
WIJ ZIJN...

olitieke recuperatie alsook commentaren 
in de kranten met uitleg over armoede 
en discriminatie als reden voor geweld 
is even gevaarlijk als elke terroristische 

propaganda. 
Daar waar de Franse satirische krant aangevallen 
werd omwille van haar cartoons, werd de koosjere 
winkel aangevallen enkel en alleen om Joden te 
doden. 
De terroristen hebben de gewoonte aangenomen 
om bij aanvallen bijkomend een Joods doelwit te 
kiezen. Zo ook werd in Mumbai een Joods cen-
ter aangevallen bij aanvallen op een hotel en een 
treinstation. De keuze om Joodse doelwitten te 
kiezen, voornamelijk wanneer de hoofdaanval 
op een ander doel gericht is, heeft een duidelijke 
strategie.
Noch in Parijs of noch in India, waren Joodse 
doelwitten de reden voor de gecoördineerde aan-
vallen. 
Terroristische aanvallen zijn een manier van oor-
logsvoering, maar worden meer en meer als pub-
licitaire acties aangewend voor rekrutering en 
fondsenwerving. 
Om de aanvallen te rechtvaardigen worden er 
Joodse doelwitten aan toegevoegd om de schuld 
te verschuiven op de slachtoffers, gezien alle Joden 
voor de terroristen legitieme doelwitten zijn. Dit 
omwille van de sterk antisemitische retoriek die in 
bijna alle Midden-Oosten landen wordt gevoerd. 
De politieke recuperatie van Europese politici - 
die de fout leggen bij Israël - is populair bij het 
ronselen van stemmen voor verkiezingen of om na 
hun carrière aangenomen te worden door zogezeg-
de niet-commerciële fondsen of organisaties.
De doden van Parijs waren nog niet begraven of 
de ex-president van de verenigde Staten Jimmy 
Carter gaf de schuld van de aanvallen op de Is-
raëlische politiek. Het anti-Israël thema heeft 
Carter geen windeieren gelegd door toespraken en 
boeken over dit thema te geven. 

P De terroristen slagen erin aanval na aanval om 
met Joodse slachtoffers een politieke uitleg te 
verschaffen aan zinloos geweld. Deze uitleg vindt 
uiteraard gehoor, niet enkel in het Midden-
Oosten, maar ook in de diepgewortelde antisemi-
tische gevoelens in Europa. Verdeel en heers is een 
oude strategie. Door Joden te doden creëren de 
terroristische organisaties de hoop bij de algemene 
bevolking dat de aanvallen niet tegen hun gericht 
zijn. Hierdoor verzachten ze de tegenmaatregelen 
en krijgen ze de tijd om hun netwerken uit te brei-
den en hun ideologie te propageren. 
De Duitsers slaagden erin om met dezelfde tac-
tiek tijdens de Tweede Wereldoorlog een groot 
gedeelte van Europa te veroveren en zelfs een 
gedeelte van de bevolking voor hen te winnen. 
Een anti-Joodse retoriek en acties zijn historisch 
heel effectief gebleken om dictatoriale levens-
wijzen aan de bevolking op te leggen. 
Eerst denkt de algemene bevolking “dit is niet te-
gen ons gericht” en dan is het te laat voor iedereen. 
Het is ontegensprekelijk dat, indien de aanval en-
kel plaatsvond in de koosjere winkel en zelfs als 
het dodental veel hoger was, dit geen algemene 
opkomst van miljoenen zou teweegbrengen. De 
aanval op Charlie Hebdo bracht de gruwel veel 
dichter bij de modale Fransman met zijn repu-
blikeinse idealen. 
Maar het is naïef te denken dat door solidariteit 
en liefde, men het terrorisme kan tegenhouden. 
Terrorisme gaat over de macht van onderwerping 
en is de laatste tijd uitgegroeid tot een middel om 
populariteit te verwerven.
De slogan “Je suis Charlie” is duidelijk. Een 
Joodse Fransman veranderde deze in “Je suis par-
tie”. Betekent dit dat er geen plaats meer is voor 
Joden in Europa? Feit is dat het gevaar voor Joden 
disproportioneel is in verhouding met de rest van 
de bevolking. Wij zijn allemaal doelwitten, niet 
omwille van wat wij doen of tekenen maar enkel 
omdat WIJ ZIJN. 

