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Bethlehem, de muur Bethlehem, plein bij de geboortekerk

Inleiding
We openen deze nieuwsbrief met onze kerstgroet, 
waarin we twee gezichten van Bethlehem laten zien: de
muur en het plein bij de geboortekerk. Welk gezicht 
ziet u liever?

Volgend jaar duurt de bezetting van Palestina vijftig 
jaar. Laten we als goed voornemen voor het nieuwe 
jaar uitspreken dat we er alles aan doen dat die 50ste 
verjaardag niet plaatsvindt en dat het Palestijnse volk 
op die dag een nieuw begin kan vieren in vrede en vrij-
heid en dat de Israëlische buren kunnen vieren dat zij 
van de vloek van de bezetting verlost zijn. 

Ontwikkelingen in Israël en Palestina
De illegale outpost Amona blijft in het nieuws. Het 
Hooggerechtshof gaf opdracht dat deze uiterlijk 25 de-
cember 2016 te ontmantelen. In onze vorige nieuws-
brief maakten we melding van een wetsvoorstel om de 
outpost alsnog te legaliseren. Nu ligt er een plan om de 
outpost tijdelijk te verhuizen naar een ander stuk Pales-
tijns land. De regering betaalt de kosten van de ver-
plaatsing: $13 miljoen. Over de eigendomsrechten van 
de grond wordt niet gesproken.1

Naar aanleiding van de Amona-zaak nam het Knesset 
een wetsvoorstel in behandeling om het mogelijk te 
maken outposts op privé Palestijns land achteraf te le-
galiseren door het land alsnog te confisqueren.2

Het Israëlische kabinet heeft op initiatief van minister 

Lieberman toestemming gegeven voor enkele beperkte 
bouwprojecten ten behoeve van Palestijnen in Area C. 
De beslissing is tot nu toe geheim gehouden, uit vrees 
dat openbaarmaking zou leiden tot een kabinetscrisis.3

Tegenover het positieve bericht hierboven moet ook ge-
meld worden dat uitbreiding van de Joodse nederzettin-
gen in Oost Jeruzalem onverminderd doorgaat. Dit keer
is toestemming afgegeven voor 181 woningen.4 Plan-
nen voor nog eens 770 woningen, eerder onder druk 
van de VS bevroren, zijn na de verkiezingsoverwinning
van Trump ook weer opgepakt.5

Het aantal uitreisvisa uit Gaza is na een korte opleving 
weer sterk afgenomen. Daarbij zijn ook regelmatig be-
staande visa ingetrokken. Het aantal verleende uitreis-
visa is slechts 3% van wat het in het jaar 2000 was. 
Slechts minder dan de helft van de aanvragen, vaak 
voor studie of medische hulp, wordt goedgekeurd.6

In de Jordaanvallei is een nieuwe outpost opgezet. Uit 
protest bouwden Palestijnen in de regio hun eigen out-
post. Deze laatste werd binnen enkele uren nadat de 
eerste tenten waren opgezet, met o.a. traangas te niet 
gedaan. De Joodse outpost bleef bestaan. Een verbod 
om nog verder te ontwikkelen is uitgevaardigd, maar 
wordt niet gehandhaafd. Een schrijnender voorbeeld 
van meten met twee maten is nauwelijks denkbaar.7 

“We kunnen niet op mannen rekenen om vrede te slui-
ten. We moeten het zelf doen” was de slogan van Wo-
men Wage Peace, een groep van 2500 Israëlische en 
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Palestijnse vrouwen die een tocht (de March of Hope) 
maakten over de Westoever en door Israël om voor 
vrede te pleiten. De tocht eindigde met een manifesta-
tie voor de residentie van premier Netanyahu.8

Het Arabisch is de tweede officiële taal van Israël. 
Desondanks maakte het Knesset een nieuw app “voor 
alle Israëlische burgers” alleen het het Hebreeuws en 
zijn Arabische bestemmingsaanduidingen in Be'er 
Sheba van de bussen verwijderd. Dit werkt door in het 
bedrijfsleven: een café in Haifa verbiedt zijn mede-
werkers Arabisch te spreken.9,10

Internationale ontwikkelingen
Een EU werkgroep heeft in een motie aangedrongen 
op schadeclaims richting Israël wegens het slopen van 
EU hulpgoederen in Area C. Dit sluit aan bij de eerde-
re motie van ons Kamerlid Raymond Knops.11

Na Nederland en diverse andere landen heeft ook 
Frankrijk nu duidelijke richtlijnen gepubliceerd voor 
de labeling van producten uit de nederzettingen.12

Beveiligingsfirma G4S heeft zijn Israëlische activitei-
ten verkocht aan een Israëlische investeringsmaat-
schappij. Er was afgelopen jaren veel kritiek op G4S 
wegens activiteiten in de nederzettingen.13

Frankrijk geeft het plan voor een internationale confe-
rentie over het vredesproces niet op, ondanks dat pre-
mier Netanyahu weigert te komen. President Hollande 
heeft nu Netanyahu en Abbas uitgenodigd voor een tri-
partite overleg na afloop van de grote conferentie. Ne-
tanyahu heeft gezegd dat hij alleen wil komen als de 
conferentie helemaal wordt afgezegd.14

Een enquête in de VS toont aan dat bijna de helft van 
de ondervraagden voorstander is van sancties als Israel
door gaat met uitbreiding van nederzettingen. In de-
zelfde enquête blijkt ruime steun voor een resolutie in 
de Veiligheidsraad over Palestina.15

Professor Dr. Isabel Phiri, plaatsvervangend secretaris 
generaal van de Wereldraad van Kerken is toegang tot 

Israël ontzegd, omdat zij sympathiek zou staan tegen-
over de BDS beweging.16

Ontwikkelingen in Nederland
Tijdens het herfstreces is het gewoonte dat Tweede 
Kamer-leden werkbezoeken afleggen. Zo ging er een 
delegatie van de VVD naar Israël, een reis georgani-
seerd door het CIDI. Hr. Van der Staaij ging ook naar 
Israël op kosten van de Israel Allies Foundation.17

De onterechte AOW betalingen aan bewoners van de 
nederzettingen blijken mede veroorzaakt door de orga-
nisatie Irgoen Olei Holland, een vereniging van Neder-
landse migranten in Israël. Zij lieten AOW-gerechtig-
den op de Westoever hun kantooradres in Israël ge-
bruiken als correspondentieadres, waardoor de Neder-
landse instanties meenden dat ze in Israël woonden.18

Tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse 
Zaken zei Raymond Knops dat in het verleden strate-
gische momenten voor erkenning van Palestina gemist
zijn. Een motie voor erkenning nu werd echter niet ge-
steund, waardoor deze met 76 tegen 71stemmen werd 
verworpen, tot grote ergernis van The Rights Forum. 
Een motie om subsidie te verbieden aan organisaties 
die BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) een le-
gitiem drukmiddel vinden om het beleid van Israël om 
te buigen werd gelukkig verworpen. Tot onze grote te-
leurstelling werd deze wel door het CDA gesteund.19

Ontwikkelingen in het CDA
Tijdens het congres in november was het Ledenberaad 
duidelijk zichtbaar. Op een
tafel lagen brochures van
organisaties zoals The
Rights Forum en Een An-
der Joods Geluid. In ge-
sprekken met medeleden
viel op dat er, vooral onder
jongeren, brede steun is
voor het opkomen voor
Palestijnse rechten.
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