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1.  Waarom een reis naar Israël? 

 

Israël… wij wilden altijd al een keer naar het decor van de Bijbelse verhalen. Om te zien, 

voelen, ruiken. Niet alleen naar toeristische plekken, maar we zochten vooral een 

mogelijkheid om in dialoog te gaan mensen in Israël en het bezette gebied, de Westbank. 

Voor een reis naar Israël is er een keur aan organisaties en reisbureaus beschikbaar. Maar 

zelden wordt een programma aangeboden waarin de dialoog met de bevolking centraal staat. 

 

In de kerkorde van de PKN, waar wij lid van zijn, staat (versie 2012, onder het hoofdstuk DE 

ROEPING VAN KERK EN GEMEENTE, artikel 1 lid 7) dat “de kerk is geroepen gestalte te 

geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël”. De vraag die voor ons 

centraal staat gedurende de reis, is: 

 

Onopgeefbare verbondenheid van de PKN? Hoe zit dat in het licht van de verhouding 

Joden en Palestijnen in Israël en de Westbank? 

 

“Hoe goed is het, en hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!” 

Zouden deze woorden uit Ps 133:1 werkelijkheid (kunnen) zijn of worden in dit land? 

 

En dan komt er een aanbieding voor een ontmoetings– 

en studiereis naar Israël/Palestina langs. 

Reisbegeleider Meta Floor, medewerker van Kerk in 

Actie bij Sabeel, een oecomenisch centrum voor 

Palestijnse bevrijdingstheologie in Oost-Jeruzalem. 

Het (concept)programma spreekt ons al direct aan. 

 

Bingo! We hebben onze reis gevonden en schrijven 

ons direct in. 

 

Israël is een klein land: samen met de bezette gebieden 

is de oppervlakte 68% van dat van Nederland. En 

zonder die gebieden beslaat het maar 50% van de 

oppervlakte van Nederland. De afstand van het 

noordelijkste tot het zuidelijkste punt is 420 km. 
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2.  De heenreis 

 

Onze vlucht vertrekt van Schiphol om 7.00 uur, we gaan vliegen met Swiss Air via Zürich 

naar Tel Aviv (Ben–Gurion Airport). De reisgroep bestaat uit 16 personen (de meesten zijn 

theoloog) en we verzamelen ons om 5.00 uur voor de SWISS Air balie. 

Een groot deel van de groep had anderhalve maand eerder met elkaar en de reisleider (Meta 

Floor) kennisgemaakt. Meta waarschuwde ons voor uitgebreide ondervraging door de 

Israëlische beveiliging en instrueert ons om vooral niet te melden dat we ook naar de 

Westbank zullen reizen om met Palestijnen in gesprek te komen. Dat ligt erg gevoelig en kan 

resulteren in urenlange ondervraging. 

We zijn voorbereid op een neutraal verhaal (“We gaan 

Jeruzalem, Haifa, Nazareth bezoeken, en o, ja… ook 

Bethlehem, ten slotte is Jezus daar geboren en zijn wij 

een Christelijk reisgezelschap”) als we de beveiliging 

passeren om het vliegtuig in te stappen. Maar zowel op 

Schiphol als op Ben–Gurion Airport worden we 

uiteindelijk soepel en zonder vragen toegelaten tot 

Israël. 

In het vliegtuig van Zürich naar Tel Aviv zitten veel orthodox uitziende Joden. Links voor mij 

staat een Jood tijdens de vlucht op, doet een gebedsmantel om en gaat bidden, getooid met 

gebedsattributen. 

Op Ben–Gurion Airport staat Meta op onze groep te 

wachten en stappen we in de bus naar ons hotel Casa 

De Maria in Nazareth, Noord- Israël. 

Aangekomen in ons hotel horen we van een 

raketaanval op Tel Aviv vanuit Gaza, net nadat we 

met de bus vertrokken zijn. Het vliegveld sluit daarop 

een paar uren. De aanval op Tel Aviv (en de 

omgeving van Jeruzalem) is een vergelding van de 

Hamas op het liquideren van de militaire chef van Hamas, Ahmed al-Jaabari, één of twee 

dagen voordat wij (op 15 november 2012) aankwamen. De Hamasleider was belast met 

onderhandelngen over zeer langdurig staakt-het-vuren. 

In het hotel worden we vriendelijk ontvangen, We hebben een mooie kamer aan de kant van 

de ietwat rumoerige doorgaande weg. De auto‟s sjezen over de weg; blijkbaar wordt er niet op 

de snelheid gecontroleerd… ‟s Avonds om 19.00 uur staat er een heerlijk diner voor ons klaar. 
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3.   Noord Israël 1 (Galilea) 

 

Vandaag (16 november) reizen we naar een kibboets (Nes Ammim). Daarna ontmoeten we in 

Haifa een Arabische Israëlier die zich inzet voor mensenrechten. We bezoeken ook twee 

dorpen met dezelfde naam (Ein Hod) en horen het verhaal daarachter. 

Op het nieuws horen we dat vanuit Gaza een raket is neergekomen 20 km ten zuiden van 

Jeruzalem. Voor het eerst sinds lange tijd loeien de sirenes in Jeruzalem. 

 

3.1.  Kibboets in Nes Ammim 

 

 

Met deze caravan startte een Israëlische jood en een 

Nederlandse Christen in 1963 de kibboets Nes Ammim 

met als doel de dialoog tussen Joden en Christenen te 

bevorderen.  

Nu is Nes Ammim uitgegroeid tot een paradijselijk 

klein dorpje als “Centrum voor dialoog en vrede”. 

 

 

We ontmoeten de Nederlanders Pieter Dronkers en 

Maaike Hoffer. Pieter is theoloog en werkt een paar 

jaar in Nes Ammim, Maaike is er geboren en heeft 

daardoor het voorrecht een persoonlijke boom te 

mogen planten (nummer 40). Na een paar jaar zijn 

haar ouders (met haar) weer naar Nederland verhuisd, 

maar Maaike is regelmatig teruggekomen naar Nes 

Ammim. 

 

Vroeger leefde de gemeenschap van een rozenkwekerij, maar nu komen de inkomsten vooral 

uit een hotel en door de PKN gesubsidieerde dialoogprogramma‟s. Zo is er een programma 

waarin Arabische en Joodse schoolkinderen in gesprek met elkaar gaan. 

 

Er zijn plannen om 90 nieuwe huizen te bouwen die 

gekocht kunnen worden door Joden en Palestijnen. Dat 

laatste is heel bijzonder, omdat Palestijnse Israëliërs 

bijna nooit een bouwvergunning kunnen krijgen (in 

tegenstelling tot de Joodse Israëliër!). 

 

www.nesammim.nl  

 

  

 

 

 

http://www.nesammim.nl/
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3.2.  Mossawa voor gelijke rechten, Haifa 

 

In Haifa ontmoeten we de Arabische Israëliër Jajar 

Farah, een activist voor mensenrechten (waar hij in 

2006 voor gearresteerd is). In 1948 verloren de 

meeste Palestijnen in Haifa hun huis, een stad dat 

vanaf 1948 tot 1966 bezet gebied was (en daarna 

geannexeerd werd door Israël). De oorlog en 

bezetting in 1948 resulteerde in een etnische 

zuivering waarbij 418 Palestijnse dorpen werden 

“geschoond”, wat 750.000 Palestijnse vluchtelingen opleverde. Onder Palestijnen staat dit 

bekend als al-Nakba (de catastrofe). 

 

Joodse Israëliërs willen het woord “Palestijn” niet horen (Palestijnen met een Israëlisch 

paspoort). Daar hebben ze de volgende aanduidingen voor: 

 Niet-Joodse Israëliërs 

 Arabische Israëliërs 

 Aanwezigen-niet aanwezigen (!) 

 

Palestijnen mogen geen universiteiten bouwen en geen onafhankelijke Palestijnse 

radiostations hebben. Moslims (het overgrote deel van de Palestijnen) mogen geen scholen en 

ziekenhuizen stichten en beheren. Mossawa strijdt tegen discriminatie en racisme. Een 

seculiere inwoner van Israël heeft het moeilijk: Israël is een religieuze staat en heeft geen 

grondwet. Om een voorbeeld te noemen: burgerlijk huwelijk bestaat niet, je kunt in Israël 

alleen religieus (Joods, Christelijk of Islamitisch) in het huwelijk treden. 

 

Jajar onderstreept het belang van cultuur en muziek, een belangrijke uiting en ondersteuning 

van de (Palestijnse) identiteit. Er worden daarom in het gebouw muzieklessen aan kinderen 

gegeven. 

 

Wat zou Mossawa de Nederlandse regering willen zeggen? 

