonlijke 
sollicitatiegesprek ooit zou halen. Maar 
Khaldi werd wel voor de cursus aan-
genomen. Omdat hij de noodzakelijke 

capaciteiten bezat, was het irrelevant 
dat hij een islamitische Bedoeïen was. 
Hij was en is immers een burger van de 
staat Israël.

Na het afsluiten van zijn opleiding 
kreeg Khaldi verschillende taken toe-
vertrouwd. Hij diende als viceconsul in 
San Francisco en maakte geruime tijd 
deel uit van een team van het Israëli-
sche ministerie van Buitenlandse Zaken 
dat verantwoordelijk was voor voorlich-
ting en werk op internet in het Arabisch. 
In juni 2009 benoemde minister van 
Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman 
hem tot politiek adviseur van zijn afde-
ling. Khaldi was het eerste lid van een 
Israëlische minderheid dat in zo’n hoog-
geplaatst team werd geroepen. “Dat is 
typisch Israël”, zei Khaldi op een keer, 
toen men hem vroeg naar zijn werk op 
een afdeling die rechtstreeks ressor-
teert onder een man die bekend staat 
om zijn extreem rechtse wereldbeschou-

israëls viering van 65 jaar onafhankelijkheiD in 
lonDen Door De israëlisChe ambassaDe gesteunD.

wing. “Ieder van ons heeft een andere 
achtergrond. We werken allemaal hand 
in hand en respecteren elkaar. Lieber-
man is een echte leider. Hij neemt geen 
blad voor de mond. En hij zegt soms 
heel onaangename dingen, dat klopt.”

Sinds een jaar of twee dient Khaldi 
op de Israëlische ambassade in Londen. 
Hij is er verantwoordelijk voor de voor-
lichting over de Israëlische maatschap-
pij. Israël gebruikt dit als tegenhanger 
tegen het streven in Groot-Brittannië 
om Israël te boycotten. Al jaren geldt 
Engeland als centrum van de Israël boy-
cot, wat Khaldi voor heel wat uitdagin-
gen plaatst, die hij volgens zijn werkge-
ver echter uitstekend de baas kan.

In het kader van zijn werk moet 
Khaldi ook altijd weer deelnemen aan 
bijeenkomsten die op hogescholen wor-
den georganiseerd. Daar stuit hij nogal 
eens op heel radicaal ingestelde woord-
voerders van de Israël boycot. Dat hij 
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daar als islamitische Bedoeïen optreedt 
en op grond van zijn professionele carri-
ère aantoont dat Israël geen apartheids-
land is, maakt zijn werk er geenszins 
gemakkelijker op. Integendeel, vaak 
zijn de anti-Israël activisten dan nog bo-
zer. Khaldi kan niet alleen van verbale 
aanvallen, maar ook van enkele fysieke 
aanvallen vertellen. “Zulke mensen en 
hun gezindheid zijn de grootste horde 
voor vrede”, zei hij onlangs in een in-
terview. “Ze bevorderen een cultuurtje 
waar men niet de dialoog en de onder-
handelingen zoekt. Dat wijzen ze van 
tevoren al af, want achter hun activisme 
tegen de achtergrond van vermeende 
kritiek op Israël zit niets anders dan 
antisemitisme. Hun aanvallen op Israël 
zijn pure huichelarij, want over andere 
landen die de mensenrechten schenden 
hoor je hen totaal niet. Voor hen zijn 
Iran en Syrië volkomen acceptabel.”

Overigens hoeft men niet te denken 
dat Khaldi Israël als een volmaakt land 
presenteert. Ook hij heeft kritiek op 
het land en op de maatschappij, “maar 
deze kritiek komt voort uit liefde, om-
dat ik mijn land graag nog verder wil 
verbeteren”. Zo vindt ook hij dat er in 
Israël vanzelfsprekend ook ongelijk-
heid en discriminatie is. «Israël is geen 
volmaakt land. Maar ik ken geen enkel 
land dat 100% volmaakt is. Er valt al-
tijd wel iets te verbeteren. Ook al moet 
er in Israël nog heel wat beter, het land 
kan toch erg trots zijn op de integra-
tie van de minderheden en vooral op 
het feit dat ook zij recht hebben op de 
vrijheid van meningsuiting.» ML∎

