
Prof. Hans Jansen:
islam in Midden-Oosten actief
in verbreiding jodenhaat

Volgens prof. dr.

Hans Jansen hebben

Europese landen en

hun politici boter

op hun hoofd door

allerlei humanitaire

programma's van

Palestijnen te steu-

nen die geld door-

sluizen om daarmee

terroristische aansla-

De islam in het Midden-Oosten is

een van de belangrijkste ver brei-

ders van het antisemitisme. Dat

concludeert prof. dr. Hans Jansen

in zijn dit voorjaar gepubliceerde

standaardwerk over "de islamise-

ring van de Europese jodenhaat".

Europese landen hebben volgens

hem boter op hun hoofd door al-

lerlei zogenaamde humanitaire

programma's van Palestijnen te

steunen die een directe link heb-

ben met terroristische aanslagen.

Prof. dr. Hans Jansen bekleedde

van 1990 tot 2001 de James Parkes

leerstoel aan de faculteit voor Let-

teren en Wijsbegeerte van de

Vrije Universiteit te Brussel en is

sinds januari 2002 verbonden aan

het Simon Wiesenthai Instituut te

Brussel. Hij oogstte in de jaren

tachtig van de vorige eeuw be-

kendheid door zijn lijvige pil

Christelijke theologie na Ausch-
witz, waarvan binnen een jaar vijf

edities verschenen en in 2000 nog

een zesde editie. Dichteres en pre-

dikante dr. Maria de Groot, des-

tijds hoofdredacteur van Wen-

ding, (maandblad voor evangelie,

cultuur en samenleving), schreef

over Jansens werk: "De auteur

maakt ons in zijn boek duidelijk,

dat Auschwitz - gruwelijke wer-

kelijkheid en symboolwoord voor

een honderdvoudige gruwel - in-

gen te (laten) ple-

gen. Een interview

met een gedreven

persoon.

Dr. K. van der Zwaag
REDACTLIELID VAN ZICHT
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derdaad het einde is van een, nee,

van de bestaande christelijke

theologie, immers het blijkt, dat

vrijwel alle theologie in christelij-

ke contekst een dosis, een overdo-

sis aan anti-judaïsme in zich

draagt. Het boek is een zowel

door eruditie bewonderenswaar-

dig, als een door eerlijkheid ver-

bijsterend boek. De emotie van de

schrijver is tussen de regels te le-

zen, breekt telkens door, maar

blijft beteugeld in een grote ken-

nis van zaken en een begaafd taal-

gebruik. De auteur geeft blijk van

een - dat durf ik zonder meer te

stellen - voor Nederland unieke

belezenheid en kennis van de ge-

schiedenis van het anti-judaïsme

in theologie en kerk. Wie nu blijft

zwijgen, wordt opnieuw mede-

plichtig."

Na de verschrikkingen in Ausch-

witz kan men niet meer onbevan-

gen theologiseren zonder de me-

deplichtigheid van de christelijke

kerk aan jodenhaat en antisemitis-

me in de afgelopen eeuwen te er-

kennen.

Islamisering
Prof. Jansen richt zich in zijn

nieuwste boek op een ander ver-

schijnsel: de islamisering van het

Europees antisemitisrne in het

Midden-Oosten. Met een overstel-



pende hoeveelheid gegevens

toont hij aan in zijn boek. Van jo-
denhaat naar zelfmoordterrorisme.
Islamisering van het Europees anti-
semitisme in het Midden-Oosten en

in de daarbij behorende CD-rom,

Beeld van Israël en Joden in Ara-
bisch/Palestijnse cartoons tijdens
de Al-Aqsa-Intifada, hoezeer de

islamitische wereld vervuld is van

haat tegen Israël. Bronnen die

voor westerlingen niet toeganke-

lijk zijn, zoals Palestijnse school-

boeken, Egyptische en Jordaanse

kranten, Arabische televisiepro-

gramma's en welke schriftelijke of

mondelinge bronnen maar ook,

legt hij bloot.

De demo ni sering van het joodse

volk is werkzaam in alle Arabi-

sche landen van het Midden-Oos-

ten, zo luidt de centrale bood-

schap van het boek van Jansen.

Doel is de vernietiging van Israël.

Het eeuwenoude Europese antise-

mitisme ondergaat nu een islami-

sering en een globalisering. Om-

dat joden in het christelijke

Europa zich niet lieten bekeren

werden zij door de kerk vervolgd.

In het islamitische Midden-Oos-

ten staan de joden tegenover mos-

lims, en daarom worden zij nu

ook daar vervolgd.