 We hebben samenwerking met jullie nodig. 

 Voorkom de toename van gewelddadig gedrag tegen de Palestijnen, tolereer geen 

mishandelingen. 

 Geef toe dat er “wat” fout ging in 1948 en ondersteun vredes- en 

verzoeningsprocessen. 

 

De basis voor een Israëlische rechtsstaat moet zijn: gelijke rechten voor iedere burger. Nu 

vallen Joods Israëliërs onder het burgerlijk recht en de Palestijnse Israëliërs onder (het veel 

strengere) militaire recht! 

 

www.mossawacenter.org  

 

 

http://www.mossawacenter.org/
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3.3.  Twee dorpen met dezelfde naam: Ein Hod 

 

Voor 1948 was Ein Hod een Palestijns dorp, daarna werden de Arabische inwoners verdreven 

en werd een Joods dorp (en na 1953 een kunstenaars kolonie). Enkele Palestijnen bleven in de 

buurt en stichtten een nieuw dorpje dat zij ook Ein Hod noemden. Natuurlijk staat alleen de 

Joodse variant op de kaart… Wij bezoeken het Palestijnse Ein Hod. 

 

We zijn uitgenodigd voor een “lichte lunch”. Op de foto 

kun je wel zien wat de – uiterst gastvrije – Palestijnen 

daaronder verstaan!  

 

Vanuit de woonkamer, waar we van de heerlijkheden 

genieten, kijken we uit op de eerste behuizing (een grot) 

van de enige familie die deze plaats bewoont.  

 

 

Zonen kunnen met inwoners (familie) van het dorp 

trouwen, of met een vrouw van elders, die dan het 

recht hebben om in Ein Hod te wonen. Bij dochters 

ligt dat anders: trouwen zij met iemand buiten het 

dorp, dan verliezen ze het recht om daar te blijven 

wonen… 

 

 

 

 

Lopend door het dorpje komen we een mooie 

bloeiende Bougainvilla tegen. Daarna vertrekken we 

naar het hotel in Nazareth voor het diner. We praten 

na over onze ervaringen in de kring en genieten van 

onze broodnodige nachtrust voor een volgende 

indrukwekkende ontmoeting. 

 

www.palestineremembered.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.palestineremembered.com/
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4.   Noord Israël 2 (Galilea) 

Vandaag staat een bezoek aan aartsbisschop Elias Chacour op het programma. Het bewogen 

leven van de Palestijnse man heeft hij beschreven in het boek Bloodbrothers, in het 

Nederlands vertaald onder de titel Kinderen van één Vader. Een aangrijpende geschiedenis, 

dat wij ter voorbereiding van de reis gelezen hebben. 

Daarna worden we verwacht in Sahnin, zo ongeveer 

halverwege Haifa en het meer van Galilea. Daar zullen 

we ontvangen worden door een Nederlandse inwoner 

die met een Palestijnse Israëliër is getrouwd. 

Onderweg zien we tanks en ander militair materieel 

verplaatsen naar het zuiden (richting Gaza). 

 

 

4.1.  Aartsbisschop Elias Chacour (Grieks Orthodox), Haifa 

 

Als 10-jarig jongetje maakte hij de vernietiging van 

zijn dorp Biram mee (in 1948) na verdrijving van de 

Palestijnse inwoners. Het dorp is van de kaart 

geveegd en de naam Biram (in Galilea) vind je niet 

terug op de plattegrond van Israël. Ondanks 

mishandelingen, discriminatie en onteigening van 

zijn land blijft hij zijn Joodse medeburgers zien als 

zijn naasten met wie hij in vrede wil leven. 

 

Begin jaren vijftig wilde Elias Chacour een school (Gynmasium) bouwen. Koningin Beatrix 

heeft hij 2x ontmoet, de eerste keer als prinses in 1953. Hij had geld ingezameld voor de 

watersnoodramp. In 1965  stichtte hij een school, waarvoor hij de eerste gift kreeg van prinses 

Beatrix (f 40.000,-) voor de bouw! 

 

Hij vroeg een bouwvergunning voor de school aan, 

maar kreeg die niet. Toch ging Elias Chacour bouwen. 

Natuurlijk kwam de politie langs: “Hoe kunt u zonder 

vergunning bouwen?” “Met steen en cement…”, was 

het antwoord. Elias Chacour heeft zich 37 keer voor de 

rechter moeten verantwoorden, steeds voor problemen 

met de bouwvergunning. 

 

In 1986 bezochten 350 kinderen zijn school en wilde hij een bouwvergunning om uit te 

breiden en begon meteen te bouwen. Na politiebezoek ging hij verder en bouwde 3 
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ondergrondse klaslokalen. De bouwvergunning werd wel beloofd, maar kwam er niet. “This is 

no more the Promised Land, but the Land of Promises…”. In de USA wilde hij de 

staatssecretaris James Baker – onverwachts – bezoeken. Die was niet thuis en Susan Baker 

deed open: “Who are you?”. “I am another man of Galilea…”. Er waren net een aantal 

vrouwen op bezoek en Elias Chacour ving op dat zij het over de Bergrede zouden hebben. 

“Daar kan ik wel wat nuttigs over zeggen.” En zo werd hij dan toch binnengelaten. Met de 

hulp van James Baker kreeg Elias Chacour zijn bouwvergunning (James Baker vroeg zijn 

vrouw een brief te schrijven naar president Shamir, dat werkte!). Zijn school telt nu 4500 

leerlingen. 

 

Chacour: “Iedereen is geboren als baby. Zelfs de Israëlische soldaten zijn geboren onder het 

licht van God. Voor God zijn we allen gelijk. Het kan niet worden gerechtvaardigd dat Joden 

privileges hebben boven anderen.. Joden willen vrede (Shalom) en Palestijnen willen 

gerechtigheid en veiligheid. Beide zijn nodig!” 

 

Kijkend naar de ellende in Israël en de Westbank, haalt Elias Chacour de woorden van Tutu 

aan: “The Lord created the world in six days end has an eternity to regret that.” 

 

 

4.2.  Ontmoeting met Arabische inwoner, Sakhnin 

 

Trees Kosterman (een Nederlandse vrouw) is 

getrouwd met de Israëlische Palestijn Ali Zbeidat in 

Sahnin. Eén van de twee dochters is onlangs 

getrouwd met een Palestijn uit de Gaza, waardoor 

haar schoonfamilie in direct gevaar is vanwege de 

Israëlische aanval die nu aan de gang is. 

Zij vertelt: “Van de Palestijnen wordt het land 

afgepakt; Israël doet er alles aan om meer Joden in Galilea te krijgen (nu is ongeveer 50% 

Joods en 50% Palestijns). De familie heeft 2000 m
2
 eigen, geregistreerde grond, maar kreeg 

geen bouwvergunning (zoals gebruikelijk is voor Palestijnse Israëliërs). Toch ging de familie 

een huis bouwen (1998), de politie kwam en boetes volgden. Nu heeft de familie een 

„demolition order‟, wat betekent dat je de keuze hebt: zelf je huis vernietigen of het wordt 

gebulldozerd (voor rekening van de eigenaar!).” 

Zij gaat verder: “Als landbezitter vervalt automatisch 

1/3 aan de staat. Wanneer het land 3 jaar niet bewerkt 

wordt, vervalt het hele stuk land aan de staat. Om te 

voorkomen dat het land door de Palestijnen wordt 

bewerkt, worden er landmijnen gelegd. Op die manier 

is nu al 97 % van het land in handen van de staat.” 

Het aangrijpende verhaal van haar echtgenoot Ali: 
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“Gevangenschap tekent je. De eerste keer (in 1979) was ik 10 jaar oud. Omdat ik lid was van 

de PLO werd ik 6 jaar gevangengezet. En het hebben van een Palestijnse vlag leverde 3 jaar 

gevangenschap op. Voor Palestijnen hoort gevangenschap er bij.  

We leven in bezet gebied: in hetVNplan van 1947 was dit gebied aan de Palestijnen 

toegewezen. Nu zijn de Palestijnen verdeeld in drie groepen: Westbank–, Gaza– en 1948– 

Palestijnen. Deze groepen zijn van elkaar geïsoleerd en weten heel weinig van elkaars 

omstandigheden. De 1948–Palestijnen (met een Israëlisch paspoort) zijn christen, moslim of 

druzisch. Israël probeert ook deze groepen te scheiden. 

Zitting van Palestijnen in de Knesset wordt heel 

moeilijk gemaakt: je moet dan tekenen voor het 

voortbestaan van de Joodse democratische staat 

Israël. Dat blokkeert de (toekomstige) invoering van 

een grondwet en discrimineert de Palestijnse burger 

van Israël. 

