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In Nederland is deining ontstaan over twee radioprogramma's van de VPRO. 

; In deze uitzendingen, die waren aangekondigd alspro-~alestijns en waar- 
in het Palestijnse vraagstuk centraal stond, werd IsraÃ« door ex-gevange- 
nen beticht van martelingen en intimidatie. 

, De tweede uitzending is voorzover wij uit telexberichten kunnen opmaken, 
l 

l 
op gewelddadige wijze uit de ether gebannen. 
De Joodse Defensie Liga, een nog onduidelijke splintergroepering, is de 
VPRO-studio binnengedrongen en heeft de programmaband vernield. 
De Joodse samenleving in Nederland heeft dit optreden afgekeurd, al ver- 
wijt zij de VPRO uitlokking. 
Intussen gaat de PLO door met haar politiek offensief. 
Een naaste medewerker van Yasser Arafat, Chadoemi, is door de Belgische 
minister van Buitenlandse Zaken Simonet uitgenodigd voor een officieel 
bezoek aan BelgiÃ« 

-Men verwacht dat het bezoek zal leiden tot een opwaardering van het PLO- 
bureau in Brussel. 

Omtrent de huidige 'wapenstilstand' heeft de PLO aangekondigd dat die al- 
leen zal gelden voor Zuid-Libanon en dat de Palestijnse guerilla's de 
strijd tegen IsraÃ« niet zullen opgeven, aldus het Franse gezaghebbende 
blad Le Monde. 
Tevens vraagt dit blad zich af in hoeverre Arafat in staat zal zijn het 
grote aantal Palestijnse groeperingen in Zuid-Libanon onder controle te 
houden, temeer daar het Marxistische Volksfront voor de bevrijding van 
Palestina het staakt-het-vuren al heeft verworpen. 

In IsraÃ« dreigt thans minister Dayan met aftreden. 
Hij zal opstappen als de regering land, dat particulier bezit van de 
Arabieren is, mocht laten onteigenen voor uitbreiding van Joodse neder- 
zettingen. Voorts zei Dayan zich zorgen te maken over het geringe begrip 
van de regeringen in West-Europa voor de politiek van Israel. 

In Libanon zelf is na schietpartijen de haven van Beiroet gesloten, ter- 
wijl in Noord-Libanon ontvoeringen worden gemeld. 
De spanningen binnen de christelijke gemeenschap aldaar zijn hoog opge- 
lopen nadat vijf aanhangers van oud-president Franjieh zouden zijn ver- 
moord door vooralsnog onbekende Falangisten. 
Daarop liet Franjieh zijn eigen militia meer dan honderd mensen ontvoeren 
die echter inmiddels veer zijn vrijgelaten, na tussenkomst van Paus 
Johannes Paulus 11. 
