Dat Khaldi als islamitische Be-

doeïen optreedt en op grond 

van zijn professionele carrière 

aantoont dat Israël geen apart-

heidsland is, maakt zijn werk er 

geenszins gemakkelijker op.

bijbel & israël
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zal in 

Jeruzalem 
tot heerli jkheid 

zi jn
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door Wim Malgo 
(1922-1992)

“Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en 
zag, en zie, er was een Man met een 
meetsnoer in Zijn hand. Toen zei ik: 
Waar gaat U heen? Hij zei tegen mij: 
Ik ga Jeruzalem opmeten om te zien 
hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn 
lengte zal zijn. En zie, de Engel die met 
mij sprak, trad naar voren en een an-
dere engel trad Hem tegemoet. En Hij 
zei tegen hem: Loop snel, spreek tot die 
jongeman en zeg: Jeruzalem zal niet om-
muurd blijven, vanwege de veelheid aan 
mensen en dieren in haar midden. En 
Ik zal voor haar zijn, spreekt de HERE, 
een muur van vuur rondom, en Ik zal in 
haar midden tot heerlijkheid zijn. O, o, 
vlucht dan uit het land van het noorden! 
spreekt de HERE, want Ik heb u ver-
spreid over de vier windstreken van de 
hemel, spreekt de HERE. O, Sion! Zie 
te ontkomen, u die woont bij de dochter 
van Babel! Want zo zegt de HERE van 
de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid 
heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot 
die heidenvolken die u beroven, want 
wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. 
Want zie, ik beweeg Mijn hand over hen 
en zij zullen hun dienaren tot buit wor-
den. Dan zult u weten dat de HERE van 
de legermachten mij gezonden heeft. 
Juich en verblijd u, dochter van Sion, 
want zie, Ik kom en Ik zal in uw midden 
wonen, spreekt de HERE. Veel heiden-
volken zullen op die dag bij de HERE 
gevoegd worden en zij zullen Mij tot een 
volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. 
Dan zult u weten dat de HERE van de 
legermachten mij tot u gezonden heeft. 
De HERE zal Juda in eigendom nemen 
als Zijn deel in het heilige land. Hij zal 
Jeruzalem nog verkiezen. Wees stil voor 
het aangezicht van de HERE, alle vlees, 
want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige wo-
ning” (Zach. 2:5-17).

Welke boodschap moest de Engel 
van de Here aan Zacharia brengen? 
Het is een boodschap die tot in onze 
dagen doorklinkt en heerlijk in vervul-
ling gaat. De boodschap van Jeruzalem. 
Maar waarom nu uitgerekend Jeruza-
lem? Wel, God heeft Jeruzalem uitverko-

ren en juist daarom oefent deze stad ook 
zo’n merkwaardige aantrekkingskracht 
uit op kinderen van God. Het is immers 
een stukje uitverkiezingswaarheid van 
de Here. Hijzelf wil er wonen, zoals er in 
Zacharia 2:14 staat. De drieslag Jezus 
Christus, Jeruzalem en Israël zal beslis-
send zijn voor de heilshistorische toe-
komst van de wereld. Wij als Gemeente 
van Jezus hebben de heerlijke hoop op 
de Opname, als de Heer Jezus in de wol-
ken van de hemel komt en we Hem als 
bruidsgemeente tegemoet mogen gaan. 
Hier op aarde begint dan de Grote Ver-
drukking en daarna komt de Heer Jezus 
met Zijn duizenden heiligen terug. En 
waar zal Hij terugkomen? In Jeruzalem! 
“Op die dag zullen zijn voeten staan op 
de Olijfberg…” (Zach. 14:4). 

