
17DeMorgen. WOENSDAG 27/05/2020

Stel dat Biden wint. Ik denk dat het de allerlaatste
kans is voor het establishment om te laten zien dat
ze iets kunnen, dat je instituties kunt vertrouwen

DAVID BROOKS, ‘NEW YORK TIMES’-COLUMNIST, IN ‘DE GROENE AMSTERDAMMER’

Costa Rica
legaliseert
homohuwelijk

Costa Rica is het eerste Cen-
traal-Amerikaans land waar
het homohuwelijk toegestaan
is. er wordt een wetswijziging
verwacht na een uitspraak van
het Hooggerechtshof. in augus-
tus 2018 verklaarde het Hoog-
gerechtshof in Costa rica dat
het verbod op het homohuwe-
lijk ongrondwettelijk is. Het par-
lement kreeg 18 maanden de
tijd om de wet te wijzigen, an-
ders zou het verbod automa-
tisch vervallen. de wet is nog
niet gewijzigd, waardoor het
verbod opgeheven is. Costa
rica is het achtste land op het
amerikaans continent waar
twee mensen van hetzelfde ge-
slacht mogen trouwen. (belga)

Miljardair achter
gokstad Macao
overleden

in Hong Kong is miljardair Stan-
ley Ho (98) overleden. dat heeft
zijn familie bekendgemaakt. Ho
bouwde een casino-imperium
uit in Macao. macao geniet een
speciale status als autonome
regio binnen China. Het eiland
geldt als het ‘las vegas van
azië’, en heeft las vegas zelfs
voorbijgestoken als belangrijk-
ste gokstad ter wereld. Het was
Ho die in 1961 een licentie ver-
wierf en van de voormalige Por-
tugese kolonie een gokparadijs
maakte. de stijgende welvaart in
China – een land waar graag
wordt gegokt – zorgde er voor
dat zijn casino’s floreerden. Ho
werd een van de rijkste mannen
van azië. (belga)

Op papier + digitaal 
voor maar €34,95 per
maand. bestel nu via
www.demorgen.be/
abonnement

Noord- en Zuid-Korea
schonden beide bestand 
Noord- en Zuid-Korea hebben al-
lebei het bestand uit 1953 ge-
schonden bij het vuurgevecht op
3 mei in de Gedemilitariseerde
Zone (DMZ). Dat zegt het com-
mando van de Verenigde Naties
(United Nations Command,
UNC).

Volgens een UNC-woordvoer-
der was het onmogelijk om te be-
palen of Noord-Korea met opzet
een Zuid-Koreaanse wachtpost
onder vuur had genomen. Wel
hebben beide partijen zonder
toelating wapens afgevuurd. De
woordvoerder stelde ook dat
Noord-Korea geen antwoord gaf
op herhaalde vragen naar infor-
matie over het incident. Daarbij
zijn geen gewonden gemeld.

Zuid-Korea schoot terug na het
Noord-Koreaanse vuur en
stuurde een waarschuwings-
boodschap uit.

De Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken Mike Pom-
peo zei kort na het incident dat
de schoten uit het noorden wel-
licht ‘per ongeluk’ waren afge-
vuurd.

Noord- en Zuid-Korea zijn nog
steeds technisch in oorlog met
elkaar sinds de wapenstilstand
die de Koreaanse oorlog in 1953
beëindigde. In tegenstelling tot
zijn naam is de gedemilitari-
seerde zone (DMZ) die het schier-
eiland in twee staten verdeelt,
een van de meest versterkte
plaatsen op aarde. (belga)

Rusland is gestart met de
constructie van een proto-
type van zijn eerste
bommenwerper die radar-
systemen moet kunnen
ontwijken. Dat heeft het
Russische staatspersagent-
schap TASS gemeld.

Volgens bronnen binnen de Rus-
sische defensiesector is de con-
structie van de cockpit gestart
en worden materialen geleverd.
“De uiteindelijke assemblage
van het volledige toestel moet
in 2021 afgewerkt zijn”, aldus
een van de bronnen aan TASS.