Wanneer een Palestijn uit de Westbank of Gaza 

trouwt met een Palestijn uit Israël (dat laatste 

gebeurde met zijn oudste dochter), dan verliest de Israëlische Palestijn zijn/haar 

burgerrechten. Maar als iemand Israël binnenkomt en hij/zij blijkt ten minste één Joodse 

grootouder te hebben, krijgt die persoon direct een Israëlisch paspoort! Zo gaat dat in een 

Joodse staat…” 
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5. Op weg naar Bethlehem, Westbank 

  

In Nazareth bezoeken we ‟s ochtends een kerkdienst (het is zondag 18 november). Daarna 

rijden we – op weg naar Bethlehem – eerst naar het meer van Galilea: daar moet je toch ook 

geweest zijn! 

 

Vervolgens zakken we af naar het zuiden, passeren de grens met de Westbank en vervolgen 

onze weg langs de grens van Jordanië (langs de Jordaan vallei). Dat is een weg uitsluitend 

bestemd voor Joodse Israëliërs (te herkennen aan een gele nummerplaat op de auto). Voor 

Palestijnen (met een groene nummerplaat) is de weg verboden, tenzij de betreffende Palestijn 

een vergunning heeft, meestal omdat hij/zij langs deze weg woont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het wordt tijd voor een kleine uiteenzetting over de Palestijnse gebieden. Hierboven zijn deze 

gebieden in de verschillende tijdvakken weergegeven. Na de oorlog in 1948 beslaat het 

Palestijnse gebied de Westbank en Gaza.  

 

Sinds de Oslo akkoorden uit 1995 is de Westbank verdeeld in drie gebieden: 

 Gebied A – Onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit (17%) 

 Gebied B – Palestijnse autoriteit maar onder Israëlisch bewind (24%) 

 Gebied C – Onder bestuur van de regering van Israël (59%) 

 

Bouwvergunningen worden aan Palestijnen in de A en B gebieden verstrekt. In  het 

(overgrote) C gebied wordt 94% van de bouwaanvragen geweigerd. Dat probleem hebben de 

bewoners van de illegale nederzettingen niet: zij krijgen zonder mankeren een 

bouwvergunning. De meeste Palestijnen in het C – gebied worden gedwongen om “illegaal” 
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te bouwen (op hun eigen land) of te verhuizen naar het A– of B– gebied. Veel huizen op de 

Westbank zijn vernield (gebulldozerd). 

Zoals de kaart hierboven duidelijk weergeeft, is het Palestijnse gebied op de Westbank 

drastisch geslonken (met 72%!). 

 

Het kan niet anders: reizen door de Westbank moet een unieke beleving gaan opleveren. 

 

 

5.1.  Kerkdienst in Nazareth (Aankondigingskerk) 

 

De hal van de kerk is rijk versierd met talloze 

mozaïeken, geschonken door diverse landen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van buiten en van binnen is de kerk prachtig. We beleven er een mooie, maar onverstaanbare 

(Arabische) dienst met veel wierook. De zang was buitengewoon mooi en heel herkenbaar. 

Dat gaf de dienst een prachtige sfeer. 

 

 

5.2.  Bezoek aan Meer van Galilea 

 

We stoppen aan de rand van het meer iets ten noorden 

van Tiberias (Neve Hadar). Er staat een mooi kerkje 

en er is een openlucht theater waar een groep 

Indonesische mensen zingen en bidden. 

 

Het is mooi om op een plek te zijn waar Bijbelse 

verhalen zich afspelen.  
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5.3. Onderweg langs de Jordaanse grens 

 

Onderweg zien we veel militaire voertuigen naar het 

zuiden verplaatsen. Links van 

ons ligt de Jordaan vallei, 

tussen Jordanië en Israël, een 

brede strook zwaar bewaakte 

grens. 

Halverwege onze rit stoppen 

we bij een rustplaats met een 

restaurantje. Een colonne 

militairen komt op hetzelfde idee en een paar militairen (twee jonge jongens en een meisje) 

willen wel poseren. We hebben te doen met deze jonge mensen, die zelf slachtoffer zijn van 

het Israëlische oorlogsapparaat. 

 

Ik laat me verleiden tot een ritje op een kameel. Het 

arme dier moet elke keer, na een rondje van 

nauwelijks een minuut, op harde ondergrond op de 

knieën voor weer een andere passagier… 

Na een verfrissing vervolgen we onze weg naar 

Bethlehem. 

 

Het hotel in Bethlehem blijkt splinternieuw te zijn. 

Erg ruime kamers en een heerlijk diner. Wat een 

contrast met de ellende in Gaza door de 

bombardementen op dit moment! 
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6.  Bethlehem: een verscheurde stad 

  

De scheidingsmuur loopt dwars door Bethlehem. Veel Palestijnen moeten de muur – alleen 

lopend – passeren.  Vandaag lopen wij met hen mee. 

 

Daarna bezoeken we een vluchtelingenkamp (Aïda), dat maakt diepe indruk op ons. 

Daarna bezoeken we een geweldloze activist (dhr. Zoughbi Zoughbi) van het Palestian 

Conflict Transformation Center en pater Jamal, medeauteur van het Kairos Document. 

 

Al met al een enerverend programma voor deze dag! 

 

6.1.  De MUUR en checkpoint ellende, Bethlehem 

  

De muur tussen Israël en de Westbank heeft ten 

onrechte het predicaat “veiligheidsmuur”. Dan zou je 

verwachten dat de muur is gebouwd op de zogenaamde 

“green line”, de grens tussen Israël en de Westbank. Dat 

is voor een groot deel niet het geval: de muur kronkelt 

naar believen het gebied van de Westbank in, zodat 

vruchtbare grond en waterbronnen nu bij Israël “hoort”. 

Je kunt het beter een “landje–pik muur” noemen!  

 

Zoals je hiernaast ziet, maakt de muur (rode lijn) de 

gekste kronkels. In Bethlehem kronkelt de muur om het 

graf van Rachel dat daardoor bij Israël getrokken wordt, 

zodat de Palestijnen op de Westbank er niet bij kunnen. 

Soms wordt het nog gekker: het huis (en de winkel) van 

Claire & Johnny Anastas is door de hoge muur aan drie 

kanten omsloten. Om gek van te worden! Hiernaast zie 

je de achterkant 

en een stukje 

van de rechter 

zijkant van het 

huis. 

 

Claire vertelt: 

“In de periode 

1998–2004 

werden er Israëlische soldaten gelegerd in ons huis. Het 

was levensgevaarlijk, de kogels vlogen regelmatig om 

de oren. In 2004 is de muur gebouwd; we hebben nog 

moeten knokken voor een paar meter ruimte tussen de muur en onze voordeur (aan de 

linkerzijde), anders konden we er niet meer uit. We doen erg ons best om ons hoofd boven 
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water te houden, we geven niet op! Vroeger hadden we een bloeiende zaak, maar nu is de 

winkel zó ingesloten door de muur, dat het heel moeilijk bereikbaar is.” Natuurlijk kopen we 

bij haar souvenirs en vertrekken onder de indruk van de moed en de veerkracht van deze 

mensen. 

 

Vanmorgen staan we om 5.45 uur klaar om met Palestijnse mensen de muur te passeren van 

de Westbank naar Israël om bij hun werk te komen. Vrijwilligers uit Europa van de EAPPI 

(Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israël) lopen mee. Hun 

aanwezigheid dempt de agressie van de militairen en zorgt voor iets vlottere doorstroming. 

Wij voegen ons bij twee EAPPI vrijwilligers uit Zweden. 

 

Tot aan de muur worden de arbeiders met taxi‟s 

vervoerd, dan moeten ze door het checkpoint lopend 

de muur passeren. Een Westbank–Palestijn mag de 

muur niet op wielen passeren, zelfs niet als een ziek 

kind naar het ziekenhuis aan de andere kant van de 

muur moet! 

 

De associatie die ik had bij het woord “checkpoint” 

was zoiets als een grensovergang die je vroeger tegenkwam tussen bijvoorbeeld Nederland en 

Duitsland. Niets is minder waar! Het heeft meer weg van een concentratiekamp met lange 

rijen langs stalen hekken. Een meter of drie boven en 

langs de rijen lopen veel gewapende soldaten op 

stellingen te loeren naar de mensen. Het ziet er 

allemaal erg intimiderend uit.  

 

Een moeder met een kind van een jaar of vier dat er 

erg ziek uitziet, haast zich door de rijen heen, blijkbaar 

op weg naar een ziekenhuis aan de andere kant van de 

muur. Iedereen geeft haar de ruimte, zodat ze zo snel 

mogelijk kan passeren. Ook zij mag niet – zelfs met haar zieke kind – “op wielen” via het 

checkpunt naar de andere kant van de muur! 

