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De Wereldconferentie tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en intolerantie, die door 
de Verenigde Naties van 21-25 april 2009 te Genève werd gehouden, had een agenda opgesteld 
waaraan vele maanden was gewerkt. Het is zeer opmerkelijk dat op deze agenda de immense proble-
matiek van de Catechese van haat tegen Israël, die aan meer dan één miljoen Palestijnse kinderen en 
jongeren dagelijks wordt onderwezen, en van de Jodenhaat van islamitische predikers, die in het Mid-
den-Oosten steeds radicaler in moskeeën wordt geuit, helemaal ontbrak. Misschien is het niet vreemd 
dat dit onderwerp niet voorkwam op de agenda van de Review Conference van de VN, omdat de me-
dia in de afgelopen decennia hierover meestal oorverdovend hebben gezwegen. In de zomer van 
2008 werd tijdens voorbereidende besprekingen duidelijk dat ook deze conferentie vooral als politiek 
wapen tegen Israel en het Westen zou worden gebruikt. Daarom hebben Israel, Canada, de 
Verenigde Staten, Italië en Nederland, niet aan deze Review Conference deelgenomen.. 
 
In december 2006 introduceerde het Ministerie van Hoger Onderwijs van de Palestijnse Autoriteit 8 
nieuwe schoolboeken voor 17/18/jarigen. Deze schoolboeken werden geschreven door het Center for 
Developing the Palestinian Curricula. In het centrum werken Palestijnse onderwijsdeskundigen, die 
werden benoemd door de Fatah-regeringen van Yasser Arafat en Mahmoud Abbas. Dr.Naim Abu Al-
Humos, vroegere PA-minister van Hoger Onderwijs, werd in 2002 tot directeur van dit centrum be-
noemd. Het centrum wordt gefinancierd door sponsors uit het buitenland. In de nieuwste schoolboe-
ken wordt in het voorwoord de Belgische regering bedankt voor de financiën. Het betreft de volgende 
nieuwe schoolboeken: Geographie, Geschiedenis van de Arabieren en de wereld van de 20ste eeuw, 
Eigentijdse problemen, Islamitische opvoeding, Arabische taal en letterkunde, Arabische taal en de 
wetenschap van de taal, Wiskunde, Geschiedenis van de Arabische cultuur. De volgende thema’s 
staan centraal in deze schoolboeken.  
 

1. Het Heilige Land Palestina etnisch zuiveren van Israël. 
De Palestijnse schoolboeken onderwijzen dat de strijd tegen Israël niet zomaar een territoriale, natio-
nalistische strijd is, maar een religieuze oorlog van de islam. De Palestijnse onderwijsdeskundigen 
definiëren het conflict met Israël als een Ribat, dat in de islamitische traditie betekent, dat moslims de 
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grenzen van het islamitisch land (gebieden) verdedigen. Bovendien krijgen de 17/18-jarige jongeren te 
horen, dat deze Ribat voor de bevrijding van Palestina, een heel bijzondere strijd is, namelijk een van 
de grootste religieuze oorlogen uit de geschiedenis van de islam, waarvoor Allah de Palestijnen rijke-
lijk zal belonen. Het Palestijnse geweld (inclusief zelfmoordterrorisme) wordt muqawama genoemd, 
dat wil zeggen “weerstand”, “verzet” (Arabic Language, Analysis. Literature and Commentary, grade 
12, p.105). De jeugd wordt onderricht dat zij zich zelf moet plaatsen in het centrum van de islamitische 
strijd, en dat de huidige oorlog tegen Israël volgt op een hele serie van oorlogen die de islam in het 
grootse verleden in dit land heeft gevoerd tegen de vijanden die werden verslagen. De oorlog tegen 
de Joden zal duren tot de dag van de Opstanding, die niet zal aanbreken voordat het hele Joodse volk 
zal zijn vernietigd. De strijd  te Al-Yarmuk besliste de strijd tegen de Byzantijnen, de strijd te Hettin de 
strijd tegen de Kruisvaarders en de strijd te Ein Jalut de strijd tegen de Mongolen (Islamitic Education, 
grade 12, p.86, 87). Nooit zal er een vredesverdrag met Israël kunnen worden gesloten. De strijd zal 
doorgaan, zoals gezegd tot de Dag van de Opstanding. Sterk wordt in deze schoolboeken 
geaccentueerd dat aan de strijd tegen Israël geen einde zal komen, totdat Israël zal zijn vernietigd 
(Islamic Education, grade 12, 87). Omdat het erom gaat in heel Palestina een islamitische staat te 
stichten, zal de staat Israël van de aardbodem moeten worden weggevaagd. Aan deze strijd zullen 
Palestijnse mannen, vrouwen, de jeugd en ouderen deelnemen (Arabic Language and the Science of 
Language, grade 12, 44).   
 