De lezer wrijft zijn ogen uit welke

verwijten en beschuldiging de jo-

den treffen in tijdschriften, op

congressen en in schoolboeken in

het Midden-Oosten. Mein Kampf
is in de Palestijnse gebieden tij-

dens de Tweede Intifida een best-

seller geworden. Hitier is hét gro-

te idool voor de jeugd in de

Palestijnse gebieden. Sinds de op-

komst van de zionistische bewe-

ging en vooral sinds het ontstaan

van de staat Israël is de jood de

incarnatie van het kosmische

kwaad en van de duivel. Het Eu-

ropese antisemitisme werd na

1948 door de islam in het Midden-

Oosten overgenomen, aldus prof.

Jansen.

Dat gebeurde volgens hem in twee

fasen. In de eerste fase werden de

antisemitische traktaten gewoon-

weg gekopieerd en vertaald, in de

tweede fase werden de thema's ge-

assimileerd en vooral geactuali-

seerd. Het is zelfs zo dat zestig

procent van de islamitische we-

reld gelooft dat Israël of de zionis-

ten achter de aanslagen van de VS

zaten! Imams roepen moslims on-

ophoudelijk op de heilige oorlog

te voeren tegen de joden als hand-

daden van de nazi's worden sim-

pelweg ontkend (mogen ook niet

op Palestijnse scholen onderwe-

zen worden) en als joodse leugens

bestempeld. Onthutsend is dat de

nieuwste Arabische vertaling van

de Protocollen van Sion in zijn ge-

heel geplaatst is op de officiële

website van de Palestijnse State

Information Service, maar pas on-

der druk eraf gehaald is. Aan de

andere kant worden nu in de

nieuwste schoolboeken van de Pa-

lestijnse Autoriteit (schooljaren

2003-2004 en 2004-2005) De Pro-
tocollen van de Wijzen van Sion,
het meest antisemitische geschrift

uit de geschiedenis van Europa,

voor het eerst aan de Palestijnse

jeugd gepresenteerd als een au-

thentiek joods document, waarin

'Het eeuwenoude Europese antisemitisme
ondergaat nu een islamisering en een

glo bali sering .'

langers van de satan. De joden

worden getypeerd als vijanden

van de islam, sprinkhanen, wilde

dieren, zwendelaars, verraders,

samenzweerders, dieven, oorlogs-

stokers, bedriegers, gulzigaards.

Nieuwe nazi's
Israël is het land van de nieuwe

nazi's, zo stellen moslims in Mid-

den-Oosten. Er vond geen joodse

shoah plaats, maar een Palestijnse

shoah: Het superieure Israël zou

immers genocide plegen op het in-

ferieure Palestijnse volk. De mis-
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de joden hun criminele beleid

hebben uitgestippeld: de verove-

ring van de hele wereld.

Palestijnse kinderen krijgen mili-

taire training op zomerkampen ter

voorbereiding op de jihad tegen

Israël. In schoolboeken in bij-

voorbeeld Saoedi-Arabië komt op

geen enkele geografische kaart de

staat Israël voor. In Egyptisch on-

derwijsmateriaal staat dat Jeruza-

lem een Arabische stad is in een

Arabisch land. Het voeren van

vredesbesprekingen met Israël is

verraad aan de Palestijnse zaak.
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'Er vond geen joodse shoah plaats, maar
een Palestijnse shoah: het superieure
Israël zou immers genocide plegen op het
inferieure Palestij nse v olk .'

Wanneer kinderen de dood on-

dergaan in martelaarschap wordt

een straatfestival gehouden om

het martelaarschap te vieren. De

Palestijnse Autoriteit (PA) betaalt

tweeduizend dollar cash voor een

gedood kind en driehonderd dol-

lar voor een gewond kind. De PA

richt zich onophoudelijk op vrou-

wen en vooral op jonge meisjes.

Schokkend is ook dat de Wereld-

bank en de Europese Unie indi-

rect zelfmoordoperaties van stu-

denten aan PA-universiteiten

steunen.

Omgekeerd, zo toont Jansen aan,

wordt er in Israëlische schoolboe-

ken een eerlijk beeld van Arabie-

ren en islamitische religie en heili-

ge plaatsen gegeven. Israël heeft

het niet gemakkelijk om te overle-

ven temidden van haar vijandige

naties. Premier Simon Peres zei

eens in Den Haag dat de staat Is-

raël de enige staat in de wereld is,

waarvan het bestaansrecht wordt

betwist. De situatie is alleszins be-

dreigend voor Israël. Er zijn in de

wereld van vandaag ongeveer ze-

ven miljoen moslims die graag be-

reid zijn om in de heilige oorlog te

sterven.