 

De sfeer is deprimerend. Een lange gang van hekken, 

de muur, gewapende soldaten… We horen een jonge 

vrouwelijke soldaat vanuit haar controlehokje 

schreeuwen tegen een paar mannen. Wat doen deze 

omstandigheden met die jonge Israëlische soldaten?? 

 

Een man in de rij deelde snoepjes uit. Hij zei tegen 

ons: “Goed dat jullie hier zijn. Jullie zijn altijd 

welkom. Vergeet ons niet!” Wij beloven hem zijn, en alle andere verhalen van de Palestijnen 

mee te nemen naar Nederland. 
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Een vrouw uit Denemarken loopt met ons mee. Voorbij het checkpoint vertelt ze mij dat ze 

van een man in de rij een armbandje kreeg. Hij zei tegen haar: „I am also a Christian, 

remember me!” Een andere man zegt tegen mij: “Dit is toch crimineel?!” Ik kan niet anders 

dan dat beamen en ook aan hem beloven dat ik zijn verhaal mee zal nemen naar Nederland. 

 

In de oude stad van Jeruzalem kochten we een souvenir en raken we in gesprek met de 

verkoper. Hij vertelt ons dat hij elke dag om 3.00 uur opstaat om, via het checkpoint 

Qualandia (bij Jeruzalem), op tijd (8.00 uur) op zijn werk te zijn. Op onze vraag waarom hij 

niet een paar nachten in Jeruzalem blijft, vertelt hij, dat hij daar de vergunning niet voor heeft. 

Hij MOET elke avond het checkpoint weer passeren naar de Westbank! 

 

Aan de andere kant van de muur kunnen we goed 

zien dat deze zo geplaatst is, dat vruchtbare grond 

(uitgestrekte olijfboomgaarden), op het gebied van de 

Westbank, nu aan Israël “hoort”… 

 

Eenmaal door de barrière van de muur, rennen de 

arbeiders naar hun bussen om hun reis “op wielen” 

weer voort te kunnen zetten. 

 

 

6.2.  Vluchtenlingenkamp Aïda, Bethlehem 

 

Tegen Bethlehem aan ligt het vluchtelingenkamp 

Aïda. Het heeft ongeveer 5000 inwoners die wonen  

op een oppervlakte van een armzalige 0,5 km
2
. We 

zien nauwe straatjes en huizen boven op elkaar. 

Boven de ingang prijkt een levensgrote sleutel, HET 

teken van een vluchtelingenkamp. Vaak namen de 

verdreven 750.000 Palestijnen in 1948 hun 

huissleutel mee die zij bewaren tot de dag van 

vandaag. Hun recht op terugkeer is bevestigd door 

VN resolutie 194 dat op 11 december 1948 aangenomen werd.  

 

De VN resolutie bestaat uit 15 artikelen, waarvan de belangrijkste zijn: 

Artikel 7:  Bescherming en vrije toegang tot de heilige  plaatsen 

Artikel 8:  Jeruzalem zou ontwapend en onder directe controle van de VN moeten komen 

Artikel 9:  Vrije toegang tot Jeruzalem 

Artikel 11:  Terugkeer van vluchtelingen en schadevergoeding aan hen die niet terug willen 

keren.  

 

Israël heeft zich nooit iets van deze resolutie aangetrokken. 
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We ontmoeten in Aïda een jonge bewoner, Mohammed. Hij vertelt: “Zeven maanden nadat de 

Palestijnen in 1948 verdreven waren van hun huizen kwam de hoop op terugkeer door VN 

resolutie 194, maar helaas keerde de wanhoop terug. In dit vluchtelingenkamp leefde de 

mensen in tenten zonder enige watervoorziening. Na tien jaar startte de eerste huizenbouw (9 

m
2
) voor een gezin… en er werd één waterpijp aangelegd. Na de oorlog van 1967 is de hoop 

op terugkeer definitief vervlogen en hebben de bewoners het de huizen in het 

vluchtelingenkamp zelf opgebouwd.  

Op een oude foto (hiernaast) zie je dat Aïda grenst aan 

een open veld met olijfbomen. De bouw van de muur 

in 2004 scheidde het vluchtelingendorp van deze 

grond. In het verleden liepen kinderen in een paar 

minuten naar school, nu doen ze er 2 uren over omdat 

zij via het checkpoint naar school moeten komen. En 

dan moet je nog het geluk (vergunning) hebben om de 

muur te mogen passeren. Dat heeft maar 1% van de 

inwoners van Aïda. De meesten staan op de “zwarte 

lijst”. Daar kom je al op als je familie bent van een “activist”.  

 

Jonge mensen kunnen wel naar Europa (als ze daar 

geld voor hebben), maar mogen niet naar Jeruzalem 

(op maar ruim 7 km afstand en toch onbereikbaar!).”  

 

Studenten hebben het heel moeilijk: zij moeten steeds 

het checkpoint passeren (als ze al een vergunning 

hebben…). Palestijnen, die in het buitenland 

gestudeerd hebben, vormen een bedreiging en worden 

niet meer in de Westbank toegelaten. 

 

Israël heeft de Palestijnen in zijn greep: het controleert de watervoorziening en geeft Aïda 

slecht 6 uren per etmaal water door. (Daarom hebben de Palestijnen altijd een watertank op 

hun dak.) De militaire activiteiten zijn verminderd, maar de Palestijnse bevolking wordt 

gewurgd door de bureaucratie. Er zijn maar liefst 500 checkpoints tussen Palestijnse steden.” 

 

Mohammed vertelt zijn persoonlijke verhaal: “ Ik was 15 jaar oud toen de muur gebouwd 

werd. Mijn lichaam is getroffen door drie kogels. 27 leerlingen van zijn klas hebben in een 

gevangenis gezeten, vaak in de Negev woestijn, buiten bereik van familie. Ik werd ook 

gevangengezet zonder aanleiding. Ik werd om 2 uur ‟s nachts gearresteerd (soldaten breken 

met geweld het huis binnen) en werd eerst 10 dagen in eenzame opsluiting gezet in een ruimte 

van  1 meter bij 1,5 meter! Je kunt niet eens liggen op de betonnen vloer. In een ruimte van 20 

m
2 
 worden 20 gevangenen gezet. Elke dag wordt je vernederd en vaak gemarteld. Soms krijg 

je in twee dagen geen voedsel, alleen water en zout. Alleen als je niet meer kunt lopen, mag je 

naar het ziekenhuis. Artsen geven voor alles een aspirientje (andere medicijnen zijn er niet).” 
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Mohammed heeft de middelbare school in de gevangenis afgemaakt. Hij eindigt zijn verhaal 

met: “Elke keer worden mensen gearresteerd, zelfs kinderen. We kunnen niet eens naar Haifa, 

aan het strand liggen. Dromen worden vernietigd.” 

 

www.lajee.org 

 

Mohammed brengt ons naar een gebouw binnen Aïda waar we de heer Zoughi Zoughi gaan 

ontmoeten. 

 

6.3. Palestine Conflict Transformation Center, Bethlehem 

 

De heer Zoughbi Zoughbi bedankt ons voor onze 

komst en is blij dat wij ons niet hebben laten 

afschrikken door de aanvallen van en op Gaza. We 

zitten op een terras buiten, het is erg onrustig en we 

ruiken traangas. Even voor we aankwamen is hier een 

traangasgranaat terecht gekomen. We besluiten de 

bijeenkomst toch maar binnen voort te zetten. 

 

Het Palestine Conflict Transformation Center in Aïda 

zet zich in voor traumaverwerking. Verlies van 

huizen, jongeren die opgepakt en mishandeld worden, 

sociale trauma‟s: er zijn allerlei programma‟s voor 

ontwikkeld. 

 

De jongeren hopen op effect van groepen als de onze 

om verandering in hun situatie te krijgen. 

 

De onrust buiten neemt toe. Gisterennacht (om 2.00 uur) zag hij dat de politie bij zijn buren 

met geweld binnenviel en kinderen meenam. De propaganda in Israël luidt: als wij niet 

aanvallen, dan doden de Palestijnen ons. Toch was Hamas bezig een langdurige 

wapenstilstand met Israël af te spreken, maar de Hamas leider, en daarmee het vredesproces, 

werd een week geleden gedood.  

 

We worden door een medewerker gewaarschuwd dat 

er een groep van ongeveer 50 jongeren onze kant op 

komen. Het wordt voor ons gevaarlijker. Zoughbi 

Zoughbi: “We zijn bereid om te lijden, maar zonder 

anderen te laten lijden. We geloven, geïnspireerd door 

het verhaal van Christus lijden en opstanding, in de 

overwinning over alle soorten van ongerechtigheid.” 