Hoe luidt nu de boodschap van de 
machtigere engel, die de eerste engel te-
genhoudt en naar Zacharia terugstuurt? 
Deze machtigere engel was zonder eni-
ge twijfel ondergeschikt aan de Man. Hij 
handelde in opdracht van de Man met 
het meetsnoer. Zijn boodschap betrof de 
toekomst van Jeruzalem. De stad was 
toen voor de tweede keer in benauwd-
heid. Na een verbanning van 70 jaar van 
de inwoners lag de stad er vervallen bij 
en was zij een puinhoop geworden. De 
tempel was verwoest. De kinderen van 
Israël waren in de tijd van Ezra en Ne-
hemia maar mondjesmaat uit de Baby-
lonische gevangenschap teruggekeerd. 
Ze probeerden Jeruzalem wel op te bou-
wen, maar ze stonden buitengewoon 
sterk onder druk en hadden interne en 
externe moeilijkheden. Ze stonden op 
het punt om het maar op te geven. En 
toen kwam plotseling die veelbelovende 
boodschap over de toekomst van Jeru-
zalem. 

Volgens de belofte van God heeft Je-
ruzalem geen menselijke bescherming 
meer nodig, zoals we in Zacharia 2:8 
lezen. Dat is Jeruzalems heerlijke troost 
voor de toekomst. Tot nu toe heeft haar 
bestaan er echter heel anders uitgezien. 
Behalve Jeruzalem is er in de hele we-

reldgeschiedenis geen andere stad ge-
weest die met zo veel en zulke hardnek-
kige vijanden geconfronteerd is. Geen 
andere stad is in de lange geschiedenis 
van haar bestaan zo vaak omstreden en 
verwoest geweest als de stad van David.

God staat op het punt om Zijn be-
lofte over deze stad te verwerkelijken. 
Maar de vervulling van de profetische 
boodschap van Zacharia staat nog voor 
de deur. De al begonnen vervulling van 
de toekomst van Jeruzalem van Zacha-
ria 2:9 zal zich nog in haar volle om-
vang ontvouwen: “Ik zal voor haar zijn, 
spreekt de HERE, een muur van vuur 
rondom, en Ik zal in haar midden tot 
heerlijkheid zijn”. Als de Here dit ver-
zekert, zal Hij het ook doen, ondanks 
Romeinen, Arabieren, Turken of Engel-
sen. Zacharia 2:9 is een profetie over 
het aardse Jeruzalem in het duizendjarig 
vrederijk. 

Hoeveel heerlijker heeft de Ge-
meente van Jezus het nu al; zij is door 
Christus Jezus door een muur van vuur 
omgeven en Hij is in haar midden tot 
heerlijkheid. Wat een onbegrensde mo-
gelijkheden heeft God als wij ons hele-
maal aan Hem overgeven. De gelovige 
die op twee gedachten hinkt is dwaas, 
want hoe ellendiger, hoe meer miskend, 
hoe meer veracht en hoe zwakker ze in 
zichzelf zijn, des te meer kan de Heer 
tot heerlijkheid voor hen zijn. Daarin is 
Jeruzalem eveneens een voorbeeld voor 
ons. 

Er is tegenwoordig een reusachtige 
samenzwering tegen deze stad aan de 
gang. Het wordt alleen niet uitgespro-
ken en maar heel weinig mensen heb-
ben er een idee van. In de wereldpolitiek 
komt het ook nauwelijks tot uitdruk-
king, maar wij weten vanuit de Schrift 
dat de verschillende eenheidsbewegin-
gen, zoals de EU, de NAVO en de oecu-
menische beweging zich allemaal tegen 
Jeruzalem zullen keren. In Zacharia 12:2 
staat: “Zie, Ik maak Jeruzalem tot een 
schaal der bedwelming voor alle volken 
in het rond; ja ook tegen Juda zal het 

Zacharia 2:10
“Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! Want zie, Ik kom in 
uw midden wonen, luidt het woord des HEREN.”
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gaan bij de belegering van Jeruzalem. 
Te dien dage zal ik Jeruzalem maken tot 
een steen, die alle natiën moeten heffen; 
allen die hem heffen, zullen zich deerlijk 
verwonden. En alle volkeren van de aar-
de zullen zich daarheen verzamelen.” 
Twee hoofdstukken verder, in Zacharia 
14:2, lezen we hetzelfde: “Dan zal Ik 
alle volken tegen Jeruzalem ten strijde 
vergaderen”. Vandaar de geweldige ij-

ver van God 
voor Jeruza-
lem. De Here 
zegt: “Ik zal 
voor haar een 
vurige muur 
zijn rond-
om…” Als de 
hele wereld 
s to rmloop t 
tegen deze 
uitverkoren 
stad Jeru-
zalem, zal 
Hijzelf een 
vurige muur 
e r o m h e e n 
zijn en tot 
heerlijkheid 
in haar mid-
den zijn.