Men zegt dat tijd alle wonden heelt, maar het terrorisme is een virus die zich sneller verspreidt 
naargelang de stijgende media aandacht. En de aandacht van de Parijse aanslagen zal gelijkaardige 

aanvallen slechts aanmoedigen, ongeacht het solidariteitsgevoel van miljoenen gewetensvolle mensen.
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ierbij enkele uittreksels:
Het lijkt erop dat de mensheid is gered. 3 miljoen 
mensen trokken in Parijs de straat op onder de 
slogan “Je suis Charlie”. Indien iemand denkt dat 

Europa zichzelf zou redden, dan leven ze op een andere pla-
neet. Virtueel is niemand Charlie, omdat niemand durft de 
Islam te veroordelen. Geen enkele belangrijke krant durfde 
de basis van het probleem te veroordelen. Het probleem is 
niet de vrijheid van meningsuiting, maar barbaarse moorden. 
Het is waar dat de manifestatie er ook was omwille van de 
vermoorde politieagente en de Joodse slachtoffers, maar zou 
die plaatsvinden indien de 17 slachtoffers Joods waren? Zou 
men de straat opgaan met “Ik ben Joods”?
In januari 2006 werd Ilan Halimi ontvoerd, gemarteld 
en vermoord. In 2012 werden drie kinderen in een Joodse 
school in Toulouse neergeschoten. Moslims kiezen speciaal 
Joodse slachtoffers om ze te vermoorden, te beroven en te 
verkrachten. Europese media zwijgen hierover in alle talen. 
Het blijkt dat vrijheid van meningsuiting belangrijker is dan 
Joodse levens. De pers vond het vanzelfsprekend dat Abbas, 
die het terrorisme ondersteunt, aanwezig was, maar veroor-
deelde de aanwezigheid van Netanyahu. Een vertekend beeld 
over het conflict in Israël wordt uitgebuit om jonge moslims 
te radicaliseren. Men probeert de aanslagen van 9/11 en 7/7 
alsook de slachting van duizenden Christenen in Afrika te 
reduceren tot acties van een kleine minderheid. Ook Mos-
lims zijn slachtoffer gezien het de bedoeling is elke vorm van 
secularisme uit te roeien en met geweld de zuiverheid van de 
religie tot stand te brengen. De islamisten willen de seculaire 
moderniteit en haar voertuig, het Westen, vernietigen. 
Deze fanatici zien de Joden, voor wie de haat in hun heilige 
teksten telkens voorkomt, als de scheppers en manipulatoren

EEN

ANALYSE
Onder de titel “Niet bang? Op welke planeet leef je?”, geeft Melanie Phillips een diepgaande analyse van het terrorisme tegen de 
Joden die de basis van het probleem niet uit de weg gaat. Phillips is een Britse journaliste en schrijfster. Ze begon als een linkse 

journaliste en schreef voor The Guardian en New Statesman. Vanaf de jaren negentig verschoof ze naar rechts en schrijft nu 
voor The Times, Jerusalem Post en Jewish Chronicle. Haar analyse probeert alle politieke voorzichtigheid opzij te zetten om de 

basis van het probleem en haar naakte waarheid te onthullen.