 

 

 

 

http://www.lajee.org/
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We breken ons bezoek af en gaan naar buiten. We lopen door Aïda om terug te keren naar ons 

hotel. In Aïda stuiten we op een groepje jongeren. Het is erg onrustig. Op de foto (vorige 

bladzijde) zie je ze vlak bij de beschilderde muur die het vluchtelingenkamp scheidt van het 

open veld ernaast. We worden snel een andere straat ingeleid, weg van de jongeren. Het 

gevaar is dat de jongeren onze groep kan gebruiken als menselijk schild tussen hen en de 

politie, die in grote getale aanwezig is. 

 

We lopen langs de muur, Aïda uit. Langs groepen 

jongeren met bedekt gezicht en stenen in de hand. 

Verderop staat de politie. Een confrontatie is 

onvermijdelijk en wij zitten er precies tussenin. Door 

de beveiliging van een naburig hotel worden we snel 

afgevoerd naar de hal van het hotel om de onrust af te 

wachten. Na een uur is het rustig genoeg om snel in 

een klaarstaand busje te stappen dat ons terugbrengt 

naar ons eigen hotel. 
 

‟s Avonds horen we dat er, tijdens de confrontatie tussen de stenen gooiende jongeren en de 

politie, in Bethlehem enkele gewonden en één dode zijn gevallen... 
 

www.alaslah.org 

 

6.4. Pater Jamal, Kairos document (Palestijns lijden) 

 

In ons hotel hebben we een ontmoeting met pater 

Jamal, medeauteur van het Kairos document. Hij is 

Palestijn en Christen, woont in Bethlehem (Westbank). 

Hoewel het hem niet toegestaan is om naar Jeruzalem 

te reizen, lukt het hem toch om daar te komen: hij kent 

nog een paar sluipwegen… 

 

Wat betekent het Christelijk geloof voor hem, levend onder de bezetting van Israël? Een huis 

voor de Joden op de Westbank (in een nederzetting) in goedkoop, alle voorzieningen zijn er 

(water en elektriciteit) en de Joden betalen er geen belasting! Vooral het lezen van het Oude 

Testament is moeilijk voor hem. Hoe lezen we bijvoorbeeld Josua? Als een gewelddadig, 

anti–Palestijns verhaal? Gaf God in 1967 de Joden dit land? Dat (orthodoxe) Joden dit denken 

is al erg, erger is het als christenen van mening zijn dat het land exclusief bestemd is voor de 

Joden! Vooral in de USA leeft deze mening onder sommige rijke christenen, waar vandaar de 

uitgebreide financiële steun voor Israël komt. 

 

Voor Christelijke Palestijnen is het lezen van de Bijbel als “goed nieuws” of “slecht nieuws” 

cruciaal. Jonge christenen zitten met de vraag: “Hoe kan ik weerstand bieden aan de bezetter 

en tevens christen zijn?” Om op deze vragen een antwoord te geven en de Bijbel als “goed 

nieuws” te kunnen lezen, is het Kairos document geschreven. 

 

 

http://www.alaslah.org/
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Het Kairos document bestaat uit drie delen: 

 

1. Geloof: We geloven in God, niet als militair strijder, maar voor alle mensen. Ieder 

mens is gelijk. God is goed en steelt geen land van mensen. Een goede theologie 

herken je aan het centrale begrip “gerechtigheid”. 

2. Hoop: Zonder illusies of misplaatst optimisme, maar in verwachting dat de opstanding 

van Christus ook ons hoop geeft. 

3. Liefde: Vraag me niet de soldaten lief te hebben. Wij willen de onderdrukkers 

bevrijden van de onderdrukking. Liefde is: werken aan beëindiging van de bezetting, 

gebruik makend van geweldloze middelen. Dan kan er verzoening komen voor 

iedereen. 

 

Pater Jamal: “Op het Kairos document krijgen we veel positieve reacties. In de USA komen 

negatieve reacties van de orthodoxe christenen, ze bedreigen de Christelijke gemeenschap om 

niet met het Kairos document in te stemmen. Ook binnen de PKN in Nederland is er 

weerstand tegen door de “onopgeefbare band met Israël”. Kijk nog eens naar jullie theologie! 

Veel politieke steun voor Israël komt door de theologie. Orthodoxe joodse bezetters, die in de 

illegale nederzettingen op de Westbank wonen, zijn het ergste in het opeisen van dit land 

uitsluitend voor Joden! De Palestijnse rechten op dit land worden genegeerd.” 

 

Op de vraag hoe zijn ideaalbeeld over 10 jaar er voor pater Jamal uitziet, zegt hij: “Vanwege 

de nederzettingen is een Palestijnse staat op de Westbank niet meer mogelijk. Ik hoop op één 

“Holy Land”, waarin Joden en Palestijnen in vrede en met gelijke rechten naast en met elkaar 

kunnen wonen.”
 

 

www.cairosnederland.nl  www.kairospalertine.ps  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cairosnederland.nl/
http://www.kairospalertine.ps/
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7. Westbank: Palestijnse steden/dorpen en illegale nederzettingen 

 

Vandaag zijn de contrasten groot: de steden en dorpen die we vandaag (dinsdag 20 november) 

bezoeken verschillen totaal van elkaar, zowel wat betreft de bebouwing als de inwoners: 

Hebron, een grote stad geïnfiltreerd door kolonisten en militairen, het kleine Palestijnse dorp 

At Tuwani onder druk van militairen en kolonisten, en een moderne nederzetting Efrata met 

alleen Joodse kolonisten. 

  

7.1. Hebron met leeggehaald hart 

  

Door de aanval op Gaza heerst er een gespannen sfeer in het zuiden van de Westbank. 

Daarom heeft onze reisleider (Meta Floor) voor onze reis naar Hebron een bus besteld met 

een groen (Palestijns) nummerbord; een busje met geel nummerbord (Israëlisch) zou 

onderweg met stenen bekogeld kunnen worden. 

 

In Hebron wonen naast ongeveer 150.000 

Palestijnen, zo‟n 500 ultra orthodoxe Joden. Door 

Hebron loopt de Shuhada straat, een brede straat 

(langs de Joodse nederzettingen) die vroeger het 

hart van het economische verkeer was met veel 

winkeltjes en altijd druk bezocht. Deze winkeltjes 

en de uitgangen naar de straat zijn afgesloten 

door stalen platen. De bewoners kunnen nu nog 

vaak alleen via het dak hun huis uit! De straat is verdeeld in een breed stuk (voor Joden) en 

een smal stuk voor Palestijnen. De straat wordt zwaar bewaakt door Israëlische militairen. De 

vroeger zo drukke straat is nu bijna leeg! De handel is verplaatst naar een ander gedeelte van 

de stad vol winkeltjes en mensen. 

 

De 500 kolonisten wonen in vijf groepen woningen 

(langs de brede straat) en worden voortdurend 

beschermd door 2.000 soldaten. Voor elke kolonist 

dus vier soldaten! Door de hele stad staan Israëlische 

controlepunten, de straten worden regelmatig 

afgesloten, waardoor Palestijnen hun wijken soms niet 

in of uit kunnen. 

 

In Hebron zijn veel heilige plaatsen: onder andere het graf van Abraham en Sara, en zelfs het 

graf van Adam en Eva! Het graf van Abraham is te zien vanuit de moskee door een zwaar 

traliewerk, maar ook vanuit de synagoge, gescheiden door een kogelvrije glaswand! 
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7.2. Palastijns dorp At Tuwani, Operation Dove 

  

In het kleine Palestijnse dorp At Tuwani moeten de kinderen één tot anderhalf uur lopen om 

naar school te gaan. Onderweg worden de kinderen regelmatig lastiggevallen (geïntimideerd 

en geslagen) door kolonisten uit de naburige nederzetting. Ook de boeren en schaapsherders 

vormen regelmatig het doelwit van de kolonisten. Doel van de pesterijen is het land te 

“zuiveren” van Palestijnen. Alle huizen en waterbronnen (!) in dit gebied vallen onder de 

“demolision order”. Ze worden dus regelmatig vernield (gebulldozerd) en steeds weer 

opgebouwd door de bewoners van het dorp. 

 

Vrijwilligers van “Operation Dove” (uit Europese 

landen, met name Scandinavische landen en Italië 

doen mee) gaan de intimidaties tegen door met de 

kinderen, boeren en schaapsherders mee te lopen, 

gewapend met camera en de mogelijkheid 

wantoestanden via internet te rapporteren. 