 2. De “(de islamitische) staat Palestina” bestaat in een wereld zonder Israël. 
In de Palestijnse schoolboeken worden talrijke lessen besteed aan een presentatie van Palestina en 
de landen van het Midden-Oosten, waarin Israël helemaal is verdwenen. In de schoolboeken gaat het 
over het Arabische woord Dawla, dat staat betekent. Een visuele wereld zonder Israël: op alle 
landkaarten staat “Palestina”, maar “Israël” komt op geen enkele kaart voor. Welnu Palestina (in 
plaaats van Israël) heet Dawla. Van de staat Palestina wordt gezegd dat zij toegang heeft tot de Rode 
Zee. Dat is echter alleen mogelijk als Israël niet bestaat. Noch de Gazastrook noch de West-oever 
bieden toegang tot de Rode Zee. De Israëlische stad Eilat verschaft die toegang en op Palestijnse 
kaarten is Eilat een Palestijnse stad. (Physical Geography and Human Geography, grade 12, p.105). 
In de schoolboeken wordt geleerd dat de staat Palestina uit meer dan 10.000 vierkante kilometer 
bestaat. Welnu, dat zou zo zijn als Israël niet bestaat. (Physical Geography und Human Geography, 
grade 12, p.107). Van het  gebied waarop de staat Israël in 1948 werd gesticht, wordt in de Palestijnse 
schoolboeken gezegd dat het een deel is van de staat Palestina. (Physical Geography und Human 
Geography, grade 12, p 108-110).De geschiedenis van het Joodse volk in het gebied, dat sinds de 
bezetting door de Romeinen Palestina is gaan heten, en de verbondenheid van het Joodse volk met 
dit land sinds ongeveer 3000 jaar, worden verzwegen. Jeruzalem en Nazareth worden als Palestijnse 
steden beschreven, waar heilige plaatsen zijn van christenen en moslims. Er wordt geen melding 
gemaakt van heilige plaatsen van Joden in Jeruzalem ((Physical Geography und Human Geography, 
grade 12, p. 143). 
 

3. De stichting van de staat Israël in 1948 was “een catastrofe die geen precedent heeft in 
geschiedenis van de mensheid”. 

Terwijl de existentie van “Palestina” in de schoolboeken wordt beschreven in een wereld zonder Israël, 
wordt de stichting van de staat Israël onderwezen als “een catastrofe die geen precedent heeft in de 
geschiedenis van de mensheid. De zionistische gangsters hebben het land Palestina gestolen en de 
oorspronkelijke bevolking uit hun steden, dorpen, huizen en gebieden verdreven, en daarna de staat 
Israël gesticht” (Arabic Language,  Analysis, Literature and Criticism, grade 12, p.104). Israël is een 
vreemde, koloniale en imperialistische staat. De jeugd wordt geleerd dat de stichting van de staat 
Israël immoreel is en dat zij daarom geen recht van bestaan heeft. Letterlijk lezen we in een van de 
schoolboeken het volgende: “In juli 1922 besloot de Volkerenbond dat de Britten Palestina als 
mandaatgebied kregen toegewezen. Dat betekende diefstal, omdat de Palestijnse bewoners van het 
land het recht werd ontzegd hun eigen zaken te regelen. Vanaf dat moment werd het voor Joden 
gemakkelijker naar Palestina te emigreren. Deze ontwikkeling liep uit op de stichting van de staat 
Israël, nadat de oorspronkelijke bevolking was verdreven of uitgeroeid. Toen de Palestijnen werden 
geconfronteerd met dit imperialistisch plan van de zionisten, besloten zij hiertegen de strijd aan te 
gaan, de Jihad te voeren met hun geld en hun leven.De strijd tegen de Britten en de Joden duurde tot 
15 mei 1948 toen de staat Israël werd gesticht. Dat was een catastrofe die geen precedent heeft in de 
geschiedenis van de mensheid: zionistische gangsters hebben het land Palestina onteigend en heb-
ben de oorspronkelijke bewoners uit hun steden, dorpen, huizen en gebieden verdreven, en stichtten 
vervolgens de staat israël!” (Arabic Language, Analysis, Literature and Criticism, grade 12, p.103-
104). Terwijl Israël vandaag een bruisende democratie is, vergelijken de schoolboeken de politiek van 
Israël met die van de blanke minderheid in Zuid-Afrika (het racistische apartheidsbewind) en 
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Zimbabwe. De schoolboeken van eind 2006 schrijven over het apartheidsbewind in Zuid-Afrika alsof 
het nog bestaat! (History of the Arabs and the World in the 20th Century, grade 12, p.6).  
 