van moderniteit, het Westen en de Verenigde Staten.
In een schimprede van 1950, genaamd “onze strijd met de 
Joden”, verklaarde Syed Qutb, de oprichter van het moderne 
Islam, “dat de Joden de vijanden van de Moslimgemeen-
schap zijn vanaf de eerste dag.” Hij schreef: “Ze conspireren 
om overal ter wereld de regeringen binnen te dringen om hun 
kwade opzet te bestendigen.” Volgens professor Robert Wis-
trich was dit wat het antisemitisme fixeerde als de basis van 
Islamitische bewegingen en veranderde Joden in een metafoor 
voor Westerse dominantie. Deze gedachten zijn het hoofdthe-
ma in de Moslimmaatschappij en voeden Islamitische terreur. 
In 2009 verklaarde de Egyptische geestelijke Muhammed 
Husein Ya’qoub dat de echte reden van de Moslim oorlog 
tegen de Joden niets met Israël te maken heeft: “Indien de 
Joden Palestina aan ons zouden geven, zouden wij beginnen 
van hun te houden? Natuurlijk niet. 
Het is Allah die gezegd heeft dat ze ongelovigen zijn. Ze zijn 
de vijand niet omdat ze Palestina bezetten. Ze zullen vijanden 
zijn zelfs als ze niets zouden bezetten”. “U moet geloven dat 
wij zullen vechten en ze vernietigen totdat geen enkele over-
blijft op aarde.” 
Wat het Westen hier begrijpt is dat het de haat is tegenover de 
Joden die de Islamitische oorlog tegen de vrije wereld voedt. 
Dit is ook de reden waarom Israël telkens wordt aangevallen. 
De Moslimwereld haat niet de Joden omwille van Israël, maar 
Israël omwille van de Joden. Dit is de dominante gedachte 
binnen de Islam. 
Het Westen vergeet de belangrijkste les uit de Holocaust: 
antisemitisme is geen marginaal verschijnsel die een stati-
stisch irrelevante fractie van de wereldpopulatie heeft aange-
tast, maar een psychische storing waaraan de hele Westerse 
beschaving dreigt aan onder te gaan.

H
Door A.Z.
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Verenigde Staten
Abraham Foxman, directeur van 
de Anti-Defamation League be-
schrijft het islamitisch terrorisme 
als de gemeenschappelijke vij-
and van Joden en democratische 
staten. De American Jewish Com-
mittee publiceerde “haat tegen 
de Joden eindigt nooit met de 
Joden”. Het Simon Wiesenthal 
centrum voegde eraan toe “de 
wereld kan niet langer beweren 
dat het islamitisch fundamen-
talisme bestaat uit enkele geï-
soleerde gevallen. Deze horror zal 
niet eindigen voordat onze poli-
tieke leiders een globaal plan uit-
werken om de kanker van islami-
tisch extremisme te identificeren 
en uit te roeien. Verantwoorde-
lijke religieuze leiders moeten het 
voortouw nemen in deze strijd”. 

Duitsland
Tienduizenden Duitse Joden manifesteerden 
uit solidariteit met de slachtoffers. De Cen-
trale raad van de Joden in Duitsland gaf deze 
mededeling: “een verschrikkelijke nacht-
merrie, de aanvallen van Franse Jihadisten, 
is realiteit geworden voor Frankrijk, maar 
ook voor iedereen van ons”. Voorzitter, Josef 
Schuster vroeg het Europees Jodendom niet 
op te geven. “Ik begrijp de angsten en wil 
ze niet reduceren, maar wij kunnen het niet 
toelaten dat misdrijven van fanatieke terro-
risten de positieve ontwikkeling van het Joods 
leven in Berlijn ondergraven. Het vernietigen 
van het Joods leven is hun uiteindelijk doel 
en ze mogen niet winnen”. Veiligheidsmaat-
regelen werden verscherpt en de Joodse ge-
meenschap, samen met de autoriteiten, pro-
beren de maatregelen geheim te houden. Een 
Duitse krant, de Hamburger Morgenpost, die 
de cartoons herpubliceerde werd afgebrand. 
In Duitsland werd het antisemitisme wel 
degelijk veroordeeld. Duitse manifestanten 
liepen met slogans van “je suis Charlie” met 
op de achterkant een gele ster. Niet-Joodse 
manifestanten liepen met de Israëlische 
vlag. In tegenstelling met linkse partijen in 
Frankrijk en België, liep de voorzitter van 
de Duitse groene partij, Volker Beck, met 
de slogan “Je suis, Charlie, Je suis Ahmed, 
je suis Juive”. Met een referentie naar de 
gedode moslim agent Ahmed Merabet. De 
voorzitter van de Duitse groen partij is tevens 
de voorzitter van de parlementaire vriends-
chapsgroep tussen Duitsland en Israël. 