 

In de armoedige huizen worden we zeer gastvrij ontvangen. Wat een bewondering hebben we 

voor de moed en levenskracht van deze mensen. 

 

 

7.3. Joodse nederzetting Efrata, Bob Lang 

 

We worden uitgenodigd door Bob Lang, een kolonist die in de nederzetting Efrata woont. De 

ingang wordt zwaar bewaakt door militairen en we kunnen er alleen in met een bus dat een 

geel nummerbord heeft. Daarom wisselen we eerst van bus. De nederzetting ziet er 

paradijselijk uit, veel groen is aangelegd en alle voorzieningen zijn binnen handbereik 

(scholen, medische voorzieningen, ontspanning). Een schril contrast met de omgeving waar 

de Palestijnen wonen! 

 

In het prachtige huis worden we gastvrij ontvangen. 

Bob Lang vertelt dat hij 36 jaar geleden naar Israël 

verhuisde, getrouwd is en een paar zonen heeft 

(waarvan er twee in het leger zitten). Hij steekt een 

propaganda verhaal af, waarin hij de nederzettingen 

(“illegal settlements”? NO: “Communities”!) 

verdedigt. Alle ellende komt door de Arabieren; hij 

wil wel in vrede naast zijn buren leven… Samaria en 

Judea horen bij Israël (hij wil de aanduiding Westbank niet horen). 

 

Er is geen discussie met Bob Lang mogelijk en ook de oorlog in Gaza op dit moment komt 

door “alle raketten die Gaza op Israël afvuren”. Volgens hem moet Israël een grondoorlog 

voeren (een week of 7), het gebied schoonvegen en een bufferzone maken aan de Egyptische 
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grens om te voorkomen dat er weer raketten worden ingevoerd. Hij rept niet over de 

schrijnende omstandigheden van de bewoners van Gaza (ongeveer anderhalf  keer Texel met 

1,5 miljoen inwoners): 76% bestaat uit vluchtelingen die dat gebied niet uit mogen komen. 

Gaza is een gevangenis. 

 

Efrata en Jeruzalem heeft een snelle, moderne verbindingsweg, maar die is alleen toegankelijk 

voor auto‟s met gele nummerplaten (Israëliërs) en enkele auto‟s met groene nummerplaten die 

een vergunning hebben. 

 

Als we terugrijden naar Bethlehem stuiten we in de stad op een groep jongeren. Het is er erg 

onrustig, zodat de bus om moet rijden. 
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8.  In en om Bethlehem 

  

Woensdag 21 november. We bezoeken een kleine Palestijnse leefgemeenschap, maken kennis 

met de onderdrukking van Palestijnen in Oost Jeruzalem en we krijgen ‟s avonds een lezing 

over de Joodse groeperingen in Israël. 

 

8.1. Tent of Nations, vlakbij nederzetting Neve Daniel 

  

We rijden over de kolonistenweg (gele 

nummerborden!) van Bethlehem naar Oost Jeruzalem 

naar ons hotel (Hotel Holy Land East). Rechts van de 

weg zijn olijfbomen en links Palestijnse dorpen. Door 

de hoge muur langs de weg is het voor de Palestijnen 

niet mogelijk om bij hun boomgaarden te komen. Als 

het land 3 jaar niet bewerkt wordt, vervalt het aan de 

staat… dus de Palestijnen raken zo hun land kwijt. 

Kolonisten doen er alles aan de Palestijnen weg te krijgen uit hun dorpen: ze bedreigen ze 

(alleen kolonisten mogen wapens dragen en zichzelf “verdedigen”) of bieden geld aan de 

Palestijnen en ze kunnen zelfs regelen dat de Palesijnen een paspoort voor de USA krijgen. 

Maar ze kunnen dan nooit meer terug! 

 

Onder de rook van de nederzetting Neve Daniel 

bevindt zich een kleine Palestijnse leefgemeenschap: 

de Tent of Nations. We ontmoeten daar mevrouw 

Amal. Zij ontvangt ons in een grot, een woonruimte 

onder de grond. Zij zegt: “Door jullie bezoek voelen 

we ons niet alleen gelaten. Dit land is geregistreerd 

eigendom vanaf 1916 en de familie woonde in het 

begin in grotten. Er is geen aanvoer van water en 

elektriciteit, we hebben een eigen watersysteem gemaakt dat voor 100% aangewezen is op 

regenwater. Elektriciteit wekken we op met zonnecellen. Er worden hier vruchten, groenten 

en olijven verbouwd en de wijn die we maken verkopen we.” 

 

Zij gaat verder: “Israël verklaarde deze grond als staatsbezit. Voor het gerechtshof vechten we 

dit aan (sinds 1991), maar elke keer wordt de zitting verdaagd in de hoop dat wij de juridische 

strijd niet meer (financieel) kunnen volhouden. We worden steeds door orthodoxe joden uit de 

naburige nederzetting uitgedaagd ons met geweld te verdedigen, maar wij houden ons strikt 

aan geweldloos verzet.” 

 

Volgens Amal kan vrede alleen via dialoog bereikt worden. Vandaar dat de Tent of Nations 

een plaats is voor ontmoeting. Zij wil met de orthodoxe Joden in gesprek. Ook Palestijnen 

horen in dit land.” 
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Dan vertelt mevrouw Amal de volgende anekdote: “Ik 

ontmoette een vrouw uit de naburige nederzetting. Zij 

vroeg mij in welke nederzetting ik woon. Ik vertelde 

haar dat ik vlak bij haar nederzetting in de heuvels 

woon. Dat geloofde zij niet: “Daar wonen geen 

mensen!” Ik heb haar uitgenodigd om bij mij te komen 

en na enige tijd kwam ze op bezoek. Ze kon niet 

begrijpen dat we geen stromend water hebben en ze 

was er zich niet van bewust dat er een 

leefgemeenschap was niet ver van de grenzen van haar nederzetting.. Toen ze de blokkade op 

de weg (in de vorm van grote stenen) zag, zei ze: “Zie je wel: de Palestijnen blokkeren de 

weg.” Nee! Het waren de Joden die de weg naar ons toe hebben geblokkeerd! Bewoners van 

nederzettingen weten niets van hun directe buren.” 

 

“We hebben vijf “demolition orders” gekregen, maar reageren daarop met geweldloos verzet. 

Krijgen we toestemming om 250 bomen te planten, dan planten we er 500. We geven diverse 

cursussen (muziek, drama, tekencursus, Engels, computertechniek, psychologie). We hebben 

een Joodse groep uit de USA gehad, die 250 bomen plantte.” 

 

Onze groep ging naar buiten en velen plantten een 

boom. Onder de indruk van de kracht, moed en 

geweldloze strijd van deze vrouw, namen we 

afscheid. 

 

www.tentofnations.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.  Oost Jeruzalem: Jef Halpers strijdt tegen vernielingen van Palestijnse huizen 

 

 

In Oost Jeruzalem ontmoeten we een markant figuur: 

de antropoloog Jef Halper. Hij is directeur van de 

ICAHD (Israëli Committee Against Home 

Demolitions). Hij emigreerde naar Israël in 1973.  

 

Jef Halper vertelt: “Oost Jeruzalem zou Palestijns 

gebied moeten zijn, maar het is gefragmenteerd door 

 

 

 

 

http://www.tentofnations.org/
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Joodse nederzettingen. Vanuit de Westbank kunnen (mogen) Palestijnen niet naar Jeruzalem 

reizen. Palestijnen mogen ook geen Nationaal Theater hebben. Zodra een voorstelling begint, 

vallen militairen binnen en stoppen het optreden. Palestijnen uit Oost Jeruzalem mogen naar 

West Jeruzalem reizen, maar worden voortdurend tegengehouden en gecontroleerd.” 

 

We wandelen naar een huis van een Palestijn. De 

bewoner komt naar buiten en nodig ons uit op zijn 

binnenplaats, hij rukt stoelen aan en begint te 

vertellen: “Oost Jeruzalem heeft ongeveer 250.00 

Joodse en 250.00 Palestijnse inwoners. Fiftyfifty 

dus. Het doel van de Israëlische regering is om de 

Palestijnen weg te pesten, zodat in 1920 de 

bevolking voor nog maar 8 tot 10 % uit Palestijnen 

bestaat. Van mijn huidige huis is 60% opgeëist, bezet, door Israël. Er wonen nu jongens in 

tussen de 17 en 24 jaar oud die de opdracht hebben het leven van de Palestijnse bewoners 

zuur te maken.” 