In december had Aleksej Kri-
voroetsjko, viceminister van De-
fensie, gezegd dat het project in

Rusland start constructie eerste 
eigen stealthbommenwerper

handen is van de Russische con-
structeur Toepolev (Tupolev), fi-
liaal van het Russische staatsbe-
drijf Verenigde Vliegtuigbouw-
corporatie (OAK).

Er zijn weinig details bekend
over het toestel binnen het pro-
gramma ‘PAK DA’. De bommen-
werper moet wel in staat zijn om
radardetectie te vermijden en
zal een groot aantal wapens
kunnen dragen. Het toestel zal
pas binnen enkele jaren in
dienst treden.

Volgens Russische media zal
het toestel een ‘vliegende vleu-
gel’-ontwerp hebben, zoals ook
het geval is bij Amerikaanse ste-
althbommenwerpers. De bom-
menwerper zal een subsonische

snelheid halen, dus net onder
de snelheid van het geluid, en
kruisraketten en hypersonische
wapens kunnen dragen.

De PAK DA moet het Russi-
sche antwoord bieden op de
nieuwe Amerikaanse bommen-
werper B-21. Dat toestel is mo-
menteel in ontwikkeling en zal
naar verwachting in 2025 in
dienst treden, als vervanger van
de B-2 die tijdens de Koude Oor-
log is ontwikkeld.

China werkt intussen ook aan
een langeafstandsbommenwer-
per met stealthcapaciteiten: de
Xian H-20. Mogelijk wordt dat
toestel tijdens een luchtshow in
november voor het eerst aan het
publiek getoond. (belga)

Activisten en academici verlaten Joodse staat en vestigen zich onder meer in ons land

Sommigen vinden Israël
niet meer Beloofde Land
Jarenlang ruilden steeds meer Joden ons
land in voor Israël, maar zes jaar na de aan-
slag op het Joods Museum in Brussel is het
tij gekeerd. Meer nog, er is sprake van een
omgekeerde beweging. Activisten en 
academici verlaten het land van premier
Netanyahu.

BRUNO STRUYS

Eitan Bronstein (60) en zijn partner Eléonore Merza
(40) zijn in Israël bekende activisten. In 2018 schre-
ven ze het boek Nakba, over de 750.000 Palestijnen
die in 1948 hun hebben en houden moesten ach-
terlaten om plaats te maken voor de Israëlische
staat. Bronstein stond in 2002 aan de wieg van de
organisatie Zochrot, die ijvert om de Nakba in Joods
Israël uit de taboesfeer en de vergetelheid te halen.
In december vorig jaar liet het koppel hun leven in
Israël achter. Sindsdien wonen ze met hun vierja-
rige zoon in Brussel, op een zucht van de vijvers
van Elsene.

Zoals meestal bij migratie kent hun vertrek meer-
dere redenen, maar is het sterk verbonden aan de
rechtse wind onder premier Benjamin Netanyahu,
die zondag voor de rechter verscheen voor drie
corruptiezaken en meteen uithaalde naar politie
en justitie.

“In de elf jaar dat Benjamin Netanyahu premier
is, is iedereen gemarginaliseerd die niet gelooft in
de idee van Israël als een puur Joodse staat ”, zegt
Eitan Bronstein aan de telefoon. Hun vertrek komt
vooral op aansturen van zijn partner Eléonore
Merza, die geboren en getogen is in Frankrijk, maar
de afgelopen 15 jaar in Israël woonde en zo Bron-
stein leerde kennen. Ze zag Israël niet als het be-
loofde land om haar zoon groot te brengen.

“Het probleem is dat de Israëlische samenleving
zo militaristisch en nationalistisch is”, zegt Merza.
“Het promoot militaire educatie vanaf de geboorte.
Ik ben een trotse Joodse, maar ik wou mijn zoon
niet laten opgroeien in een land dat voor bepaalde
privileges een onderscheid maakt tussen Joden en
niet-Joden. Tegelijk, als je ouders politiek zo ge-
marginaliseerd zijn, zou hij opgroeien als het kind
‘van die verraders’. Dat wilde ik niet.”

De druppel voor Merza was een specifieke ge-
beurtenis toen ze haar zoon een jaar geleden ging
ophalen aan de crèche rond de Israëlische onaf-
hankelijkheidsdag. Een van de opvoeders had met
de kinderen vier tanks geknutseld met wc-rolletjes.