 4. In de Tweede Wereldoorlog vond er géén Holocaust plaats 
Het Palestijnse schoolboek History of the Arabs and the World in the 20th Century geeft onderwijs in 
de politieke en militaire gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Opmerkelijke details zijn: de 
racistische ideologie van de nazi’s wordt vermeld, maar de vervolging van de twaalf miljoen Joden in 
Europa die vogelvrij waren verklaard en de genocide op zes miljoen Joden worden verzwegen. Het is 
overduidelijk dat de onderwijsdeskundigen van de Palestijnse Autoriteit heel bewust de beslissing 
hebben genomen om de genocide op zes miljoen Joden uit de geschiedenis te schrappen. De auteurs 
van de nieuwste Palestijnse schoolboeken schrijven heel selectief over de gebeurtenissen die in de 
Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden: zij schrijven zoals gezegd over de racistische ideo-
logie van de nazi’s en over het onderscheid tussen inferieure en superieure (de Arische) volkeren, 
maar zij spreken niet over de Joden en over de Holocaust. De schoolboeken geven zelfs onderricht 
over de nazi-leiders die als oorlogsmisdadigers te Neurenberg werden berecht, maar zij zwijgen over 
de misdaden waarvoor zij werden berecht (The History of the Arabs and the World in the 20the Cen-
tury, grade 12, p.123, en p.46.). Afzonderlijke hoofdstukken worden door de onderwijsdeskundigen 
gewijd aan belangrijke gebeurtenissen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden: 
de gevechten aan het front op de Balkan, in het Westen, in Afrika, in Rusland, in het Verre Oosten, en 
aan de strijd te El Alamein, de nederlaag van de As-mogendheden, de nederlaag van de Japanners 
en de atoombom op Hiroshima. Maar in de opvatting van de Palestijnse onderwijsdeskundigen heeft 
anno 2006 de genocide op zes miljoen joden in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog nooit 
plaatsgevonden.  
 