Europa
Dr. Jansen heeft fikse kritiek op

Europese politici die al het moge-

lijke doen om de islamitische jo-
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denhaat in het Midden-Oosten

systematisch te verzwijgen of te

bagatelliseren. De EU neemt in te-

genstelling tot de VS de escalatie

van het islamitisch antisemitisme

nauwelijks serieus. Tragisch is

naar zijn mening dat de EU hoofd-

sponsor is van de Palestijnse Au-

toriteit: jaarlijks ontvangt deze

tien miljoen euro van de EU en er

zijn steeds meer harde bewijzen

dat de gelden gebruikt worden

voor terroristische acties. Ook de

VN staat onverschillig tegenover

het lot van Israël.

Utrechtse censuuraffaire
Prof. Jansen kwam recent op-

nieuw in het nieuws, ditmaal naar

aanleiding van de Utrechtse 'een-

suuraffaire' rond prof. dr. P. W.

van der Horst. Deze hoogleraar

Nieuwe Testament nam in juni

van dit jaar afscheid van de uni-

versiteit. Het onderwerp van zijn

afscheidscollege was de mythe

van het kannibalisme (rituele

moord enzovoorts) door de eeu-

wen heen.

Toen Van der Horst dit motief ook

wilde behandelen in de islamiti-

sche wereld van het huidige Mid-

den-Oosten - daarbij vooral stoe-

Iend op het werk van Jansen -

kreeg hij het advies van de

Utrechtse rector én de decaan van

de theologische faculteit om die
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passage niet uit te spreken. De

censuurkwestie leidde tot grote

commotie in de pers en de univer-

sitaire kringen.

De ongekuiste rede zou de dialoog

met de islam niet bevorderen,

stelde decaan van de theologische

faculteit Willemien Otten. Prof.

Jansen: "Hier begrijp ik werkelijk

niets van. Als we indirect geen

verantwoordelijkheid willen dra-

gen voor de meest erge vormen

van antisemitisme, zoals die in het

Midden-Oosten te vinden is,

plaats je je helemaal buiten de

kerk en de wereld. Bij de presen-

tatie van mijn boek Van Jodenhaat
naar zelfmoordterrorisme erkende

moslimtheoloog drs. Mohammed

Ajouaou in zijn reactie op mijn

studie volmondig, dat de schok-

kende feiten van het antisemitis-

me in het Midden-Oosten zoals ik

die in mijn boek beschrijf, voor

de volle honderd procent klop-

pen. "Ik ben niet één empirisch

feit in het meer dan duizend pagi-

na's tellende boek tegengekomen

dat niet herkenbaar is voor mij."

Mohammed Ajouaou merkte ver-

der op dat ik met mijn boek ook

de moslimgemeenschap voor vele

jaren goed huiswerk heb meege-

geven, omdat volgens hem deze

feiten in een vruchtbare dialoog

van christenen en moslims in e-

derland en elders niet verzwegen

mogen worden."

Bestaan Israël ontkend
De kern van de diagnose van prof.

Jansen is dat de islamitische we-

reld per definitie het bestaan van

Israël ontkent. 'Als de president

van Iran iets roept dat hij Israël



van de kaart wil vegen, staat de
hele wereld op de kop. Maar men

vergeet dat wetenschappers,
imams, journalisten en politici in

het Midden-Oosten zich al jaren

schuldig maken aan de vreselijk-
ste vormen van antisemitisme in

de vorm van cartoons, radio- en
televisieprogramma's, artikelen en
boeken. Er is maar één centraal

thema: Israël moet van de kaart

worden geveegd. De opmerkingen

van de president van Iran worden
door de regeringen in het Mid-
den-Oosten positief ontvangen
omdat dit voor hen een vanzelf-

sprekende zaak is."
De realisering van het zionistisch

project in 1948 stelde de joden in
Palestina in staat om de "dhirni-
status" Uuridisch beschermd
maar wel burgers tweede klas) ver

achter zich te laten en hun onaf-
hankelijkheid te bekrachtigen.