Europees 
overzicht naar 

aanleiding 
van de 

gebeurtenissen in 
januari
door A.Z.

Dit overzicht geeft de toestand 
van de Joodse Gemeenschappen 

in Europa weer. Sommigen vragen 
zich af waarom enkel van de Joodse 
gemeenschappen. Het antwoord is 

simpel: het Islamitisch terrorisme is 
in de eerste plaats gericht tegen de 

Joden wereldwijd. 

Zweden
De Zweedse Joodse gemeenschap is heel 
bezorgd over het stijgende gevaar uit islami-
tische hoek en voornamelijk omdat de media 
en Zweedse politici het antisemitisme niet 
serieus nemen. Willy Silberstein, voorzitter 
van de Zweedse Commissie tegen het Anti-
semitisme verklaarde “ik wou meer veront-
waardiging zien in Zweden over het feit dat 
een Joods doelwit was gekozen in Parijs door 
de terroristen. In tegenstelling. Er was bijna 
geen woord over het antisemitisch karakter 
van de aanslag in de Zweedse pers. Ik ben 
ongerust over het feit dat de Zweden de aan-
val op de koosjere supermarkt zien als het 
gevolg van het conflict in het Midden-Oosten 
in plaats van wat het echt is. Een uiting van 
pure haat tegenover de Joden.”
Lena Posner-Kérési, voorzitster van de 
Joodse Gemeenschap voegde eraan toe dat 
ze door veel ouders is gecontacteerd die zich 
zorgen maken over de veiligheid van hun 
kinderen in Joodse scholen. Na de aanvallen 
in Parijs, werd er politie geplaatst buiten de 
Moskee, maar niet voor de hoofdsynagoge. 
Zweden wil niet erkennen dat Joden gevaar 
lopen. Het antisemitisme is er vrij ingebur-
gerd. 

Spanje
De Spaanse Joodse gemeenschap heeft de veiligheid sterk opgevoerd. De voorzit-
ter van de gemeenschap, David Hatchwell Altaras, verklaarde “Wij zijn duidelijk 
betrokken omdat er veel Islamitische fundamentalisten zijn in Europa inclusief 
in Spanje. De Spaanse autoriteiten werken goed met ons samen”. Rabbi Shalom 
Ber Binshtock uit Valencia voegde erbij “wij zijn uiterst voorzichtig geworden, 
maar gaan ons zeker niet verbergen”. De woordvoerster van de Federatie van 
Joodse Gemeenschappen in Spanje bevestigde dat er verhoogde veiligheid is bij 
Joodse instellingen. Ze deed een oproep aan Europese leiders om “het hoofd 
van de slang van het Islamitisch terrorisme aan te pakken alsook de bron in het 
Midden Oosten”.