“Ik kwam thuis en zei dat ik er alles aan zou
doen om uit Israël weg te geraken. Een half jaar la-
ter waren we in Brussel en intussen ben ik verliefd
op de stad.”

De afgelopen jaren verschenen in de Belgische
pers net berichten van Joden die zich niet meer
goed voelden in ons land. Onder andere het toe-
nemende antisemitisme deed hen vertrekken. Vol-
gens de Israëlische wet op de terugkeer hebben Jo-
den wereldwijd het recht om te immigreren en
Israëlisch staatsburger te worden. Het Joods Agent-
schap voor Israël helpt hen bij die zogenaamde alia
en rapporteerde jarenlang een toename van het
aantal vertrekkers uit België en Frankrijk. 

beeld geschokte reacties op de carnavalswagens in
Aalst, beelden die ook het koppel Bronstein kent.

“Over de hele wereld neemt antisemitisme toe
en dat wil ik niet minimaliseren”, zegt Eléonore
Merza. “Maar de strijd tegen antisemitisme is ge-
kaapt door de staat Israël, die beweert dat ze de
Joden in bescherming neemt, maar daar al 70 jaar
in faalt. En ondertussen gaat Netanyahu ook nog
eens vriendschappelijk om met uiterst-rechtse re-
geringen in Europa, zoals Polen en Hongarije.”

MILITARISERING VAN UNIVERSITEITEN
In een recent artikel linkt de Israëlische krant Haar-
etz het vertrek van Bronstein en Merza aan dat van
andere progressieve krachten die voor een beter
Israël vochten, maar uiteindelijk het land verlieten.
Academici voelen zich lastiggevallen en het zwijgen
opgelegd. Dat Benny Gantz nu een coalitie vormt
met zijn aartsrivaal Netanyahu ontneemt boven-
dien elke hoop op verandering.

Volgens Itamar Shachar, socioloog aan UGent,
is er een zionistische consensus in Israël, waarvan
ook de leiding aan de universiteiten doordrongen
is. “Er is een militarisering van de universiteiten,
met speciale programma’s voor soldaten zodat ze
gemakkelijker een diploma krijgen”, zegt Shachar.
“Zelfs liberale universiteiten steunen toch het Isra-
ëlisch leger en de bezettingspolitiek. Ik ben ervan
overtuigd dat academici onder toenemende poli-
tieke druk staan in Israël. De organisatie Israel Aca-
demia Monitor bijvoorbeeld nagelt zogezegde anti-
Israël-academici aan de schandpaal.”

Shachar is actief in een tegenbeweging, Acade-
mia for Equality, die Joodse en Palestijnse onder-
zoekers steunt die problemen krijgen door hun
mening. En met Een Andere Joodse Stem probeert
hij ook in ons land kritische stemmen bij de Joodse
gemeenschap aan het woord te laten. Ook Bron-
stein en Merza zijn niet moegestreden. Ze richten
in ons land een vzw op om van hieruit, onder de
naam De-Colonizer, hun werk voort te zetten.

Uit cijfers die De Morgen bij het agentschap op-
vroeg, blijkt een piek in het jaar 2015, net na enkele
gewelddadige aanslagen op Joden. Op 24 mei 2014
vielen vier doden bij de aanslag op het Joods Mu-
seum in Brussel, en in januari 2015 bracht de jiha-
dist Amedy Coulibaly vier Joodse gegijzelden om
het leven in een koosjere supermarkt in Parijs. Toen
enkele weken later weer een schietpartij volgde
aan een synagoge in Kopenhagen, riep Netanyahu
Joden op om naar Israël te verhuizen.

Na 2015 daalt het aantal Joden dat ons land ver-
ruilt voor Israël echter elk jaar. Van 306 in 2015,
tot 101 vorig jaar. Het aantal meldingen van antise-
mitisme is sindsdien in België niet echt gedaald.
Vanuit de Joodse gemeenschap kwamen bijvoor-

Eleonore Merza en Eitan Bronstein verhuisden met hun zoon naar Brussel. 
‘We wilden niet dat hij zou opgroeien als ‘zoon van verraders’.’ © tim dirven

Emigratie Joden
van België naar Israël
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