
LOLLE NAUTA 

Vermeend antisemitisme 

Enige tijd geleden schreef ik voor de Forum-pagina van de Volkskrant een stukje over het 
conflict in het Midden-Oosten. Ik nam een redactioneel commentaar op de korrel, dat 
beide partijen in gelijke mate de schuld gaf Waar twee kijven, hebben beiden schuld 
nietwaar? De kwintessens van mijn betoog luidde dat de Paiestijnen de onderliggende 
partij vormen en dat vertrouwenwekkende maatregelen alsmede concessies allereerst 
van Israëlische kant dienen te komen. 

Een paar dagen later viel er een brief in mijn bus van een joodse collega uit 
Amsterdam. Hij schreef dat hij me altijd al gerekend had tot de categorie mensen die 
het betreuren dat de holocaust is afgelopen. Ik keek nog even naar het adres op de 
envelop, maar er was geen sprake van een misverstand, de brief was op de juiste plek 
terechtgekomen. 

Het betreft hier een algemeen verschijnsel. Kritiek op Israël wordt afgedaan als antisemitis
me. Het is schering en inslag. In de Europese Unie is de kritiek op de politiek van de 
staat Israël de laatste jaren toegenomen en wat is de reactie? Het antisemitisme in 
Europa is groeiende. Ook joden zelf worden hiervan de dupe. De Amerikaanse rabbi 
Michael Lerner pleitte voor de ontruiming van de West Bank. Hij werd evenals Noam 
Chomsky en Woody Allen beschuldigd van zelfhaat en is diverse malen met de dood 
bedreigd. De logica is onverbiddelijk. Niet-joden die de politiek van de staat Israël 
kritiseren, zijn antisemieten. Joden die zich hieraan schuldig maken, zijn verraders 
van het joodse volk. 

Een geval apart vormen de Duitsers. Gezien hun nazi-verleden hebben zij eigen
lijk helemaal geen recht van spreken en in tal van gevallen houden zij inderdaad hun 
mond. Ik heb verschillende vrienden in Duitsland die politiek gesproken niet bang 
zijn uitgevallen, maar kritiek op de staat Israël altijd inslikken, een tendens die soms 
zelfs bij Joschka Fischer te bespeuren valt. 

Door critici aldus te behandelen, plaatst men hen in het gezelschap van 'echte' 
antisemieten die, zoals iedereen weet, wel degelijk bestaan. Overal in Europa worden 
joodse graven geschonden en synagogen beklad. En overal in de wereld vindt men 85 
extreme moslims wie iedere jood een gruwel is en die de staat Israël een eigen leven 
niet gunnen. 

Wat de moslims echter in het algemeen betreft, doet zich ook het gevaar voor van Kri.i» 20*4 | a 

de verwisseling van moreel en politiek rechtmatige kritiek met antisemitisme of zelfs Colamn 

extremisme. De meerderheid der burgers met een islamitische achtergrond moet van 
zelfmoordaanslagen niets hebben. Kritiek uit hun gelederen komt vaak voort uit mee
voelen met het lijden van het Palestijnse volk dat met elke nieuwe grenspost of neder-



zetting opnieuw van schaars land en water wordt beroofd. In. Nederland Is men. 

meestal spookbenauwd zich in dit opzicht met allochtone medeburgers te solidarise-

ren. Waarom? Wat is hier eigenlijk aan de hand? 

Een stereotiep veronderstelt twee polen: iemand die het toekent, het subject van- het 

proces (S) en degene(n) aan wie het wordt toegekend, het object van de discrimineren

de generalisatie (O). Mijn stelling luidt dat S in dit geval een proces van morde chantage 

op gang brengt. O levert kritiek op de politiek van de staat Israël S stelt dat zoiets 

alleen gedaan wordt door vijanden van de joden. Conclusie: O moet tot de vijanden 

van de joden worden gerekend. 

Anderen, zo hoopt S, zullen het voortaan wel. uit hun hoofd laten. om. kritiek, op de 

staat Israël te laten horen. Zij zijn de potentiële O's van. wie men aanneemt dat ze zich 

moreel zullen laten chanteren. Zij willen, niet als vijanden van de joden te boek staan 

en houden dus hun mond. 

Aldus ontstaat er een. soort magische cirkel. Wie zich eenmaal aan kritiek op Israël 

heeft bezondigd, wordt automatisch die cirkel binnengesleurd. Hij hoort voortaan tot 

degenen van, wie ongegeneerd kan worden beweerd dat zij alle joden in de ban. willen 

doen. Slechts een paar stappen scheiden hem. of haar van degenen die joden weer een 

ster willen opplakken. 

