
kunt zich afvragen wat het ene met het andere te maken 
heeft, en toch. De geschiedenis alsook de menselijke 
psyché leert ons dat de gevaren reëel zijn. Niemand kan 
ontkennen dat de vluchtelingenproblematiek uitgroeit 
tot het grootste probleem waarmee de Europese Unie 

te maken heeft. Het komt ook op een cruciaal moment waarin de 
unie – zonder het toe te geven - vecht voor haar voortbestaan. Toen 
Cameron het Brits referendum over Europa aankon-
digde, was het vluchtelingenprobleem nog beperkt 
tot Oost-Europeanen. Niemand twijfelt eraan dat 
de huidige situatie het debat over het referendum 
sterk zal beïnvloeden en Europa voor een existen-
tiële keuze zal plaatsen. Ook in Polen, die eigenlijk 
van Europa een gelijkschakeling van welvaart ver-
wachtte, waren de vluchtelingen het thema tijdens 
de laatste verkiezingen. Zelfs in Duitsland wan-
kelt de populariteit van Merkel gezien velen haar 
uitspraak “wir schaffen das” als de reden aanhalen 
voor de 1.000.000 vluchtelingen die Duitsland dit 
jaar zou moeten opnemen.

De geschiedenis leert ons dat telkens een grote cri-
sis de kop opsteekt – of het is de pest in de Mid-
deleeuwen, of het economisch verval van Duitsland 
in de jaren 30 - men altijd een zondebok zoekt 
en in de meeste gevallen, indien niet altijd, duwt 
het genetisch doorgegeven antisemitisme de be-
woners tot Jodenhaat. Maar ook de Jodenhaat is 
geëvolueerd, of beter gezegd verbergt zich onder terminologie en 
acties die Israël als de vijand voorstellen zonder dat men veel moe-
ite doet om dit over de gehele Joodse gemeenschap uit te breiden. 
De menselijke psyché leert ons dat iedereen gemakkelijker het 
nieuws absorbeert dat overeenstemt met zijn ingenomenheid; of te 
wel zijn bewuste of onbewuste gedachten.
Iemand met karikaturale gedachten over de Joden, zal negatieve 
persartikels over Israël meer lezen dan informatie die het tegendeel 
aantonen. Zo zit de mens in elkaar. De eeuwenoude Jodenvervolging 
in Europa beïnvloedt dus ook nu de perceptie over het Jodendom 
wat zich vertaalt in een anti-Israëlische houding met automatisch 
een negatieve kijk op alles wat Joods is. Politieke intenties, zoals 
van linkse partijen die stemmen ronselen bij de allochtone bevolking 
en bij laaggeschoolden, wakkeren deze gevoelens aan zoals olie op 
het vuur gooien.   Ook in Arabische landen wordt het antisemitisme 
aangewakkerd met de bedoeling een externe oorzaak te vinden voor 
dictaturen of economische problemen.   

De Europeanen zien met lede ogen en onbeholpen toe hoe Europa 
verandert tot het pan-Arabisch continent. Dit is geen bangmakerij, 
maar blijft een gegeven wanneer zo een groot aantal personen met 
andere culturele waarden opgenomen moeten worden. Dat vele 
vluchtelingen slachtoffer ervan zullen worden, tijdens hun overtocht 
of eens aangekomen, kan men met grote zekerheid beweren en zelfs 
becijferen. Kijk maar naar het aantal Syriëstrijders die opgegroeid 

zijn in ons land, maar hun weg in onze cultuur niet 
vonden. 
De Europese politici hebben het moeilijk om Ara-
bische landen op hun vingers te tikken die onvol-
doende doen om de vluchtelingenstroom te stoppen 
of bij zich onder te brengen. De rijkere Arabische 
landen zoals Koeweit en de Emiraten alsook Saudi-
Arabië verdragen moeilijk kritiek. Economische be-
langen spelen uiteraard ook een rol. Merkel moest 
zelf met haar bezoek aan Turkije, Erdogan onder-
steunen met het bedelen om enige hulp, uiteraard 
tegen een enorme politieke en financiële prijs vanuit 
de Europese Unie. Deze landen staan sterk tegen de 
Unie, dus moet de aandacht en de schuld op anderen 
gericht worden. Politici beginnen dan ook de indruk 
te wekken dat een oplossing voor het Israëlisch-Pa-
lestijns conflict in enige mate kan bijdragen tot een 
relatieve kalmte in de regio en dus minder vluchte-
lingen. De realiteit dat de Arabische lente (eigen-
lijk winter) alsook door Europa gesteunde omver-
werpingen van dictatoriale – doch stabiele - regimes 

in Libië, Irak en Syrië niets met de Palestijnse kwestie te maken 
hebben, ondersteunt niet de algemene perceptie dat alles wat Joods 
schuldig moet zijn.  
Het Europees Jodendom zit nu geklemd tussen de opflakkering 
van het antisemitisme bij de autochtone bevolking en de politieke 
wereld en de gevaren van fysieke agressie en terrorisme vanuit een 
sterk groeiende Islamitische bevolking waar het integrisme snel zal 
groeien door de ontevredenheid over hun opvang en situatie in wat 
ze als het “Europees paradijs” wilden zien. De ontgoocheling komt 
snel zoals de pijn na een anesthesie. En dan, sneller dan men denkt, 
beginnen de echte problemen. Bij gebrek aan integratie, niet enkel 
cultureel, maar meer dan alles economisch, zullen de nieuwe Eu-
ropese bewoners een uitlaatklep zoeken voor hun frustratie en zo-
als hun autochtone medeburgers de Joden als vijand aanschouwen. 
Hun haatgevoelens zullen sterker aangewakkerd worden door het 
nieuws en berichten van hun thuisland waardoor de media het con-
flict van het Midden-Oosten volledig in ons midden brengt. 

“Iemand met 
karikaturale 

gedachten over de 
Joden, zal negatieve 

persartikels over 
Israël meer lezen dan 
informatie die het 

tegendeel 
aantonen.”
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