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䡵 Een nieuwe Israëlische nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. foto HH

‘Het voelt alsof een vriend ons de rug toekeert’
door onze correspondent
Jan Franke
TEL AVIV – Israël reageert teleurge-

steld op het besluit van pensioenfonds PGGM om niet langer zaken
te doen met vijf Israëlische banken
vanwege hun banden met Joodse
nederzettingen op de Westelijke
Jordaanoever.
„Het is een domme, ondoordachte stap, die meer schaadt dan
baat”, zegt regeringswoordvoer-

der Yigal Palmor. Voor de zoveelste keer in korte tijd haalt een Nederlandse bedrijf de voorpagina’s
door een boycot van Israëlische
bedrijven. Israëliërs vragen zich
af of Nederland plots van trouwe
bondgenoot in een vijand is veranderd. Palmor: „Het voelt alsof een
vriend ons de rug toekeert, maar
wij weten dat dit niet het beleid
is van de Nederlandse regering,
maar van PGGM, een individueel
pensioenfonds.”
Toch ziet hij een verband tussen

de verschillende incidenten van
de laatste maanden waarbij Nederlandse bedrijven banden met Israëlische bedrijven verbraken.
„Wij verlagen ons niet tot tegenmaatregelen van dat niveau, maar
blijven onze kant van het verhaal
uitdragen en hopen dat deze mode snel overwaait.”
André Boers, een van oorsprong
Nederlandse Israëliër, heeft een
in Israël gevestigd computerbedrijf waar alleen Palestijnen op de
Westelijke Jordaanoever voor wer-

ken, vanuit huis. Boers kent de situatie in de gebieden goed. „Dit is
vreemd. PGGM doet al tientallen
jaren zaken met Israëlische banken, en nu zijn de nederzettingen
ineens een probleem?”
Volgens Broers is het niet eenvoudig voor de betreffende banken te
stoppen met activiteiten op de
Westelijke Jordaanoever. „Ze verlenen diensten aan zowel Palestijnen als Joden die daar wonen
en hebben er een hele infrastructuur. Dat verdwijnt niet zomaar.”

Verbazing over plan museum in Eusebiustoren

cht uur ’s avonds,
de bel gaat. Voor
de deur staat een
jonge vrouw met
een vrolijk gezicht. Ze heeft een zwarte
schort aan waarop Man Bijt
Hond staat. In een hand heeft
ze een notitieblok waarop ik
ook Man Bijt Hond lees.
Ik voel meteen lichte paniek.
Het programma ken ik nauwelijks. Met één oog zag ik wel
eens een fragment, maar wat
ik wel weet is dat de makers zo
nu en dan bij zomaar iemand
binnenvallen om te zien wat
die persoon eet, meestal degelijke Hollandse kost, met veel jus.
Of dat ze belangstelling voor je
hebben omdat er iets merkwaardigs met je aan de hand is.
De vrouw ziet mijn onrust en
begint geruststellend te praten.
Ze vraagt of ik naar Man Bijt
Hond kijk. Ik antwoord dat de
televisie een minimale bijrol in
mijn leven heeft. Ze knikt bedachtzaam en zegt dat dat misschien niet onverstandig is.
Ik vraag me af waarvoor ze
komt. Dan noemt ze de namen
van een stuk of vijf programma’s die ik niet ken, behalve de
Rijdende Rechter, maar ik voel
schaamte als ik hem aan het
werk zie bij schuttingen, op
tuinpaden. „Die ziet u dus allemaal nooit?”, vraagt ze. Ik
schud mijn hoofd.
We kijken elkaar even zwijgend aan. Daarna zegt ze: „Ik
sta hier om te vragen of u lid
wil worden van de NCRV,
maar ik snap…” Ze maakt haar
zin niet af. Wel: „Anders had ik
u leuke cadeaus kunnen geven.
Bijvoorbeeld deze schort.”
Ze wijst teder naar de schort
met Man Bijt Hond erop. Ik zeg
dat ik nooit een schort draag.
Het klinkt als een intieme bekentenis. Ze lacht zacht. Het is
een winteravond, maar het
lijkt wel voorjaar.
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Wat vindt u?

door Wim van de Louw
NIJMEGEN – „Ik ben verrast door

het Arnhemse plan. Ik wist van
niks”, zegt Louis Timmermans –
initiatiefnemer van het nieuwe
Vrijheidsmuseum WO2 in Nijmegen – in een reactie op het plan
voor een Slag om Arnhem Museum in de Arnhemse Eusebiustoren.
Timmermans, die niet verwacht
dat het museum nadelig zal uitpakken voor het Vrijheidsmuseum WO2, wil geen oordeel uitspreken over de wenselijkheid
van de Arnhemse plannen, maar
wil wel duidelijk maken dat het
nieuwe Nijmeegse museum veel
groter van opzet is en aandacht
zal schenken aan veel meer facet-

ten van de bevrijding.
In de Eusebiustoren wil het Airborne Museum uit Oosterbeek bezoekers een blik gunnen op de
Slag om Arnhem. Daar worden
vanaf 2015 40.000 bezoekers per
jaar verwacht. Het WO2-museum
gokt op 200.000 bezoekers per
jaar.
„Ik propageer al maanden dat we
moeten samenwerken”, zegt Timmermans. „Alleen dan kunnen
we elkaar versterken. Wij als het
grote museum en de andere kleinere musea als die van Overloon,
Groesbeek en Oosterbeek. En dan
hebben we ook nog de grote landelijke Liberation Route.”
Timmermans heeft de gemeente
Nijmegen, Provinciale Staten en
het vfonds weten te overtuigen

van het nut en de wenselijkheid
van een overkoepelend vrijheidsmuseum in Nijmegen. Dat komt
in de voormalige Vasim-fabriek
aan de voet van de nieuwe stadsbrug.
„Dat was een hele toer, maar
dankzij het feit dat alle museumdirecteuren samen optrokken,
hebben we het plan erdoor weten
te loodsen. En dan komen Arnhem en Oosterbeek ineens met
zo’n plan uit de lucht vallen.”

䊳 Louis Timmermans, initiatiefnemer WO2-museum,
vindt Arnhems plan niet getuigen van brede visie

Timmermans had het chic gevonden als de initiatiefnemers eerder
bij hem hadden aangeklopt. „Natuurlijk heb ik links en rechts wel
iets opgevangen, maar van concrete plannen hebben wij nooit iets
gehoord. En toch heeft directeur
Cees van den Vlekkert van het
Airborne Museum vaak genoeg
met ons gesproken.”
Timmermans vindt het Arnhemse plan niet getuigen van een brede visie. „Dat is is juist iets waarin wij willen uitblinken. We praten over aandacht voor het grote
offensief van de geallieerden om
Nederland te bevrijden. Dan
praat je niet over de Slag om Arnhem alleen. Dat is maar een klein
deeltje in het grote geheel van de
bevrijding. ”

Nederlandse bedrijven moeten
zich niet met politiek bemoeien
en gewoon handeldrijven met Israël.

Geef uw mening op dg.nl

Dit vindt u
Gelderland kan het Nuon-geld beter uitgeven aan infrastructuur
dan aan noodlijdende gemeenten.
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