De kritiek op de politiek van de staat Israël Is de laatste tijd gelukkig toegenomen, 

maar moreel gechanteerd wordt er nog volop. Bijna Iedereen is er een beetje gevoelig 

voor. Schuldgevoelens over het Nederlandse aandeel in. de holocaust kunnen daarbij 

een rol spelen. Zeg in gezelschap, bij een visite of in het café, maar eens datje afgezien 

van de zelfmoordaanslagen achter de strijd van de Pales rijnen staat en er valt een pijn

lijke stilte. Ik heb het meermalen geprobeerd. De magische cirkel opent zich onmid

dellijk. In de strijd tussen de staat Israël en de Palestijnen kan men. toch niet achter één 

en slechts één partij gaan staan? Objectiviteit is toch geboden? 'Jij behoort toch niet 

tot de volgelingen van die Gretta?' Een houding die destijds voor veel mensen. In de 

strijd tegen de apartheid vanzelf sprak, is met betrekking tot de Israëlische politiek 

van de zich permanent uitbreidende nederzettingen nog steeds taboe. 

Bij morele chantage speelt ook een verschijnsel een. rol waarin filosofen zich mijns 

inziens te weinig verdiepen. Ik wil dat als de ontvreemding van onrecht betitelen. Er 

bestaan niet alleen bezitsaanspraken op materiële goederen. Ook onrecht dat mensen. 

is aangedaan, vraagt om erkenning. Wie mag er zich op beroepen? Aan wie behoort 

86 het toe? Het zijn lang niet altijd de slachtoffers aan wie de eerste plaats wordt gegund. 

De Israëlische onderzoeker Idith Zertai heeft ontdekt dat de overlevenden van de 

holocaust die na de Tweede Wereldoorlog naar Israël kwamen,, vaak met de nek wer-
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heroïsche stemming van het werken, aan een nieuwe staat. Hun lijden was belangrijk 

voor de politieke legitimatie, maar verder hoorden zij er eigenlijk niet bij. Zij werden 

door de zionisten zo veel mogelijk uit het publieke discours geweerd. 
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Dit mechanisme is nog steeds werkzaam en kan dienen ter verklaring van het 
gewicht van de morele chantage. Ik ben het niet eens met degenen die de politiek van 
Israël ten aanzien van de Palestijnen vergelijken met wat de joden door de holocaust | 
is aangedaan. Mijns inziens moet men echter wel erkennen dat de regering van Israël > 
de herinnering aan de holocaust misbruikt om de politiek tegenover de Palestijnen te 
legitimeren. Men koppelt zelfde twee aan elkaar en houdt aldus morele chantage in 
stand. Met betrekking tot de Verenigde Staten wordt er zelfs gesproken van een hele 3 
holocaust-industrie, met behulp waarvan rechtse joodse groeperingen hun belangen " 
aan de publieke klok hangen. Aldus misbruikt men het gruwelijke leed uit het verle
den, om heden ten dage begaan onrecht van het onbetwistbare stempel der onont
koombaarheid te voorzien. 
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Hoe kunnen magische cirkels die geweld op geweld stapelen, worden doorbroken? 3 
Dat is misschien minder moeilijk dan het lijkt. Waarom niet een werkgroep Filosofen * 
voor Palestina opgericht en samenwerking gezocht met filosofische instituten aan 
Palestijnse universiteiten? Er bestaat hier een schreeuwende behoefte aan studiemate
riaal, aan gekwalificeerde docenten en samenwerking met het Westen. Sari Nusseibeh, 
mede-auteur van een van de onlangs gelanceerde vredesplannen, heeft in Oxford poli
tieke filosofie gestudeerd. Als president van de Bir Zeit Universiteit zal hij hier wel
licht belangstelling voor hebben. 

Ook aan de andere kant echter zijn er openingen. Diverse mensen in mijn omge
ving blijken niet te weten dat er al geruime tijd een vereniging bestaat met de naam 
Een Ander Joods Geluid. Doel van deze vereniging is het verzet tegen de politiek van 
de staat Israël te bundelen. Men werkt samen met diverse actiegroepen in Israël. Van 
magische cirkels en morele chantage moet men hier niets hebben. Ook niet-joden 
kunnen lid worden. Het e-maiiadres luidt: eajg@xs4all.nl 

(Groningen, begin maart 2004) 
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