Maar tegelijkertijd wekte de reali-
sering van het zionistisch project
bij de beschermheren van de jo-
den diepe gevoelens van vernede-

ring. De Arabische moslims, een
trotse en dominante groep men-

sen, werden volgens Jansen diep
geschokt enkel en alleen door het
feit, dat die beschermde minder-
heid (van joden) in Palestina niet

langer haar status (als een door

moslims overheerste groep men-
sen) wilde accepteren onder de
neerbuigende, semi-verachtende,
semi-tolerante blik van haar over-

heersers.
Prof. Jansen: "De moslims verwij-

ten de joden dat zij niet meer wil-
len weten wat vanaf 638, toen Pa-
lestina door de islam werd
veroverd, hun plaats is in de sa-

menieving van de islam. De on-

verwachte metamorfose van de
verachtelijke, machteloze, verne-
derde en onderworpen jood, in
een zionist die militaire overwin-

ningen behaalt en daarom als een

bedreiging voor de samenleving
van moslims wordt ervaren, heeft

een theologische, sociologische,
economische en politieke breuk in
de eeuwenoude traditie van de is-

lam veroorzaakt, die niet kan

worden getolereerd. Dergelijke re-
acties van Arabische moslims her-
inneren ons aan tradities in India,

Palestina zou terugkeren, tenmin-

ste niet voordat Jezus op aarde
zou terugkeren. De reden was dat
het Jezus als de messias van Israël

had verworpen. Daarom had God

het volk gestraft door de Romei-
nen de tempel en Jeruzalem te la-

ten verwoesten en de joden in
ballingschap te sturen. Het kon

geen rechten meer laten gelden op
het land. In de theologie werd dan

ook niet meer over het joodse volk

gesproken. Het nuchtere feit van
de stichting van de staat Israël
deed deze traditionele theologie

'De stichting van de staat Israël in 1948
deed de hele kerkelijke wereld wankelen.

Dit nuchtere feit deed de traditionele
theologie als een kaartenhuis in elkaar

storten .1

waar de opstand van vertegen-
woordigers van een inferieure
kaste wordt ervaren als zo'n radi-

cale inbreuk op de structuur van
de maatschappij, dat de hele kos-
mos gaat wankelen."

In confrontatie met ontwikkelin-

gen in het Midden-Oosten verge-
ten theologen van christelijke hui-
ze volgens prof. Jansen nu

gemakkelijk, dat de stichting van
de staat Israël in 1948 ook de hele
kerkelijke wereld deed wankelen.

"Theologen van alle kerken heb-
ben in de afgelopen tweeduizend
jaar in allerlei varianten uitdruk-
kelijk gesteld, dat het joodse volk
nooit meer naar zijn eigen land
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als een kaartenhuis in elkaar stor-
ten. Theologen van alle kerken

hadden in de laatste halve eeuw
heel wat meer moeite met de
erkenning van de staat Israël dan
met Auschwitz. Nu wordt deze
traditionele theologie gezien als
de grootste dwaling van de
kerken."

Is de situatie onder Harnas erge/"
geworden?
"Ja. Hamas wil krachtens haar ei-

gen statuten de staat Israël niet
erkennen. Er moet dus heel wat
gebeuren in eigen kring dat hierin
verandering komt. Ik snap niet
dat er geen islamologen in Caïro
opstaan en het wijdverspreide an-
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tisemitisme afzweren. Ik begrijp

het wel: het verzet in eigen kring

zou zo groot zijn dat ik niet ver-

wacht dat dit in de nabije toe-

komst gebeurt. Maar er moet wel

wat gebeuren. Met name in linkse

kringen is er in heel Europa een

verzet tegen Israël en ziet men de

Palestijnen als de underdog. Op

geen enkele wijze heeft men zich

echter beziggehouden met de ge-

schiedenis van het Midden-Oos-

ten. Men weet niets van het anti-

semitisme onder de moslims in dat

zich continu moet verdedigen te-

gen de meest waanzinnige ver-

dachtmakingen. De internationale

gemeenschap zou dit nooit mogen

accepteren. De Palestijnse Autori-

teit heeft hele generaties mensen

letterlijk opgeofferd. De Palestij-

nen hebben tot drie keer toe een

staat aangeboden gekregen, maar

men weigerde het omdat zij Israël

niet wilden erkennen. De Israeli-

sche premier Olmert heeft recent

in Amerika weer opnieuw een ap-

pèl gedaan op Harnas om de haat-

'De fundamentele uitdaging aan de
mensheid bestaat hierin, dat wij
Gods beeld zien in iemand, die niet
op ons lijkt.'

gebied. Kinderen groeien met

geen ander denkbeeld op dan met

haat tegen Israël. Je kunt het ver-

gelijken met de jarenlange haat te-

gen het joodse volk in nazi-Duitse

bladen als Der Stiirmer, in de pe-

riode van 1920 tot 1945. Er zou

niet gebeurd zijn wat er gebeurd

is: de genocide op zes miljoen jo-

den van Europa. Een haatcampag-

ne maakt meer slachtoffers dan

een militair offensief."