Griekenland
Voor de aanslagen van Parijs, was de Griekse Joodse gemeenschap bezorgd om 
de stijgende macht van neonazi partij de Gouden Dageraad. Daarbij proberen 
linkse partijen in Griekenland het recht van Israël om te bestaan in vraag te 
stellen. Holocaust ontkenning in het Grieks parlement is niet ongewoon. En nu 
kwam het islamitisch terrorisme erbij voor de 5000 tellende Joodse gemeen-
schap. In Thracië leeft er een gemeenschap van 120,000 moslims. Het zijn 
Grieken van Turkse origine met vertegenwoordigers in het Grieks parlement. 
Maar Griekenland telt ook 400,000 moslimimmigranten, de meeste illegaal. 
De voorzitter van de Moslim Executieve, Naim Elghandour, verklaarde: “Wij 
moeten uitzoeken wie achter deze provocatie tegen de Islam zit. Ik geloof 
niet dat het islamisten waren, veeleer de geheime dienst”. De toon werd 
overgenomen door anderen zoals dit ook na de aanslagen van 9/11 het geval 
was.
Een recente aanval tegen de Israëlische ambassade in Athene, laat het gevaar 
op aanslagen duidelijk merken. De voorzitter van de Griekse Joodse gemeen-
schap, Benjamin Albalas heeft gezegd dat zijn gemeenschap niet bang is, maar 
dat veiligheidsmaatregelen worden verscherpt. Minos Moissis, van de Joodse 
gemeenschap van Athene, vindt dat “terrorisme het beste tegengehouden wordt 
indien de samenleving in haar geheel zulke aanslagen veroordeeld”. 
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Frankrijk
5000 politieagenten en sol-
daten staan ter bescher-
ming van Joodse instellingen. 
Eerste Minister Manual Valls 
verklaarde dat de veiligheid 
van de Joodse gemeenschap 
één van de prioriteiten is van 
zijn regering. De Franse re-
gering gelooft dat de terrorist 
Coulibaly een 26-jarige agente vermoordde in een poging een Joodse school 
aan te vallen. Dit incident kreeg minder aandacht na de aanvallen op Charlie 
Hebdo en de koosjere supermarkt die 17 levens kostte. Opperrabbijn Haim 
Korsia loofde het optreden van de Franse autoriteiten, maar de ongerustheid 
binnen de gemeenschap nam niet af. 
Franse autoriteiten vroegen veel Joodse synagogen en instellingen dicht te blij-
ven en sommige instellingen werden niet beschermd. De coördinatie verloopt 
ook niet ideaal. De voorzitter van de centrale synagoge in Parijs verklaarde dat 
hij de politiepatrouille op vrijdagavond zag lang nadat het gebed was afgelopen 
en de mensen al weg waren. Hij gelooft dat de politie te veel te doen heeft om 
de veiligheid te kunnen waarborgen en tegelijkertijd de terroristen te zoeken. 
De zaken zullen verbeteren onder een algemene veiligheidswet op maat van 
de Amerikaanse “Patriot Act” die na 9/11 werd ingevoerd. Maar om de ef-
fectiviteit van deze wet te waarborgen, moet Frankrijk haar prioriteiten her-
zien. Sociale programma’s kosten 31.9% van het Frans nationaal budget. De 
gemiddelde in de OECD landen is 21,6%. Nationale veiligheid en defensie was 
minder dan 10%. Franse Joden zijn tevens bezorgd over de politieke gevolgen 
van de aanvallen. Het gevoel van nationale solidariteit zal niet lang duren. Heel 
weinig Moslims namen deel aan de betogingen wat een verdere polarisering 
veroorzaakt in de maatschappij. Daarbij kwam het volk op straat om steun 
aan Charlie Hebdo te getuigen. Niemand liep met de opschrift “Je suis Juif”. 
Toen Hollande besefte dat Netanyahu zou komen gezien de antisemitische aan-
val, heeft hij ook snel Abbas uitgenodigd. Antisemitisme moest van de Franse 
regering onder de mat geveegd worden. Niettegenstaande dat Eerste Min-
ister Valls verklaarde dat Frankrijk “haar Joden nodig heeft en niet volledig 
is zonder hun”, toch zal dit de uittocht van Franse Joden niet stoppen. Toen 
Fox nieuws een reportage maakte dat bepaalde plaatsen in Parijs gevaarlijk 
zijn zodat de politie daar zelf niet durft te komen, besloot de Parijse burge-
meester het Amerikaans tv-station aan te klagen. Maar Manuel Valls deed wel 
een uitspraak die het tegenovergestelde deed begrijpen: “Er bestaat in Frank-
rijk een territoriale, sociale, etnische apartheid”. De ontkenning dat bepaalde 
buurten broeihaarden zijn van criminaliteit en islamitisch radicalisme draagt 
moeilijk bij tot een oplossing.

