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FC Groningen en met name de
beleidsbepalers waaronder het
bestuur en de trainer lijken het
spoor volledig bijster te zijn. Nadat
FC Groningen vorig seizoen na 6
nederlagen op 1 punt de nacompe-
titie wist te ontlopen ten koste van
Heracles stelde zijn vriendje Fled-
derus ‘opa’ Wormuth aan. Hij werd
met een elftal geconfronteerd dat
steeds meer op een vreemdelingen-
legioen begint te lijken. Wormuth
lijkt het ook niet meer te weten.

Dat Strand Larsen weg zou gaan,
kon je van verre zien aankomen.
Toch vond het bestuur het nodig
het contract van Michael de Leeuw,
die erg goed ligt bij de supporters,
niet te verlengen en werd Romano
Postema, een jongen uit de regio
verhuurd. Deze twee hadden we
onder de huidige omstandigheden
goed kunnen gebruiken. Nu lopen
Peppi en Kokki in de spits, die in
het verleden elders niks gepres-
teerd hebben.

Hoe denkt FC Groningen erin te
slagen de de play-offs te halen, wat
de doelstelling is? Het huidige
bestuur dient zich eens goed achter
de oren te krabben en moet zich
afvragen of de ingeslagen weg wel
de juiste is en of ze wel de juiste
mensen zijn om leiding aan FC
Groningen te geven. Ik heb mijn
twijfels.

Het spoor bijster bij FC Groningen

Heerhugowaard, Wim van der Zan-

denMichael de Leeuw

Het afremmen van de bevolkings-
groei sluit aan op het coalitieak-
koord, zegt minister Hugo de Jonge
(CDA) van Volkshuisvesting. Op-
merkelijk is dat in dit statement
slechts gesproken wordt over ken-
nis en asielmigratie met een be-
leidsmatig richtgetal naar Duits
voorbeeld. Geen enkele opmerking
over de mogelijkheid om de bevol-
kingsgroei in dit land af te remmen
door bijvoorbeeld geen kinderbij-
slag meer na het tweede kind. Dit is
een gevoelig onderwerp in de coali-
tie en wordt daarom maar niet
besproken. Ook voor een uitdijen-
de bevolking is de prognose van
100.000 nieuwe woningen per jaar,
onder de huidige omstandigheden,
een complete illusie!

Afremmen
bevolkingsgroei

Gieten, R.L. van Hasselt

Met belangstelling lees ik altijd de
In Beeld-pagina, zo ook die over de
kraanvogels. Wat mij daarbij opviel
is dat deze vogels, die aan de top
van de voedselketen staan, het zo
goed doen. Dat betekent, dat alle
schakels in de voedselketen in tact
zijn. Deze positieve ontwikkeling
echter staat in schril contrast met
vele berichten in de media en in de
praatprogramma’s over de stikstof-
en klimaatdiscussie: ‘de natuur
staat op omvallen’ en ‘het is vijf
voor twaalf voor de natuur’.
Ik vraag mij dan af welke natuur op
omvallen staat. Zijn dat de Natura
2000-gebieden of is dat alle natuur
in Nederland? Ik vraag mij ook af
wat dat omvallen dan zou beteke-
nen.
Dat maken de experts of -ologen
die dat roepen in de praatprogram-
ma’s echter niet duidelijk. En he-
laas vragen de gespreksleiders op
dit punt ook niet door. Ik ben be-
nieuwd welke natuur omvalt en
hoe dat gaat plaatsvinden. De
kraanvogel trekt zicht er niets van
aan blijkbaar.

Kranige vogels

Assen, Tjerk Veenstra

Het artikel van Diana Al Mouha-
mad is een krachtig pleidooi (tus-
sen de regels door) voor een com-
pleet ander immigratiebeleid, ge-
heel over een andere boeg dus
(‘Waar is ruimte voor ons?’, DvhN,
01-10). Aanpassingen van het huidi-
ge beleid lossen de actuele proble-
men niet op en zullen op steeds
meer maatschappelijke weerstand
stuiten.
De enige echte oplossing is om
opvang in de diverse regio’s te
realiseren, verplichtend, afdwing-
baar en in internationaal verband
geregeld en goed georganiseerd.
Dan hebben we geen drenkelingen
meer, zijn mensensmokkelaars
brodeloos en kunnen ouders die
kun kinderen vooruit sturen omdat
ze zelf eigenlijk weinig kans maken
ons niet chanteren.
Zo kunnen de echte oorlogsvluch-
telingen goed opgevangen worden
en wordt een latere terugkeer veel
gemakkelijker. Laten wij en onze
politici daar maar eens over naden-
ken.