Er is bewijs voor dat dit werkelijk 
zo is? Jawel, we hebben een heel duide-
lijk bewijs: de kinderen van Israël zijn 
bezig naar het land van hun vaderen 
terug te keren. “Ik zal”, zegt de Here, 
“in haar midden tot heerlijkheid zijn”. 
Dat zien we vandaag de dag voor onze 
ogen gebeuren. De terugkeer van de 
Joden uit de hele wereld klopt met wat 
de profeet Jesaja zo aangrijpend heeft 
geprofeteerd: “Het woord van de Here 
HERE, die de verdrevenen van Israël 
bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog 
meerderen bijeenbrengen, dan er reeds 

toegebracht zijn” (Jes. 56:8).
De consequenties voor Israël en de 

Gemeente van Jezus worden als gevolg 
van dit nachtgezicht van Zacharia op 
heel pregnante, maar ook indrukwek-
kende wijze als een appèl door Zacha-
ria uitgeroepen, want in hoofdstuk 2:6 
staat: “Op, op! Vlucht uit het noorder-
land! luidt het woord van de HERE, 
want naar de vier windstreken van de 
hemel heb Ik u uiteengedreven, luidt 
het woord van de HERE.” Met andere 
woorden: Kom bij elkaar! Kom terug 
naar Israël! In Psalm 50:5 zegt de Here 
via de psalmist: “Vergadert Mij Mijn 
gunstgenoten, die met Mij het verbond 
sluiten met offers”. Bij het volk van het 
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te vergaderen dat de Heer heeft vol-
bracht; als we in deze tijd als kinderen 
van God die opnieuw geboren zijn geen 
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Ja, we hebben 

een heel duide-

lijk bewijs: de 

kinderen van 

israël staan op 

het punt om 

naar het land 

van hun vaderen 

terug te keren.
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info@middernachtsroep.nl
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Muziek CD met prachtige en 
bekende Hebreeuwse liederen zoals 
“ Hava nagila”, “Hevenu shalom 
alechem” of “ Yerushalaiym shel 
zahav”. Prachtig gezongen onder 
muzikale begeleiding door de 
Nederlander Govert Roos en de 
Roemeen Ghighi N. Iovin. Een “must 
have” voor ieder Israël-liefhebber.

Solisten: Govert Roos en Ghighi N. Iovin • Uitvoering: CD, 14 track’s
€ 10.00
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In dit boek gaat het over het 
Woord van de levende God.
Door dit Woord kunt u onder 
de leiding van de Heilige Geest 
leren wie God is en wie Zijn 
Zoon is.

De profeet Hosea zegt in Hosea 
4:6
“Mijn volk is te gronde gegaan, 
omdat het zonder kennis is.”
En de Heere Jezus zegt zelf in 
Johannes 5:39
“Onderzoek de Schriften,
want u meent daarin het eeuwi-
ge leven te hebben;
en die zijn het, die van Mij 
getuigen.”

Dit zegt Jezus van de Schriften 
van het Oude Testament.
Hoe belangrijk is het dan te weten welke teksten in de Schriften de Heere Jezus 
bedoeld heeft.
In dit boek treft u meer dan 300 teksten uit het Oude Testament aan,
die direct of indirect duiden op de beloofde Messias.
De desbetreffende teksten worden verklaard en toegelicht door teksten uit het 
Nieuwe Testament, die daarmee een relatie hebben.
Dit boek is een unieke Bijbelstudie en gids.
Uniek in die zin, dat er weinig of geen boeken zijn die op deze wijze de eenheid 
van de Schriften laten zien.
Het boek kan gebruikt worden voor Bijbelstudie en als naslagwerk.