 5. De Staat Israël voert vanaf het begin een racistische politiek  
Niet alleen ontkennen de nieuwste Palestijnse schoolboeken de legitimiteit van Israël, maar zij demo-
niiseren ook onophoudelijk het beleid dat de Israëlische regering voert. De staat Israël voert een ra-
cistische politiek. In de schoolboeken zijn wij getuige van een grote verandering van het antsemitisme. 
Wat houdt die grote verandering van het antisemitisme precies in? Dat de afschuwelijkste misdaden 
die antisemieten in het verleden bedreven (Hitler en de zijnen) – racisme, etnische zuiveringen, 
poging tot genocide en misdaden tegen de menselijkheid – nu aan Joden en de Staat Israël worden 
toegeschreven. Dat betekent onder meer dat wie strijdt tegen racisme en nazisme, zich absoluut 
tegen de Joden teweer moet stellen. Aan de studenten wordt uitgelegd, waarom de Verenigde Naties 
op 10 november 1975 resolutie 3379 aannamen, waarin het zionisme als racisme wordt veroordeeld. 
Een hele lijst van racistische daden krijgen de studenten onder ogen om hun duidelijk te maken dat 
Israël vanaf het begin in 1948 een racistisch beleid heeft uitgestippeld: de wet op de terugkeer, het 
onteigenen van land, de bezetting en annexatie van Jeruzalem, het verwoesten van huizen, de 
checkpoints, de controle over het water en het bouwen van de muur (het veiligheidshek!). (History of 
the Arabs and the World in the 20th Century, grade 12, pp.125-126). Van de politiek van Israël wordt 
gezegd, dat de nieuwe staat alle Arabische staten wil veroveren, inclusief Egypte, Irak en zelfs Mekka 
in Saudi-Arabia. Hier worden we herinnerd aan de Protocollen van de Wijzen van Sion, die wijd 
verspreid zijn in alle landen van het Midden-Oosten (Arabic Language and the Science of Language, 
grade 12, p.80). Israël wordt “de zionistische vijand genoemd”, omdat het in 1948 de oorspronkelijke 
bevolking uit het land heeft verdreven en door de stichting van de staat het land dat de Palestijnen 
toebehoort, bezet houdt (Arabic Language, Analysis, Literature and Criticism, grade 12, pp.122). 
 

 6. De staat Israël moet uit het Midden-Oosten worden weggevaagd 
De uitdrukkingen die de onderwijsdeskundigen in de nieuwste schoolboeken hebben gekozen, demo-
niseren Israël en moeten bij de studenten het islamitisch dogma bevestigen dat deze staat geen recht 
van bestaan heeft. In deze schoolboeken speelt –zoals in alle voorafgaande schoolboeken die vanaf 
2000-2006 door de Palestijnse Autoriteit werden uitgegeven, de problematiek van de teruggave van 
de West-oever en de Gazastrook  nauwelijks een rol, het gaat in eerste instantie om de teruggave van 
het gebied van Palestina waarop in 1948 de staat Israël werd gesticht en dat is alleen mogelijk wan-
neer de staat Israël uit het Midden-Oosten wordt weggevaagd. “De zionistische gangsters hebben het 
land Palestina gestolen en de oorspronkelijke bevolking verbannen” (Arabic Language, Analysis, 
Literature and Criticisme, grade 12, p.104); “De bezetting van het land Palestina door de Zionistische 
vijand” (Arabic Language, Analysis, Literature and Criticisme, grade 12, p.122); “(…..) “De zionistische 
entiteit bezette ook de rest van Palestina, namelijk de West-oever en de Gazastrook” (Arabic 
Language, Analysis, Literature and Criticisme, grade 12, 104); “De Palestijnen worden geconfronteerd 
met het imperialistische plan van de zionisten om het hele Midden-Oosten te veroveren”  
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7. De Jihad wordt verheerlijkt als de meest heroïsche daad 

In een schoolboek voor de Arabische taal wordt de studenten geleerd dat aanhangers van de islam 
die de Jihad voeren, superieur zijn aan degenen die niet ten strijde trekken. Om dit te bewijzen wordt 
een tekst uit de Koran uitgelegd. (Arabic Language and the Science of Language, grade 12, p.97). In 
hetzelfde schoolboek voor Arabische taal krijgen de studenten instructies om met grote zorgvuldigheid 
te lezen wat er over het grote belang van de Jihad in de schoolboeken wordt onderwezen: “Allah 
zegent hem (die de Jihad voert) en staat in voor diens  redding” (Arabic Language and the Science of 
Language, grade 12, p.60). In de islamitische traditie worden talrijke medestrijders van Mohammed 
genoemd die als voorbeelden ter navolging worden gepresenteerd in de prediking en de opvoeding. In 
de nieuwste Palestijnse schoolboeken worden ze als rolmodellen opgevoerd om de Jihad bij de 
studenten te promoten (Islamic Education, grade 12, p.92). In alle Palestijnse schoolboeken die vanaf 
het begin van 2000 tot en met de nieuwste die in december 2006 zijn verschenen, worden alle daden 
van “verzet” (inclusief de zelfmoordoperaties) tegen de bezetting van het Palestijnse land door Israël, 
gedefinieerd als de meest heroïsche daden die een moslim maar kan verrichten (Arabic Language, 
Analysis, Literature and Commentary, grade 12, p.105)  “Sinds 1948 wordt het uitoefenen van geweld 
tegen Israël gelegitimeerd als “Mukawama”, als verzet. De bewoners van het land stellen daden van 
verzet tegen de bezetting, die we moeten interpretaren als de meest heroïsche en zelfverloochende 
daden die er zijn. Over de hele wereld hebben degenen die zich verzetten tegen kolonialisme, en alle 
andere vormen van bezetting, het voorbeeld van de Palestijnen nagevolgd” (Arabic Language, 
Analysis, Literature and Commentary, grade 12, p.105). De Palestijnen moeten heel trots zijn dat hun 
voorbeeld overal in de wijde wereld wordt nagevolgd. .    .  
 

