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I k ben (nog) geen staatsburger, maar ik maak wel al zestien 
jaar deel uit van de Israëlische maatschappij. Mijn dochter 
zat in het leger en straks is mijn zoon aan de beurt. Ik ben 

ondanks alles trots op dit land dat in 67 jaar uit de grond ge-
stampt is en tegen alle verdrukking in er het beste van weet 
te maken. Maar ik ben teleurgesteld in het kiesgedrag. De 
meerderheid kiest voor de status quo, voor de belofte van 
Bibi dat hij voor veiligheid zal zorgen en dat we ons toch 
maar vooral niets moeten aantrekken van wat de wereld van 
ons vindt. Alsof kiezen voor verandering niet aan de orde is, 
of moet zijn. De verkiezingen kostten zo’n acht miljard sjekel. 
Geld dat we hard nodig hebben om problemen op te lossen 
zoals de erbarmelijke omstandigheden waarin de Holocau-
stoverlevenden zich financieel bevinden.

Dit kabinet is nergens goed voor. De religieuze partijen 
zijn uitsluitend geïnteresseerd in geld voor hún voorzienin-
gen. Andere politici zijn de beloftes uit de verkiezingstijd al-
weer vergeten. In een orthodoxe krant wordt een officiële 
foto gepubliceerd van het nieuwe kabinet waar de vrouwe-
lijke ministers uit zijn weg-gephotoshopt. Binnen officiële 
kringen blijft het oorverdovend stil. Democratie zegevierde, 
maar tegen welke prijs? Dit landje blijft overeind dankzij de 
motivatie van haar burgers in een regio waarin je niet in slaap 
kunt vallen. De huidige PM weet dat heel goed te gebruiken. 
 
Hans Mansens (60), Nederlander, werkt als vrijwilliger onder 
andere in Beth Juliana, woont nu 16 jaar in Israël.

Het vierde kabinet Netanyahu is een slecht kabinet. Het 
stoelt op een smalle coalitie van extreemrechtse par-
tijen, met een meerderheid van slechts één zetel in 

de Knesset, en het wordt geleid door een minister-president 
die zich zoveel bevoegdheden heeft toegeëigend dat de de-
mocratie in gevaar komt. Maar het is bovenal een kabinet 
zonder politieke visie, dat een sfeer van uitzichtloosheid in 
de hand werkt. Geen betere illustratie hiervan dan de be-
noeming van Naftali Bennett, leider van Het Joodse Huis, tot 
minister van onderwijs.

Het onderwijsstelsel in Israël weerspiegelt de samenle-
ving. In beide viert segregatie hoogtij: tussen arm en rijk, 
tussen gelovigen en seculieren, tussen Arabieren en Joden. 
In het gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee le-
ven Israëli’s en Palestijnen, twee volken die een gezamenlijk 
lot delen. In een verlichte samenleving dient het onderwijs 
gericht te zijn op tolerantie, kennis van de ander en respect 
voor mensenrechten, als basis voor een gezamenlijk bestaan. 
Minister Bennett, die verklaarde Joodse waarden in het on-
derwijs te willen bevorderen, zou een gezamenlijke toekomst 
in de geest van ‘heb uw naaste lief’ voor ogen moeten staan. 
Maar de nieuwe minister van Onderwijs – die het leven naast 
de Palestijnen heeft beschreven als ‘leven met een granaat-
scherf in je bil’ – prefereert het soort onderwijs dat jongeren 
leert zich achter muren van nationalisme en angst te ver-
schansen. Hiermee vertegenwoordigt hij, evenals de rest van 
het nieuwe kabinet, de hopeloosheid.
 
Galit Saport (48), Israëli, woont in Amsterdam, medeoprichter 
en directeur van Stichting gate48, platform voor kritische Isra-
eli’s in Nederland, www.gate48.org
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Wie en wat is het forum:

Het NIW-forum bestaat uit rond de veertig 
personen, van links tot rechts, atheïstisch tot 
orthodox, man en vrouw en van jong tot oud. 
Met enige regelmaat wordt leden gevraagd te 
reageren op een stelling die samenhangt met 
hun maatschappelijke interesse en expertise.
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