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A
an de Tweede Wereldoor-
log gingen eeuwen vooraf
waarin de Joden anders be-
handeld werden dan ande-

re bevolkingsgroepen. Christelijk
geïnspireerd antisemitisme leidde
op grote schaal tot achterstelling en
vervolging. Het Joodse volk was een
paria-volk. Na de Holocaust vlucht-
ten veel overlevenden naar wat van-
af 1948 de Joodse staat Israël is ge-
worden. Daar wonen nu, naast nog
enkele hoogbejaarde slachtoffers,
veel nakomelingen van slachtoffers
van de Holocaust.

In Europa wonen niet zo veel Jo-
den meer en velen daarvan overwe-
gen emigratie vanwege het hardnek-
kige en weer oplevende antisemitis-
me. Een voor de hand liggende en
populaire bestemming is Israël.
Maar laat die nu juist de laatste de-
cennia meer en meer zijn verworden
tot een pariastaat.

De Europese Unie (EU) beschouwt
zichzelf als een waardengemeen-
schap. De huidige militaire agressie
van Rusland in Oekraïne, maar ook
al eerder de Joegoslavische crisis in
de jaren 90, maakt pijnlijk duidelijk
dat Europa militair tekortschiet. De
EU presenteert zich liever als een
waardengemeenschap die democra-
tie, rechtsstaat, mensenrechten en
de bescherming van minderheden
hoog in het vaandel heeft staan.

Wat betreft de bescherming van
minderheden heeft Europa in de
Tweede Wereldoorlog een dure les
geleerd toen onder ‘onze’ ogen 6
miljoen Joodse medeburgers wer-
den afgevoerd naar vernietigings-
kampen. ‘Dat nooit weer’ werd het
fundament waarop Europa herrees.
Maar als je nu kijkt hoe het met de
Joodse minderheid gaat, dan is het
beeld treurig. Het is niet veilig om
als Jood herkenbaar over straat te
gaan.

Daarover zou nog gezegd kunnen
worden dat het beleid erop gericht is
om minderheden, en dus ook de
Joodse minderheden, te bescher-
men. Maar het beleid van de EU zo-
als verwoord in stellingnames, do-
cumenten en stemgedrag van EU-
landen in internationale gremia als
de Verenigde Naties heeft conse-
quenties voor de Joodse minderhe-
den in Europa en roept de nodige
vragen op. Waarom:

- ondersteunt de EU het concept
van de overerfbaarheid van de
vluchtelingenstatus voor de Pales-
tijnen, die verder nergens anders in
de wereld geldt?

- gaan zoveel landen van de EU in
veel gevallen mee met het buiten-
proportioneel grote aantal veroor-
delende resoluties van de VN over Is-
raël? (Jaarlijks gaat meer dan de helft

van dergelijke resoluties over Israël,
in 2021 bijvoorbeeld 14 resoluties
over Israël tegenover 5 over alle an-
dere landen samen – waaronder lan-
den als Iran, Noord-Korea, Syrië, Chi-
na en Rusland.)

- besteedt de EU zoveel meer aan-
dacht aan het (ook) territoriale con-
flict tussen Israël en de Palestijnen
dan bijvoorbeeld aan het territoriale
conflict rond Cyprus tussen EU-lid-
staat Griekenland en kandidaat EU-
lid Turkije?

- moet de betrekkelijk willekeuri-
ge onverdedigbare wapenstilstands-
lijn uit 1949 per se ook als lands-
grens worden gezien?

- overtreedt de EU het internatio-
nale recht door zonder goedkeuring
van de Israëlische overheid projec-
ten in zogenaamde Area C gebieden
te financieren?

- erkent de EU de hoofdstad van Is-
raël niet als hoofdstad, zoals bij elk
ander soeverein land?

- financiert de EU haatdragend en
antisemitisch lesmateriaal voor Pa-
lestijnse kinderen en terreur tegen
Israëlische burgers? (De Palestijnse
Autoriteit juicht terreur tegen Isra-
elische burgers niet alleen toe, maar
beloont de daders en hun nabe-
staanden daar ook ruimhartig voor
met maandelijkse uitkeringen die
hoger zijn naarmate er meer slacht-
offers zijn.)

- kreeg Holocaustontkenner Mah-
moud Abbas in 2016 een langdurige
staande ovatie van de parlementsle-
den voor zijn antisemitische toe-
spraak tot het Europese Parlement

met daarin een uit de lucht gegrepen
verhaal over het vergiftigen van het
drinkwater in de Palestijnse gebie-
den?

- participeert de Europese Unie in
de onderhandelingen over een nu-
cleair akkoord met het regime in
Iran, nota bene ook nog eens bond-
genoot van Rusland waarmee we op
voet van oorlog verkeren? De ayatol-
lahs in Teheran hebben keer op keer
aangegeven de Joodse staat Israël te
willen vernietigen.

Het beeld waarvan ik een knoop
in mijn maag krijg is dit: Europa
heeft een geschiedenis van Joden-
haat die culmineerde in de Holo-
caust waarover van officiële zijde
diepe spijt wordt betuigd, maar on-
dertussen durven vandaag de dag in
Europa veel Joden niet herkenbaar
de straat op te gaan en wordt Israël,
het enige democratische land in het
Midden-Oosten, door Europa be-
handeld alsof het een pariastaat is
(hetgeen het antisemitisme in Euro-
pa aanwakkert).

