Europa, de Holocaust en hedendaags Antisemitisme
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door Alan M. Dershowitz

Het is niet verrassend om een verhoging van de Jodenhaat in West-Europa zien.
Waarom verklaren zo veel van de kleinkinderen van de nazi's en nazi-collaborateurs, die ons de Holocaust
gebracht hebben, opnieuw de oorlog aan de Joden? Waarom zien we een dergelijke stijging van
antisemitisme en irrationeel virulent anti-zionisme in West-Europa?
Om deze vragen te beantwoorden, moet een mythe eerst worden blootgesteld. Die mythe is die welke
verkondigd wordt door de Fransen, de Nederlanders, de Noren, de Zwitsers, de Belgen, de Oostenrijkers, en
vele andere West-Europeanen: namelijk dat de Holocaust uitsluitend het werk was van de Duitse nazi's
geholpen misschien door sommige Poolse, Oekraïense, Letse, Litouwse en Estlandse medewerkers.
Vals.
De Holocaust werd gepleegd door Europeanen: door nazi-sympathisanten en medewerkers bij de Fransen,
Nederlanders, Noren, Zwitsers, Belgen, Oostenrijkers en andere Europeanen, zowel West-als Oost.
Als de Franse regering niet meer Joden had gedeporteerd naar de vernietigingskampen dan hun Duitse
bezetters gevraagd hadden; als zo vele Nederlandse en Belgische burgers en overheidsfunctionarissen niet
hadden meegewerkt in de roundup van Joden; als zo veel Noren niet Quisling2 hadden gesteund; indien
Zwitserse overheidsfunctionarissen en bankiers niet de Joden hadden uitgebuit; als Oostenrijk niet meer nazi
dan de nazi's was geweest, zou de Holocaust niet zo veel Joodse slachtoffers hebben geëist.
In het licht van de brede Europese medeplichtigheid aan de vernietiging van de Europese Joden, het
alomtegenwoordige antisemitisme en irrationeel hatelijke anti-zionisme, dat onlangs is opgedoken in heel
West-Europa tegenover Israël, mag niemand zich verbazen.
„O nee,” horen we van Europese apologeten. „Dit is anders. We hebben geen hekel aan de Joden. Wij haten
alleen hun natie-staat. Bovendien, de nazi's waren rechts. We zijn links, dus we kunnen geen antisemieten
worden.”
Onzin.
Extreem links heeft een geschiedenis van antisemitisme zo diep en blijvend als het harde rechts. De lijn van
Voltaire3 tot Karl Marx, van Levrenti Beria4, Robert Faurisson5, naar de hedendaagse hard-linkse Israël
bashers is zo recht als de lijn van Wilhelm Mars naar de vervolgers van Alfred Dreyfus tot Hitler.
De Joden van Europa zijn altijd verpletterd geworden tussen de Zwarten en de Roden - slachtoffers van
extremisme of het nu het ultra-nationalisme van Chmelnitsky6 was of het ultra-antisemitisme van Stalin.
„Maar sommigen van de meest luide anti-zionisten zijn Joden, zoals Norman Finkelstein7 en zelfs Israëliërs
zoals Gilad Atzmon8. Zij kunnen toch geen antisemieten zijn?”
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In a telephone interview with Today's Zaman, in 2009, Finkelstein stated:
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Waarom niet? Gertrude Stein9 en Alice Toklas10 werkten samen met de Gestapo. Atzmon, een harde linkse,
omschrijft zichzelf als een trotse zelfhatende Jood en geeft toe dat zijn ideeën voortkomen uit een beruchte
antisemiet.
Hij ontkent dat de Holocaust historisch is bewezen, maar hij gelooft dat de Joden goed Christelijke kinderen
kunnen hebben gedood om hun bloed te gebruiken om paasbrood te bakken. En hij denkt dat het ‘rationeel’
is om synagogen plat te branden.
Finkelstein gelooft in een internationale Joodse samenzwering, met medewerking van Steven Spielberg,
Leon Uris, Eli Wiesel en Andrew Lloyd Webber!
„Maar Israël doet slechte dingen tegen de Palestijnen,” beweren de Europese apologeten, „en we zijn
gevoelig voor het lot van de underdog.”
Nee, dat zijn jullie niet! Waar zijn jullie demonstraties namens de onderdrukte Tibetanen, Georgiërs, Syriërs,
Armeniërs, Koerden, of zelfs Oekraïners? Waar zijn je BDS11 bewegingen tegen de Chinezen, de Russen, de
Cubanen, de Turken, of het Assad-regime?
Alleen de Palestijnen, maar Israël? Waarom? Niet omdat de Palestijnen meer onderdrukt zijn dan deze en
andere groepen.
Alleen omdat hun vermeende onderdrukkers Joden zijn en de natie-staat van de Joden. Zouden er
demonstraties en BDS campagnes namens de Palestijnen zijn als ze werden onderdrukt door Jordanië of
Egypte?
Oh, wacht! De Palestijnen werden onderdrukt door Egypte en Jordanië. Gaza was een openlucht gevangenis
tussen 1948 en 1967, toen Egypte de bezettende macht was. En vergeet niet Zwarte September, toen Jordanië
meer Palestijnen doodde dan Israël deed in een eeuw? Ik herinner me geen demonstratie of BDS campagnes
- omdat er geen waren.