 

Tegenover het huis van de Palestijn is een huis dat 

door kolonisten is ingenomen. Tijdens de inname 

gooiden de kolonisten letterlijk de bewoners het huis 

uit. Een 3-jarig kind werd van de eerste verdieping 

naar buiten gegooid! Op het huis tellen we 6 camera‟s. 

Omdat de kolonisten vergunning hebben vuurwapens 

te dragen en te gebruiken, is de strijd ongelijk… 

 

 

Als er Palestijnse jongeren demonstreren (en met stenen gooien), 

pakt de politie zelfs jongens op van 8 jaar oud (ongeacht of zij 

schuldig zijn). Deze jongens worden in de gevangenis gezet en 

komen direct op de zwarte lijst, dan kunnen ze de volgende keer 

alleen al om die reden opgepakt worden. 

 

Als protest heeft de bewoner een tent neergezet naast het gedeelte van zijn huis dat 

ingenomen is. Hij laat zich niet wegpesten, hij is de angst voorbij. 

 

 

8.3. College Ophir Yarden: schets Joodse gemeenschappen in Israël 

 

‟s Avonds krijgen we in ons hotel een uiteenzetting over de Joodse gemeenschappen in Israël. 

Aan het begin van de avond wordt bekend dat er vanuit Gaza raketten zijn afgeschoten, maar 

dat er ook een staakt-het-vuren is afgesproken dat vanavond om 21.00 uur in zou moeten 

gaan. Helaas zal het er tot die tijd – vooral in Gaza – gewelddadig aan toe gaan. 
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Ophir Yarden komt oorspronkelijk uit de USA , maar 

woont nu al 30 jaar in Israël. Hij doceert Judaïsme aan 

de universiteit. Voor de duidelijkheid deelt hij de 

Joden in drie groepen in: 

 

1. Religieus (ca. 25%) 

2. Seculier (ca. 25%) 

3. Traditioneel (ca. 50%) 

 

De meeste Joden zijn dus traditioneel, en komen uit de moslim wereld. Deze Joden zitten 

meestal rechtlijnig in de traditionele joodse beweging (met claim op Israël als Joods land). 

Joden uit Christelijke landen zijn vaak beïnvloed door de verlichting. 

 

De uitersten kun je goed zien in figuren als Bob Lang (met zijn claim op “groot Israël” als 

Joodse staat) en Jef Halper (die voor een seculiere rechtsstaat Israël is, compleet met 

grondwet gebaseerd op de universele rechten van de mens). 

 

Tegen half tien ‟s avonds horen we tot onze opluchting dat er een staakt–het–vuren van kracht 

is. Het bloedvergieten in Gaza (waar volgens de berichten al zeker meer dan 100 doden zijn 

gevallen) kan gelukkig stoppen. 

 

www.icci.org.il  

  

 

http://www.icci.org.il/
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9.  West Jeruzalem 

 

Donderdag 22 november ontmoeten we Israëlische vrouwen, die al op leeftijd zijn, maar aan 

moed nog niets hebben ingeboet! Daarna staat een bezoek aan Sabeel op het programma, de 

organisatie waar Meta Floor, onze reisleider, medewerker van is. 

 

Van de advocaat Gerard Horton horen wij in ons hotel over zijn organisatie die opkomt voor 

de rechten van Palestijnse kinderen. En ‟s avonds komt de oprichter van Breaking The Silence 

vertellen over getuigenissen van Israëlische militairen. 

 

 

9.1. Joodse vrouwenorganisatie Machsom watch, checkpoints 

  

In 2001 lazen drie Joodse vrouwen in Bethlehem 

over misstanden  bij het checkpoint. Palestijnen 

werden geïntimideerd en mishandeld. Het bericht 

was een schok voor veel Palestijnen, Israëliërs en 

soldaten. De drie Joodse vrouwen besloten om de 

toestand met eigen ogen te bekijken. Mevrouw 

Hanna Barak, die ons ontvangt, was één van hen en 

is – ondanks haar hoge leeftijd – nog elke dag actief. 

De soldaten gedroegen zich intimiderend: ze hielden hun wapens gericht op de massa die het 

checkpointe wilde passeren.  

 

Nu bestaat onze organisatie uit 600 vrijwilligers in drie regio‟s, allemaal vrouwen, vaak op 

leeftijd. Veel van de vrouwen komen uit de bovenlaag van de Israëlische maatschappij. Het 

fysieke geweld en militaire dreiging is afgenomen, er is een bureaucratische oorlog voor in de 

plaats gekomen. Palestijnen zijn de klos: ze komen om de minste reden op de zwarte lijst en 

dan kun je de talloze noodzakeijke vergunningen (bijvoorbeeld om hun eigen land te mogen 

bewerken) wel vergeten. Ze vallen onder het militaire recht, terwijl Joodse Israëliërs onder het 

burgerrecht vallen. Zelfs voor gewone verkeersovertredingen maakt dat een wereld uit. In dit 

land wil je geen Palestijn zijn… 

 

Twintig vrouwen werken keihard om, met hulp van advocaten,  Palestijnen van de zwarte lijst 

af te krijgen. We gingen naar de militaire rechtbank, waar ze ons het zo moeilijk mogelijk 

maakten. Ze probeerden ons te vernederen: we moesten ons zelfs helemaal uitkleden voor het 

veiligheidsonderzoek… Van de 894 klachten die we ingediend hebben in de afgelopen 12 

jaar, gingen er 304 over grove gewelddadigheden, 402 over vernielingen van Palestijnse 

eigendommen en 188 over confiscatie van Palestijns land. Slechts 62 klachten haalde de 

rechtbank, 667 klachten werden geseponeerd en de rest “verdween” gewoon… 

 

Mevrouw Barak vertelt ter illustratie het volgende verhaal over een voorval bij het checkpoint 

dat twee weken geleden plaatsvond.  
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Een Palestijnse man uit Gaza was voor handel in de Westbank. Hij had voor twee weken een 

vergunning gekregen om in de Westbank te mogen zijn en wilde nu weer terug naar Gaza. In 

Bethlehem moest hij door het checkpoint Qualandia. De soldaat keek op zijn computer en 

ontdekte dat onder de naam van de man een rode streep stond: hij stond op de zwarte lijst! De 

man was wanhopig, als hij op de zwarte lijst staat, kan hij niet meer terug naar zijn gezin in 

Gaza. De soldaat zei: “Dan ga je maar naar Ramallah…”. De vrouw van onze organisatie, die 

bij het checkpoint was, belde de militaire top in de Westbank. Bleek de man zonder 

aanwijsbare reden vandaag op de zwarte lijst gekomen te zijn. Er kwam een officier opdagen 

die de man opsloot “om uit te zoeken wat er aan de hand is”. Na een uur kreeg de vrouw van 

onze organisatie bericht dat “de kwestie in de hand van de veiligheidsdienst is”. Na nog eens 

een uur belde de man onze medewerker op: hij zat nog steeds opgesloten en was wanhopig. 

Uiteindelijk is de man ‟s avonds laat doorgelaten. Daardoor kwam hij pas in de nacht aan bij 

de grens van Gaza. Het is levensgevaarlijk om die grens ‟s nacht te passeren, maar gelukkig 

heeft de man het gered om ongedeerd zijn familie te bereiken. Hij verzocht onze vrouw wel 

om zijn vrouw te bellen: ze zou kunnen denken dat hij vreemdgegaan is… Ik weet precies hoe 

dit gegaan is, want de vrouw van onze organisatie was ik! 

 

We zijn nu 12 jaar elke dag bezig, onze aanwezigheid is niet voor niets. Je wilt het leven van 

Palestijnen dragelijker maken. Maar iedereen die zich met Palestijnen inlaat wordt in Israël 

scheef aangekeken, zeker als het oudere vrouwen betreft: “Ze begrijpen niets van veiligheid” 

is het verwijt. Maar mannen lijden aan blikvernauwing: ze redeneren alleen via een 

geweerloop. Toch gaan we elke dag door met brieven schrijven en telefoneren. Wij zijn als 

het burgeroog dat waarneemt. Dat maakt het verschil. 

 

www.machsomwatch.org/en  

 

9.2.  Sabeel, Christelijke organisatie tegen onderdrukking en voor gerechtigheid  

 

Op het kantoor van Sabeel in Jeruzalem zijn we 

uitgenodigd en worden we toegesproken door één van 

de oprichter (in 1989), mevrouw Cedar Duaybis, ook 

mede-auteur van het Kairos document.  Zij is geboren 

in Haifa als Palestijn in een Christelijk gezin. Toen zij 

12 jaar was (in 1948) moest haar gezin vluchten en 

belandde zij in een vluchtelingenkamp in Nazareth, 

waar ze meer dan  15 jaar hebben gewoond. 