Maar dat is blijkbaar nog niet ge-
noeg, want Europa meent beter dan
Israël zelf te weten wat goed is voor
zijn veiligheid. Het dreigt zijn hand-
tekening te zetten onder een ak-
koord met Iran dat daarmee op ter-
mijn over de nucleaire wapens kan
beschikken om Israël in één klap te
vernietigen, conform de expliciete
wens van dat genocidale regime. Een
nieuwe Holocaust in wording.

Lijkt het maar zo of valt Israël van
waardengemeenschap EU inder-
daad een andere behandeling ten
deel dan andere landen? Net zoals de
Joden in Europa eeuwenlang een an-
dere behandeling ten deel viel dan
andere bevolkingsgroepen?

‘Maak van Israël
geen pariastaat’
De Europese Unie wil minderheden beschermen, maar be-
dreigt de Joden door het eenzijdige beleid jegens Israël en
de steun aan Iran, betoogt Ronald Kaatee.
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Joodse immigranten arriveren in Israël. De foto is gemaakt op 21 mei 1948, een

paar dagen nadat de staat Israël was uitgeroepen. Na de Holocaust was dit voor

veel overlevenden het Beloofde Land. FOTO AFP

RONALD KAATEE

‘Europa heeft
een geschiedenis
van
Jodenhaat’

Ronald Kaatee uit Groningen is histo-

ricus en voorzitter Partij van de Zui-

nigheid
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Investeerders met diepe zakken gaan er steeds vaker met vakan-

tieparken en campings vandoor. Voor de recreanten op die parken

is dat bijna altijd slecht nieuws. Ze krijgen na de overname te

horen dat ze hun biezen moeten pakken, want er is een groot

herstructureringsplan voor het vakantiepark in de maak. Dat

betekent de bouw van chalets en chique vakantievilla’s, die voor

flinke bedragen verhuurd worden. Voor de vaak jarenlang met

liefde gekoesterde stacaravan is er dan natuurlijk geen plek meer.

Iets soortgelijks speelt op dit moment bij het Leekstermeer, waar

Vakantiepark Meerzicht is overgenomen door Europarcs, een van

de grootste eigenaren van vakantieparken in ons land. Europarcs

heeft geen tijd verspild en de bezitters van vakantiehuisjes aan de

oever van het Leekstermeer te verstaan gegeven dat ze moeten

vertrekken. Vertegenwoordigers van die groep deden deze week

hun beklag in de Tweede Kamer. Ze krijgen bijval van de SP, die

spreekt van roofinvesteerders en rijken die de vaste bewoners van

parken eruit werken.

Eigenaren van stacaravans hebben aanzienlijk minder rechten

dan huurders van een woning. Een staplaats is relatief eenvoudig

op te zeggen. Hoewel de rechter een paar jaar geleden oordeelde

dat het standaardbedrag dat vaak wordt gegeven als compensatie

niet genoeg is voor vertrekkende recreanten, is nooit bepaald hoe

hoog dat bedrag dan wel moet zijn.

De markt voor vakantiehuizen is groot. Ons land telt er ruim

180.000 met een gemiddelde koopsom van 182.000 euro. Sinds de

coronapandemie is de belangstelling voor recreatief onroerend

goed fors toegenomen. Veel particulieren, die hun spaargeld zien

verdampen, steken dat in een vakantiewoning. Die moeten ze dan

wel grotendeels zelf betalen, want de meeste banken branden hun

vingers er niet meer aan, kopschuw geworden door de vele verha-

len over witwassen en dubieuze financiering. In Drenthe wil de

provincie voortaan dat gemeenten bij een overname van een park

de nieuwe eigenaar doorlichten om te kijken of er sprake is van

een integer bedrijf.

Helaas hebben dergelijke onderzoeken vooral betrekking op de

geldstromen, niet op de wijze waarop de nieuwe eigenaar van een

park omgaat met de huidige bewoners van vakantiehuisjes. Ter-

wijl daar nog heel wat verbetering mogelijk is.

Vakantieparken

Gerdt van Hofslot

@ hoofdredactie@dvhn.nl

TOOS & HENK Paul Kusters

STELLING VAN DE DAG

Museum Boijmans Van Beuningen koopt
voor 8,4 miljoen euro een schilderij van Joan
Miró. De Staat betaalde mee. Staatssecreta-
ris Gunay Uslu moest de aankoop na afloop
direct verdedigen.

Musea moeten geen dure kunst
kopen in crisistijd

Breng uw stem uit op dvhn.nl/stelling

76%
ONEENS

24%
EENS

Hoogopgeleiden moeten

trouwer zijn aan de plek waar

ze vandaan komen

Uitslag stelling van gisteren

REAGEREN?
lezersbrieven@dvhn.nl (vermeld aub naam + woonplaats)
opiniestukken (maximaal 650 woorden) aub naar: meningen@dvhn.nl
postadres: Opinieredactie DvhN, Postbus 60, 9700 MC Groningen