Argentinië
De Argentijnse Joodse gemeenschap telt 230,000 leden en voelt 
mee met de Fransen. 20 jaar geleden werd het Joods Centrum 
opgeblazen. Niemand werd aangehouden. De Argentijnse autori-
teiten speelden hierin een onduidelijke rol.

Leonardo Jmelnitzky, voorzitter van de vereniging van Joodse organisaties, AMIA, ver-
klaarde dat zijn gemeenschap weet wat het is een doelwit te zijn. De aanslag van 1994 
kostte het leven aan 85 personen en was toegeschreven aan de Hezbollah. Een aanslag 
werd ook gepleegd op de Israëlische ambassade. Op Twitter was te lezen: “In 54 uur heb-
ben de Fransen de terroristen gevat. Hier in Argentinië, na 20 jaar, lopen ze nog vrij”. 
Zojuist werd bekend dat Alberto Nisman, de officier van justitie die in 1994 de aanslag op 
het Joods centrum heeft onderzocht, dood is teruggevonden. Dit is één dag vooraleer hij 
bewijzen moest voorleggen dat de Argentijnse president was betrokken bij het toedichten 
van de betrokkenheid van Iran bij de terroristische aanslag. Manifestanten lopen rond 
met het opschrift “Ik ben Nisman”.

Portugal
Problemen met integratie en immigra-
tie die tot problemen hebben geleid in 
Frankrijk, Nederland, Italië en België, 
hebben een veel kleinere impact in Por-
tugal.
Portugal telt onder haar bevolking am-
per 3% immigranten. Slechts één op 
500 tot 1000 bewoners is Moslim en 
de meeste komen uit vroegere kolonies 
Mozambique en Guinea-Bissau. Het an-
tisemitisme zoals de andere Europese 
landen kennen is bijna onbestaande. 
De recente terroristische aanvallen in 
Parijs hebben een golf van sympathie 
en solidariteit veroorzaakt met samen-
komsten in Lissabon en andere steden. 
Er zijn geen speciale veiligheidsmaatre-
gelen genomen voor de kleine Joodse 
gemeenschappen in Lissabon en Porto. 

Italië
Een lid van de Italiaanse gemeenschap verklaarde 
dat toen ze hoorde van de aanslagen, ze direct 
begrijpt dat Joden opnieuw worden geviseerd. De 
dag na de aanslagen, was er een speciale viering 
in de grote synagoge van Rome ter ere van Ho-
locaust overlevende Sami Modiano en zijn vrouw 
Selma. De gemeenschap dacht dat dit het beste 
antwoord is aan de terroristen. De voorzitter van 
de vereniging van Joodse gemeenschappen, Ren-
zo Gattegna, verklaarde dat de Italiaanse politie 
een uitstekend werk doet ter bescherming van 
Joodse instellingen. De samenwerking met de au-
toriteiten is optimaal. 
Walker Meghnagi, voorzitter van de Milaanse ge-
meenschap, vindt het triestig dat hij geen slogans 
zag “je suis Juif”. Hij vroeg de Moslimgemeen-
schap om de aanvallen te veroordelen. Maar de 
Moslimgemeenschap weigerde haar solidariteit 
te tonen met Joodse slachtoffers. 
De hoofdredacteur van een Italiaanse krant, Gui-
do Vitale, schreef: “Sterke emoties creëren soms 
een illusie van eenheid. Maar wat in Parijs is ge-
beurd, dwingt iedereen een duidelijke keuze te 
maken. Niet iedereen heeft de moed te verklaren 
dat vrijheid en satire, zelfs als het ons niet bevalt, 
de enige bescherming biedt voor onze identiteit 
en het recht om vrij en veilig te leven”. 

Board of Deputies toont solidariteit met 
Joodse slachtoffers in Frankrijk
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