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de Volkskrant
26 maart 2016 zaterdag

Meer veiligheid, minder vrijheid
BYLINE: WIETSE POTTJEWIJD
SECTION: Vonk; Blz. 7
LENGTH: 655 woorden

In De andere kant wordt wekelijks een actuele kwestie ondersteboven gehouden of binnenstebuiten gekeerd.
DE ENE KANT: Na de aanslagen in Brussel en Parijs neemt de vraag naar beveiligingsmaatregelen toe.
Aan de ANDERE KANT loert het gevaar van de israëlisering van de samenleving.
Terrorismecoördinator Dick Schoof meldde dinsdag dat Nederland uit voorzorg een heel rijtje extra
veiligheidsmaatregelen heeft genomen. De marechaussee voert extra patrouilles uit op de luchthavens van
Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Op de treinstations van de vier grote steden en de stations waar
internationale treinen stoppen is extra politie ingezet. Ook werd afgelopen week de grens tussen Nederland en
België intensiever gecontroleerd en de bewaking van belangrijke en bedreigde plekken en gebouwen werd
geïntensiveerd.
Er ligt nu ook een extra pakket klaar met maatregelen die nog aan het parlement moet worden voorgelegd. Hierin
staan onder andere plannen voor het bemoeilijken van de verkoop van grondstoffen voor explosieven, aftappen
van mail en telefoonverkeer en preventieve opsluiting van jihadisten.
Het grote doel van al die nieuwe regels is natuurlijk meer veiligheid. Alles lijkt geoorloofd om een aanslag te
voorkomen. Maar een jeugd in Israël leert wat de consequenties zijn van deze intensivering van
veiligheidsmaatregelen.
Meer beveilingsmannetjes
Het klinkt paradoxaal, maar de inzet van beveiliging kan gevaar opleveren. Erella Grassiani is antropoloog en
onderzoeker aan de UvA, ze verhuisde op haar 5de van Israël naar Nederland en doet nu onderzoek naar de
Israëlische beveiligingsindustrie. 'Er wordt in Israël ontzettend veel beveiligd, veel hiervan wordt door de overheid
uitbesteed aan private bedrijven. Deze bedrijven hebben gewone burgers in dienst die hun wapens mee naar huis
nemen met als gevolg dat huiselijk geweld en het aantal moorden toenemen.'
Vriendinnen van Grassiani in Israël begonnen een campagne om het meenemen van wapens naar huis te
verbieden. Het hielp en de regels werden aangepast. Maar toen er een aanvalsgolf kwam met primitievere
wapens als schroevendraaiers en messen werd alles weer teruggedraaid.
Profileren
Wat maakt van iemand een verdacht persoon? Het monitoren van mensen en strengere controles kan tot
ongelijke behandeling leiden. Grassiani heeft een Palestijnse vriendin die al snel een halve dag kwijt is bij de
Israëlische douane. 'Ze heeft hetzelfde paspoort als ik, alleen zij is Palestijns en ik ben Joods. Ik kom zonder
moeite door de douane, terwijl het bij haar soms uren kan duren. Ze wordt uitvoerig gecontroleerd, zowel haar
bagage als fysiek.'
In Israël is dit normaal, maar regisseur Nirit Peled die nu twintig jaar in Nederland woont, voelt na de aanslagen
in Parijs dat ook Europa aan het israëliseren is. 'Ik word snel als Marokkaanse gezien en daarom word ik er bij
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controles altijd tussenuit gepikt. Vooral op het vliegveld waar nietEuropeanen extra streng worden
gecontroleerd.'
Ze heeft het gevoel dat ze steeds vaker wordt gewantrouwd door onbekenden. 'Dat had ik nooit verwacht in
Nederland. Ik ben bang dat alles wat ik zo fijn vind aan het leven in Europa plaatsmaakt voor wat ik juist ben
ontvlucht uit Israël.'
Overal controles
Naar evenementen gaan met veel publiek of reizen met het openbaar vervoer: veel Israëlische vrienden van
Grassiani doen het liever niet. Ondanks alle maatregelen. 'Het heeft een dubbele werking. De veiligheid neemt
toe maar het lijkt ook alsof de dreiging wordt uitvergroot, je wordt je bewuster van gevaar. Ik denk dat dit ook
angst oproept.'
Peled begrijpt dat er een noodzaak is voor de maatregelen, maar heeft moeite met de prijs die hiervoor wordt
betaald. 'In Israël is alles met het label 'security' toegestaan. Ik weet hoe het creëren van veiligheid werkt, dat
gaat gepaard met het afnemen van je vrijheden, je privacy, en het gaat ten koste van de democratie. Dat is het
niet waard.'
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