Een nieuw boek van de auteur Hendrik Schipper stelt deze vraag 
opnieuw aan de orde. Is Israël nog wel Gods oogappel? Israël is bijna 
dagelijks in het nieuws. Berichten over acties van Palestijnen tegen 

Israël. Israël legt resoluties 
van de VN naast zich neer. 
Antisemitisme in de wereld 
neemt toe. Boycotacties tegen 
Israël.

De staat Israël, is dat men-
senwerk of Gods werk? De 
schrijver laat in zijn boek zien 
wat de Bijbel zegt over Gods 
plan met Israël. Een zeer 
actueel boek!

“Israël Gods oogappel”, dit is 
de titel van het nieuwe boek. 
Een titel die niet door de 
schrijver is bedacht. In de Bij-
bel wordt een paar keer Israël 
op deze manier aangeduid.

Een oogappel is een zeer 
gevoelig lichaamsdeel, dat 
bescherming nodig heeft. 
Israël is een gevoelig onder-
werp, is dagelijks in het 
nieuws. Israël wordt geliefd 

en verguisd, bedreigd en vervolgd. Is eeuwenlang door de kerken 
beschouwd als een volk waarmee God afgedaan heeft. In de plaats 
van Israël kwam de kerk, het zogenaamde geestelijk Israël. 

Vandaag heeft bijna iedereen een mening over Israël. Dit bracht de 
auteur tot de vraag: “Wat zegt de Bijbel over Israël?” Hij ontdekte dat 
de Bijbel, het geschiedenisboek van Israël, heldere antwoorden geeft 
over het verleden, het heden en de toekomst van dit volk...

gebonden • 659 pagina’s • ISBN: 978-94-9138-204-8 • € 17.50

De Psalmen in het Oude 
Testament bevatten 
immense schatten! Zij 
roemen de verhevenheid en 
de gerechtigheid van God 
en geven een overzicht van 
Gods heilsgeschiedenis 
vanaf de uitverkiezing van 
Israël tot en met het overbli-
jfsel van Israël in de eindtijd. 
Door de Psalmen spreekt 
de Here ook al duizenden 
jaren op unieke wijze tot 
het hart van elke gelovige, 
want wanhoop over zonden, 
schuldbelijdenis, diepe 
vertwijfeling en uitbundige 
vreugde zijn hierin te vinden. 
Niet in de laatste plaats 
bevatten de Psalmen een 
profetische openbaring van de Messias van Israël, zowel in Zijn nederigheid 
als ook in Zijn heerlijkheid. Daarom is het niet verwonderlijk dat in het 
Nieuwe Testament talrijke passages uit de Psalmen aangehaald worden. 
Het werkt als een verruiming van onze geestelijke horizon om bezig te zijn 
met de Messiaanse profetieën en te zien hoe krachtig de betekenis daarvan 
te herkennen is in de heils- en wereldgeschiedenis. De auteur, Norbert 
Lieth, reikt ons met zijn uiteenzettingen waardevolle impulsen aan om te 
overdenken. Zij zijn een hulp bij verdere studie. Hij laat op indrukwekkende 
wijze zien hoe vele profetieën al in vervulling zijn gegaan en wat de toe-
komst nog brengen zal voor Israël en de volken. Een boek dat bemoedigt!

Gebonden • 280 pagina’s • ISBN: 978-90-6603-131-9 • €15.00  NU € 7.50



Stichting Zendingswerk

Middernachtsroep
Hier kan uw advertentie komen te staan.

Stuur een mail aan

info@middernachtsroep.nl
voor meer informatie.

Muziek CD met prachtige en 
bekende Hebreeuwse liederen zoals 
“ Hava nagila”, “Hevenu shalom 
alechem” of “ Yerushalaiym shel 
zahav”. Prachtig gezongen onder 
muzikale begeleiding door de 
Nederlander Govert Roos en de 
Roemeen Ghighi N. Iovin. Een “must 
have” voor ieder Israël-liefhebber.

Solisten: Govert Roos en Ghighi N. Iovin • Uitvoering: CD, 14 track’s
€ 10.00

Gebonden • 428 pagina’s • ISBN: 978-94-9138-202-4 • € 17.50

In dit boek gaat het over het 
Woord van de levende God.
Door dit Woord kunt u onder 
de leiding van de Heilige Geest 
leren wie God is en wie Zijn 
Zoon is.