Opvang in de regio

Vledder, Piet de Geus

R
onald Kaatee schrijft in zijn
opiniestuk dat het beleid
van de EU jegens Israël de
Joden in Europa beschadigt

(‘Maak van Israël geen pariastaat’,
DvhN, 30-09). Maar hij produceert
geen enkel bewijs daarvoor, alleen
maar drogredenen. Bijvoorbeeld dat
de EU bezet Noord-Cyprus anders
zou behandelen dan de bezette Pa-
lestijnse gebieden.

Hij heeft gelijk dat de wereld
Noord-Cyprus anders behandelt,
maar juist in het nadeel van de Pa-
lestijnen. De hele wereld voert na-
melijk een embargo tegen Noord-
Cyprus, terwijl er geen enkele maat-
regel tegen Israël is.

De EU stelde ook als voorwaarde
voor de Turkse toetreding tot de EU
dat de bezetting eindigt. En de Cy-
prioten kunnen Turkije bij het Euro-
pees Hof voor de Rechten van de
Mens aanklagen, terwijl de Palestij-
nen Israël bij geen enkel hof kunnen
aanklagen voor mensenrechten-
schendingen en oorlogsmisdaden.
Het Israëlische Hooggerechtshof is
juist medeplichtig aan deze schen-

dingen en misdaden, schrijven Da-
vid Kretzmer en Yaël Ronen in hun
boek The Occupation of Justice.

Het Internationaal Strafhof on-
derzoekt de nederzettingen als mo-
gelijke oorlogsmisdaad. De Neder-
landse wet stelt dat het overbrengen
van ‘burgerbevolking naar bezet ge-
bied… wordt gestraft met levenslan-
ge gevangenisstraf of tijdelijke van
ten hoogste dertig jaren’.

De Commissie voor Internatio-
naal Recht van de Verenigde Naties
noemde de vestiging van kolonisten
en demografische veranderingen in
bezet gebied een uitzonderlijk zware
oorlogsmisdaad, ‘in ernst met geno-
cide te vergelijken’.

Alle landen hebben drie juridi-
sche plichten: 1. Israël NIET helpen
bezet gebied te annexeren. 2. Zorgen
dat Israël humanitair recht respec-

teert. 3. Palestijnen helpen hun zelf-
beschikkingsrecht te vervullen.

De EU doet vrijwel niks om deze
plichten te vervullen.

De Adviesraad Internationale
Vraagstukken concludeerde in het
rapport over dit conflict: ‘Indien Is-
raël onverhoopt niet bereid blijkt
een einde te maken aan de groeien-
de kolonisering van de bezette ge-
bieden, ontkomt de internationale
gemeenschap er niet aan op woor-
den van protest ook daden te laten
volgen. Aan aanhoudende schen-
dingen van het internationale recht
en bindende uitspraken van de Vei-
ligheidsraad moeten consequenties
worden verbonden. Voor de Europe-
se Unie zou dat een beperking of be-
vriezing van haar betrekkingen met
Israël kunnen betekenen en, als uit-
vloeisel van internationale juridi-
sche verplichtingen, het afkondigen
van een verbod op importen van
producten uit de Israëlische neder-
zettingen in de bezette gebieden.’

Hetzelfde hebben dertien hoogle-
raren volkenrecht geschreven in een
brief aan de minister van Buiten-
landse Zaken in 2013: ‘De Nederland-
se regering is volkenrechtelijk ver-

plicht om bij te dragen aan de verwe-
zenlijking van het Palestijnse recht
op zelfbeschikking en het Israëlische
nederzettingenbeleid niet te facilite-
ren. In dat kader behoort de regering
vóóraf het beperkt territoriaal be-
reik van het Nederlands-Israëlisch
samenwerkingsforum conform het
internationaal recht te definiëren en
te expliciteren, bij voorkeur in sa-
menspraak met de Israëlische rege-
ring, of desnoods eenzijdig.’

André Nollkaemper, de juridische
adviseur van het kabinet en decaan
van de Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid bij de Universiteit van Amster-
dam, stelde onlangs in NRC voor om
het EU-Associatieverdrag en de mili-
taire samenwerking met Israël op te
schorten en de Palestijnse staat te
erkennen.

Het is dus evident dat de EU en Ne-
derland te weinig doen om hun juri-
dische plichten te vervullen. De EU
discrimineert de Palestijnen, niet Is-
raël.

EU discrimineert Palestijnen, niet Israël
De EU en Nederland doen te weinig om hun juridische plichten te vervullen
ten aanzien van Israël, stelt Mihai Martoiu Ticu. Daarmee discrimineert de EU
volgens hem de Palestijnen, en niet Israël, zoals Ronald Kaatee beweerde.
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OPINIE

‘Aanhoudende
schendingen van
het internationale
recht’

Mihai Martoiu Ticu is afgestudeerd

filosoof met een master in Internatio-

naal Recht