8. Hilary Clinton zéér geschokt door schoolboeken van Palestijnse Autoriteit 
Ik spreek de vurige wens uit, dat politieke en geestelijke leiders eindelijk (!) eens een vlammend pro-
test zullen laten horen tegen deze catechese van haat en verguizing tegen Israël (tijdens zijn pel-
grimsreis naar het Heilige Land in mei 2009 heeft paus Benedictus XVI hierover oorverdovend 
gezwegen!), dat journalisten wereldwijd hieraan aandacht besteden in de media, en dat de Kerken in 
Europa in samenwerking met de Kerken in het Midden-Oosten multi-disciplinaire programma’s zullen 
ontwikkelen om deze weerzinwekkende haatcampagne te bestrijden. Met uitzondering van Hilary 
Clinton zijn het alleen Israëlische politici die hiertegen een krachtig protest laten horen. Toen Hilary 
Clinton nog Senator was, heeft zij er verscheidene keren op gewezen, dat er geen duurzame vrede in 
het Midden-Oosten mogelijk is, zonder dat deze catechese van de verguizing van Israël verdwijnt. Hi-
llary Clinton zei op 8 Februari 2007, toen ze nog senator was, over de nieuwste Palestijnse schoolboe-
ken: “Vandaag herhaal ik nog eens, dat wij een onverbiddelijk halt moeten toeroepen aan de haatcam-
pagne, waaraan Palestijnse kinderen worden blootgesteld. Voor alle mensen die zorg dragen voor de 
toekomst van hun kinderen en die werken aan de vrede, de stabiliteit en de veiligheid van de staat Is-
raël moet dit de hoogste prioriteit hebben. Hetzelfde geldt voor allen die zich inzetten voor de toe-
komst van het Palestijnse volk. Ik heb in 2001, toen de eerste schoolboeken door de Palestijnse Auto-
riteit werden gepubliceerd, al geprotesteerd tegen het aanzetten tot haat en geweld in de schoolboe-
ken. Ik heb me toen in New York aangesloten bij Nobelprijswinnaar Elie Wiesel, overlevende van 
Auschwitz, om de lessen van haat en geweld die in de Palestijnse scholen worden gegeven, krachtig 
te veroordelen. Het is voor mij zeer schokkend dat in de nieuwste Palestijnse schoolboeken, die onder 
verantwoordelijkheid van Mammoud Abbas werden samengesteld, het bestaan van de staat Israël klip 
en klaar wordt ontkend en zelfs wordt beweerd, dat er in de Tweede Wereldoorlog geen Holocaust 
heeft plaatsgevonden”.  
 
Maar de vraag is of geestelijke en politieke leiders al zo diep zijn ingedut, dat zij niet meer beseffen 
waartoe een dergelijke catechese van haat tegen het Joodse volk in Europa heeft geleid. De genocide 
op zes miljoen Joden in Europa begon niet, zoals Jules Isaac het decennia geleden op briljante wijze 
heeft aangetoond, met het bouwen van gasinstallaties, maar met het onderwijs in de Catechese van 
virulente haat tegen de Joden, die twee duizend jaar door de Kerken werd onderwezen. 
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