De profeet Hosea zegt in Hosea 
4:6
“Mijn volk is te gronde gegaan, 
omdat het zonder kennis is.”
En de Heere Jezus zegt zelf in 
Johannes 5:39
“Onderzoek de Schriften,
want u meent daarin het eeuwi-
ge leven te hebben;
en die zijn het, die van Mij 
getuigen.”

Dit zegt Jezus van de Schriften 
van het Oude Testament.
Hoe belangrijk is het dan te weten welke teksten in de Schriften de Heere Jezus 
bedoeld heeft.
In dit boek treft u meer dan 300 teksten uit het Oude Testament aan,
die direct of indirect duiden op de beloofde Messias.
De desbetreffende teksten worden verklaard en toegelicht door teksten uit het 
Nieuwe Testament, die daarmee een relatie hebben.
Dit boek is een unieke Bijbelstudie en gids.
Uniek in die zin, dat er weinig of geen boeken zijn die op deze wijze de eenheid 
van de Schriften laten zien.
Het boek kan gebruikt worden voor Bijbelstudie en als naslagwerk.

Een nieuw boek van de auteur Hendrik Schipper stelt deze vraag 
opnieuw aan de orde. Is Israël nog wel Gods oogappel? Israël is bijna 
dagelijks in het nieuws. Berichten over acties van Palestijnen tegen 

Israël. Israël legt resoluties 
van de VN naast zich neer. 
Antisemitisme in de wereld 
neemt toe. Boycotacties tegen 
Israël.

De staat Israël, is dat men-
senwerk of Gods werk? De 
schrijver laat in zijn boek zien 
wat de Bijbel zegt over Gods 
plan met Israël. Een zeer 
actueel boek!

“Israël Gods oogappel”, dit is 
de titel van het nieuwe boek. 
Een titel die niet door de 
schrijver is bedacht. In de Bij-
bel wordt een paar keer Israël 
op deze manier aangeduid.

Een oogappel is een zeer 
gevoelig lichaamsdeel, dat 
bescherming nodig heeft. 
Israël is een gevoelig onder-
werp, is dagelijks in het 
nieuws. Israël wordt geliefd 

en verguisd, bedreigd en vervolgd. Is eeuwenlang door de kerken 
beschouwd als een volk waarmee God afgedaan heeft. In de plaats 
van Israël kwam de kerk, het zogenaamde geestelijk Israël. 

Vandaag heeft bijna iedereen een mening over Israël. Dit bracht de 
auteur tot de vraag: “Wat zegt de Bijbel over Israël?” Hij ontdekte dat 
de Bijbel, het geschiedenisboek van Israël, heldere antwoorden geeft 
over het verleden, het heden en de toekomst van dit volk...

gebonden • 659 pagina’s • ISBN: 978-94-9138-204-8 • € 17.50

De Psalmen in het Oude 
Testament bevatten 
immense schatten! Zij 
roemen de verhevenheid en 
de gerechtigheid van God 
en geven een overzicht van 
Gods heilsgeschiedenis 
vanaf de uitverkiezing van 
Israël tot en met het overbli-
jfsel van Israël in de eindtijd. 
Door de Psalmen spreekt 
de Here ook al duizenden 
jaren op unieke wijze tot 
het hart van elke gelovige, 
want wanhoop over zonden, 
schuldbelijdenis, diepe 
vertwijfeling en uitbundige 
vreugde zijn hierin te vinden. 
Niet in de laatste plaats 
bevatten de Psalmen een 
profetische openbaring van de Messias van Israël, zowel in Zijn nederigheid 
als ook in Zijn heerlijkheid. Daarom is het niet verwonderlijk dat in het 
Nieuwe Testament talrijke passages uit de Psalmen aangehaald worden. 
Het werkt als een verruiming van onze geestelijke horizon om bezig te zijn 
met de Messiaanse profetieën en te zien hoe krachtig de betekenis daarvan 
te herkennen is in de heils- en wereldgeschiedenis. De auteur, Norbert 
Lieth, reikt ons met zijn uiteenzettingen waardevolle impulsen aan om te 
overdenken. Zij zijn een hulp bij verdere studie. Hij laat op indrukwekkende 
wijze zien hoe vele profetieën al in vervulling zijn gegaan en wat de toe-
komst nog brengen zal voor Israël en de volken. Een boek dat bemoedigt!