Wanneer Arabieren andere Arabieren onderdrukken of vermoorden, dan zijn de Europeanen onverschillig.
Maar toen Israël een frisdranken fabriek in Maale Adumim opende, waarvan zelfs de Palestijnse leiding
erkent dat het een deel van Israël zal blijven in elk vredesakkoord, viel Oxfam Scarlett Johansson12 aan over
de reclame, die ze maakte voor dat frisdranken bedrijf, dat honderden Palestijnen in dienst heeft.

I think Israel, as a number of commentators pointed out, is becoming an insane state. And we have to be honest about
that. While the rest of the world wants peace, Europe wants peace, the US wants peace, but this state wants war, war
and war. In the first week of the massacres, there were reports in the Israeli press that Israel did not want to put all its
ground forces in Gaza because it was preparing attacks on Iran. Then there were reports it was planning attacks on
Lebanon. It is a lunatic state.
When asked how he, as the son of Holocaust survivors, felt about Israel’s operation in Gaza, Finkelstein replied:
It has been a long time since I felt any emotional connection with the state of Israel, which relentlessly and brutally and
inhumanly keeps these vicious, murderous wars. It is a vandal state. There is a Russian writer who once described
vandal states as Genghis Khan with a telegraph. Israel is Genghis Khan with a computer. I feel no emotion of affinity
with that state. I have some good friends and their families there, and of course I would not want any of them to be hurt.
That said, sometimes I feel that Israel has come out of the boils of the hell, a satanic state.
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the music of the Middle East and political themes. He has described himself as a "devoted political artist."
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9
. Gertrude Stein (February 3, 1874 – July 27, 1946) was an American writer of novels, poetry and plays that
eschewed the narrative, linear, and temporal conventions of 19th-century literature, and a fervent collector of Modernist
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Houd in gedachten dat Oxfam „hulp en materiële steun” heeft verstrekt aan twee anti-Israël terroristische
groeperingen, volgens de Tel Aviv gevestigde Israëlische Law Group.
De hypocrisie van zoveel hard-linkse West-Europeanen zou onthutsend zijn als het niet zo voorspelbaar was
op basis van de smerige geschiedenis van West-Europa's behandeling van de Joden.
Zelfs Engeland, dat aan de rechterzijde van de oorlog tegen het nazisme vocht, heeft een lange geschiedenis
van antisemitisme, te beginnen met de verdrijving van de Joden in 1290 tot het beruchte witboek van 1939,
dat de Joden van Europa belette als asielzoekers van de nazi's in de Britse gemandateerde Palestina toe te
laten. En Ierland, die aarzelde in de oorlog tegen Hitler, heeft enkele van de meest virulente anti-Israël
retorieken.
De simpele realiteit is dat men de huidige West-Europese linkse oorlog tegen de nationale staat van het
Joodse volk niet kan begrijpen zonder eerst de oorlog in Europa op lange termijn tegen de Joodse mensen
zelf te erkennen.
Theodore Herzl begreep de alomtegenwoordigheid en de irrationaliteit van het Europese antisemitisme, die
hem leidde tot de conclusie dat de enige oplossing voor het Europese Joodse probleem was dat de Europese
Joden dat bastion van Jodenhaat zouden moeten verlaten en terug zouden keren naar hun oorspronkelijke
thuisland, dat is nu de Staat Israël.
Niets van dit alles is om de onvolkomenheden van Israël, of de kritiek die het terecht verdient voor een deel
van haar beleid te ontkennen. Maar deze onvolkomenheden en verdiende kritiek kan niet eens beginnen uit te
leggen, en nog minder de onevenredige haat rechtvaardigen jegens de enige nationale staat van het Joodse
volk en het onevenredige zwijgen over de veel grotere onvolkomenheden en verdiende kritiek op andere
landen en groepen, waaronder de Palestijnen .
Noch is dit om te ontkennen dat veel West-Europese mensen en sommige West-Europese landen hebben
geweigerd toe te geven aan de haat tegen de Joden of hun staat. De Tsjechische Republiek komt hierbij op in
gedachte. Maar veel te veel West-Europeanen zijn even irrationeel in hun haat tegen Israël als hun
voorgangers waren in hun haat tegen hun Joodse buren.
Zoals auteur Amos Oz eens treffend heeft opgemerkt: de muren van zijn grootouders Europa waren bedekt
met graffiti : „Joden, naar Palestina.” Nu zeggen ze: „Joden uit Palestina” - waarmee wordt bedoeld Israël.
Wie denken deze West-Europese dwepers dat ze voor de gek houden? Alleen dwazen die willen misleid
worden in het belang van het ontkennen dat ze nieuwe varianten van de oude vooroordelen van hun
grootouders manifesteren.
Een objectief persoon met een open geest, open ogen en een open hart moet de dubbele standaard zien die
wordt toegepast op de nationale staat van het Joodse volk. Velen die dit doen zijn de kleinkinderen van
degenen die een dodelijk dubbele standaard toepasten op de Joden van Europa in de jaren 1930 en 1940. Ze
moeten worden beschaamd door zichzelf in de spiegel van de moraal te bekijken zodat ze hun hun eigen
fanatisme zullen erkennen.
Dit artikel verscheen oorspronkelijk in de Jerusalem Post. Het stond op de website van Aish.com en is met
hun toestemming vertaald. De voetnoten zijn hoofdzakelijk overgenomen uit Wikipedia en aangepast.
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