Is de toestand uitzichtloos?
'Als er decennia lang zoveel haat

gezaaid is, kun je niet verwachten

dat het antisemitisme snel voorbij

is. We moeten niet vergeten dat er

maar één volk in de wereld is dat

1 0

campagne te stoppen maar ze doet

het niet. Harnas gaat door. Recent

zag ik nog een website getiteld

"Joodse Gestapo" waarop de Is-

raëliërs navolgers van Hitler ge-

noemd worden."

Is de huidige internationale druk op
Hamas hoopgevend?
"Ik hoop het. Zolang Harnas zijn

raketten afvuurt op joodse neder-

zettingen, is Israël vastbesloten

om de Hamasregering ten val te

brengen. Welke regering zou Is-

raël ongelijk geven als dit op haar

eigen grondgebied gebeurt? Stel

je voor dat België raketten naar

Nederland zou schieten. Dan is

dit toch een volkomen verklaarba-
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re reactie van Israël, waarbij het

leger zich in de Gazastrook nog

behoorlijk heeft ingehouden."

Kamerlid Geert Wilders stelde dat

er een geest van dimmithude is, een
neerbuigende houding tegenover de
islam die men niet wil beledigen.
"Ik denk dat de angst voor de ra-

dicale islam geweldig wordt over-

dreven. Ik besef het gevaar van

terreur en wil terreurdaden abso-

luut niet bagatelliseren, maar je

kunt ook christenen niet verant-

woordelijk stellen voor wandaden

op gebied van kruistochten en in-

quisitie. Er is te weinig oog voor

de vele perioden in de geschiede-

nis waarin moslims en christenen

in vreedzame coëxistentie leef-

den. Die kennis geeft een veel ge-

nuanceerder beeld van de islam."

Waarom schrijft u in uw boek dat
antisemitisme hét paradigma is van
een misdaad tegen de mensheid?
'Antisemitisme is, zoals Jonathan

Sacks, de opperrabbijn van Enge-

land herhaaldelijk schrijft, een

misdaad tegen de mensheid, niet

omdat joden menselijke wezens

zijn (dat zou in de hele wereld

vanzelfsprekend moeten zijnl],

maar omdat menselijke wezens jo-
den zijn, waarmee ik wil bena-

drukken dat verschil het wezen is
van de mensheid. Een tweeduizend

jaar oud Rabbijns gezegde luidt:

'Als een mens van dezelfde munt

veel geldstukken maakt, zijn ze

allemaal hetzelfde. God echter

schept elk mens naar hetzelfde

beeld, naar Zijn beeld, maar het

resultaat is dat elk mens verschilt

van de ander".



Het wonder van de schepping is

dat eenheid in de hemel diversi-

teit schept op aarde in miljarden

menselijke wezens. De fundamen-

tele uitdaging aan de mensheid

bestaat hierin, dat wij Gods beeld

zien in iemand, die niet op ons

lijkt. Dat is het wonder van de

schepping dat er geen menselijk

wezen was, is en zal zijn, dat ge-

lijk is aan een ander menselijk we-

zen. In een wereld waarin geen

plaats is voor joden, is geen ruim-

te voor verschil. En een wereld

waarin een plek voor het anders

zijn van mensen ontbreekt, heeft

geen ruimte voor de mensheid,

omdat verschil het wezen uit-

maakt van de mensheid. Daarom

is antisemitisme niet zomaar een
misdaad tegen de mensheid, maar

het paradigma van een misdaad

tegen de mensheid. Antisemitisme

begint met joden maar eindigt

nooit met joden. Het wordt tijd

dat al degenen die zorg dragen

voor de toekomst van de mens-

heid, de handen in een slaan om

de mensheid te verdedigen en te

protesteren tegen deze nieuwste

verandering van 's werelds oudste

vorm van haat."

Om die reden schreef Jansen dit

boek Islamisering van Europeees
antisemitisme in Midden-Oosten,
dat zich "stereofonisch" laat le-

zen: in de doorlopende tekst

wordt de ontwilckeling van het

antisemitisme in het Midden-Oos-

ten beschreven, in/ soms lange

voetnoten de hoofdlijnen van het

antisemitisme in Europa. "Wij Eu-

ropeanen kijken in de spiegel van

het Midden-Oosten en herkennen

beschaamd onszelf".
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