Gebonden • 280 pagina’s • ISBN: 978-90-6603-131-9 • €15.00  NU € 7.50



Terloops opgemerkt

Paperback • 170 pagina’s • ISBN: 978-90-6603-133-3 • € 9.50 NU € 6.00

De rede van Jezus op de 
Olijfberg is één van de 
belangrijkste en opwin-
dendste gedeelten uit de 
Heilige Schrift. De profe-
tische uitspraken daarin 
zijn vandaag actueler dan 
ooit. Alle overige open-
baringen over dit thema, 
tot en met het laatste Bij-
belboek, zijn gebaseerd 
op deze redevoering van 
de Here over de eindtijd.

Deze rede laat ons zien 
hoe wij de komende gebeurtenissen moeten plaatsen en deze 
informatie door kunnen geven. Wij worden hierdoor aangespoord 
om buitenstaanders met het evangelie te bereiken, gemotiveerd om 
een geheiligd leven te leiden en weerstand te bieden om niet in de 
neergang van de wereld ten onder te gaan. We worden bemoedigd 
om de hoop op Zijn wederkomst vast te houden.

Actie

nu bestellen
€ 8.00
bestelnummer: 197167
Isbn: 978 90 6603 166 1

Elk mens laat in zijn le-
ven sporen achter – spo-
ren van zegen of sporen 
van onheil. Ook in de Bij-
bel vinden wij deze spo-
ren. Maar dan zijn het 
geen gewone sporen, 
maar sporen die een ziel-
zorgerlijke en profeti-
sche component heb-
ben. 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 sporen 
die wij in zijn leven ont-
dekken profetisch wijst 
op het leven, lijden, sterven en de opstanding van Je-
zus. Ja, deze sporen voeren nog verder: tot in het ko-
ninkrijk van Jezus Christus, tot in het Duizendjarige Rijk.
Norbert Lieth ontdekte echter nog talrijke andere profe-
tische sporen en wel bij degenen, die Davids levensweg 
kruisten. Absalom bijvoorbeeld, die een beeld is van de 
antichrist, of de Gathiet Ithai, die een geweldig beeld 
van de gemeente van Christus is.

nu bestellen

€ 13,50
Bestelnummer: 197166
ISBN: 978 90 6603 163 0

Het Bijbelse begrip ‘eindtijd’ gaat niet over de ondergang van de wereld. Met de ‘eindtijd’ wordt eerder het einde 
bedoeld van de lange periode tussen de eerste en de tweede komst van Jezus Christus.

Volgens de Bijbel wordt de ‘eindtijd’ fundamenteel gekenmerkt door de terugkeer van de Joden uit de wereldwijde 
verstrooiing naar het land van hun voorouders (van 1882 tot nu) en door de wederoprichting van de staat Israël 
(1948) na lange tijd.

In dit boek behandelt de auteur meer dan 175 profetieën die allemaal betrekking hebben op de ‘eindtijd’. Hij toont 
aan dat deze voorspellingen in het tijdperk van de wereldgeschiedenis waarin wij leven - van 1882 tot nu – zijn 
uitgekomen.

Daarmee kan het onomstotelijke bewijs geleverd worden dat we daadwerkelijk in de eindtijd leven, en dat Jezus 
Christus gauw zal komen als Koning en Rechter van de wereld!

Nieuw
Een klein boekje waarin een paar vragen beantwoord worden 
die allemaal betrekking hebben op het Lam Gods.

1. Waarom wordt Jezus het Lam Gods genoemd?
2. Waarom wilde God juist door een Lam de wereld verlossen?
3. Waarom hebt u het dan zo moeilijk om het Lam te herkennen?
4. Waarom volgen zoveel mensen de slang inplaats van het Lam?
5. Wie kan het Lam navolgen?

Auteur: Wim Malgo
Uitvoering: Geniet, 24 pagina’s

ISBN: 978-90-6603-167-8
€ 1.50
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