 

Sabeel betekent “de weg” en ook “waterbron voor de voorbijganger”.  Het is een oecumenisch 

centrum voor bevrijdingstheologie en strijdt voor gerechtigheid en vrede door geweldloos 

verzet. 

 

De verdrijving van 750.000 Palestijnen in 1948 staat onder hen bekend als de al-Nakba, de 

catastrofe, waarin je de volgende drie aspecten kunt onderscheiden: 

 

http://www.machsomwatch.org/en
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Sabeel vindt haar inspiratie uit het evangelie. Wat is de weg van Jezus? Het is de weg van 

trouw aan Gods Koninkrijk. De weg van Jezus is: 

 

1. Op te komen voor gerechtigheid en vrede zonder het zwaard op te nemen en het 

kwaad te bestrijden zonder dezelfde slechte methodes toe te passen. 

2. Boven de methodes van deze wereld te staan, die wegkijkt van de, in armoede 

levende, onderdrukten.  

3. Zoeken naar menselijkheid bij de onderdrukker zonder de eigen integriteit te verliezen  

of  met de onderdrukker samen te werken. 

4. God lief te hebben zonder een gesloten en inclusieve godsdienst aan te hangen. 

 

God staat altijd aan de kant van de onderdrukten, in de Oud Testamentische verhalen Israël, 

en nu de Palestijnen. 

 

Sabeel hoopt op een tweestaten oplossing. Maar ziet dat gedwarsboomd door nederzettingen 

en de kolonistenwegen daartussen die het gebied van de Westbank “opeten”. 

 

www.sabeel.org  

 

9.3.  Defence for Children, advocaat Gerard Horton 

 

Gerard Horton is een Britse mensenrechtenadvocaat 

die opkomt voor de rechten van de Palestijnse 

kinderen. Midden in de nacht van het bed gelicht 

worden, eenzame opsluiting, ondervraagd worden 

zonder advocaat. Palestijnse kinderen in de bezette 

gebieden worden zwaar gestraft voor relatief kleine 

vergrijpen. En dat moet stoppen, vindt Gerard 

Horton. 

 

 

1. De menselijke catastrofe: het verlies van huis en 

haard (vluchtelingen status). 

2. De catastrofe op het gebied van de identiteit: Wie 

zijn wij, de Palestijnen? Israëlische- , Oost 

Jeruzalem-, Westbank- of Gaza Palestijn? 

3. De theologische catastrofe: Wordt de 

onderdrukking gelegaliseerd door Bijbelse 

verhalen (Josua…) en Bijbelse claim op Israël op 

het land uitsluitend voor Joden? Hoe kan ik, als 

Palestijn, ook christen zijn? 

 

 

http://www.sabeel.org/
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De rechten van honderden Palestijnse kinderen in Israël worden jaarlijks geschonden door 

(onrechtmatige) arrestatie, lichamelijke en geestelijke mishandeling in de gevangenis en 

bekentenissen worden afgedwongen. 

 

Zo‟n 500 tot 700 Palestijnse kinderen vanaf 12 jaar 

worden jaarlijks opgepakt. 66% worden 

veroordeeld voor het gooien van stenen naar 

Israëlische militairen, waar gemiddeld drie 

maanden celstraf op staat. Ook het “voorbereiden 

op het gooien van stenen”, wat je er ook onder wil 

verstaan, is strafbaar. Eén op de vier Palestijnse 

kinderen is al een keer voor het gerecht gedaagd. 

 

In het rapport “Bound, Blindfolded and Convicted” staan getuigenissen van 311 kinderen die 

tussen 2008 en 2012 werden opgepakt. Citaat uit het rapport: “De meesten werden midden in 

de nacht uit bed gehaald, geboeid, vele uren geblinddoekt, ondervraagd zonder advocaat, en 

hun ouders werd niet verteld waar ze naartoe werden gebracht. De kinderen kregen in bijna 

een derde van de gevallen bekentenissen in het Hebreeuws voorgelegd, die ze vaak niet 

begrepen en moesten ondertekenen. In bijna alle gevallen bekenden de kinderen om sneller de 

gevangenis te kunnen verlaten.” 

 

Hun verhalen komen volgens de Britse advocaat nauw overeen met een recent rapport van de 

organisatie Breaking The Silence. Deze organisatie van gewetensbezwaarde, Israëlische 

militairen vertelt ongeveer hetzelfde verhaal. De oprichter Yehuda Shaul vertelt vanavond in 

ons hotel zijn verhaal. 

 

www.dci-pal.org  

 

9.4. Breaking the Silence, soldaten getuigen 

 

Onbevangen gaat Yehuda Shaul na zijn middelbare school zijn militaire dienstplicht (3 jaar) 

vervullen en kwam in 2001 bij de infanterie. Hij schrok enorm van het gewelddadig optreden 

van de militairen tegen Palestijnse burgers in Hebron (waar hij de meeste tijd zat). Zijn 

mensen thuis hadden er geen notie van. Hij dacht er over dienst te weigeren, maar deinsde 

uiteindelijk terug voor de gevolgen van een dergelijke stap (gevangenschap).  

 

Na zijn  militaire dienstperiode besloot hij – samen met andere militairen – te rapporteren 

over (ook zijn eigen) wandaden. De actievoerders willen Israëlische scholieren bewust maken 

van de praktijken waarmee ze straks als militair worden geconfronteerd. Hij vertelt: “Ik kon 

mezelf niet meer in de spiegel kijken!” 

 

 

http://www.dci-pal.org/
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Er zijn dertig getuigenissen over een periode van 2005 tot 2011 gedocumenteerd. Ze vertellen 

over intimidatie, fysiek geweld, arrestaties en inzetten van kinderen als menselijk schild door 

militairen in Gaza en de Westbank.  

 

Voorbeeld van een verhaal: “Bij Nahal Oz (Gaza) vond een incident plaats met kinderen die 

op zoek waren naar voedsel, denk ik. Hun ouders moeten ze erop uitgestuurd hebben om 

Israël stiekem binnen te komen, omdat ze geen eten meer hadden. Dergelijke incidenten 

worden als infiltratie beschouwd en we moesten ze te pakken zien te krijgen. Sommige waren 

14 of 15 jaar oud. Ik herinner me een joch dat werd opgepakt. We lieten hem geblinddoekt 

zitten en er kwam een soldaat langs die als idioot bekend stond. Hij schopte het kind en 

smeerde hem in met geweerolie. Hij deed dat midden in het hoofdkwartier van de compagnie 

en geen officier die er op lette. Ik maakte een opmerking, maar ik heb hem niet uitgescholden 

en ik heb mijn commandant niet gemeld wat hij gedaan had.” 

 

Inmiddels heeft de organisatie Braking The Silence wereldbekendheid. 

 

www.breakingthesilence.org.il  

  

http://www.breakingthesilence.org.il/
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Aan de mannenzijde, tegen de 

afscheiding voor beide seksen, vindt 

een Bar Mitswa plaats! De vrouwen 

mogen over de afscheiding de 

plechtigheid meebeleven. En er werd 

door iedereen  druk gefotografeerd! 

10.  Jeruzalem (Oude stad en Synagoge) 

 

Het eind van een enerverende reis komt in zicht. Vandaag, vrijdag 23 november, besteden we 

de vrije ochtend om de oude stad Jeruzalem te bezoeken: we willen de Klaagmuur zeker niet 

missen. ‟s Middags bezoeken we een Synagoge, waar we de markante rabbi Arik Ascherman 

ontmoeten en een indrukwekkende dienst meemaken ter begroeting van de Sabbath. 

 

 

10.1. Oude stad Jeruzalem, Maria Geboortekerk 

 

We lopen zo‟n 200 meter van het hotel naar de oude 

stad, die we via de “Herodus gate” binnengaan. De 

sfeer is gespannen: buiten en binnen de muren van 

de oude stad wemelt het van militairen. Ze zien aan 

onze neus dat we toeristen zijn, dus ze leggen ons 

geen strobreed in de weg. 

 

 

De oude stad Jeruzalem bestaat uit een Christelijk, 

Islamitisch, Armeens en Joods deel. We gaan in het 

Christelijk deel de schitterende Opstandingskerk 

binnen. We worden verrast door een koor uit Gambia 

dat prachtig zingt. 

 

 

 

 

De toegang tot de Klaagmuur, in het Joods gedeelte 

van de oude stad, wordt streng bewaakt. De tassen 

worden gescand en we mogen doorlopen. Alleen 

toegang voor Joden en toeristen… We moeten 

gescheiden de Klaagmuur benaderen: het grootste deel 

is voor de mannen, de vrouwen moeten het met een 

kleiner stuk van de muur doen. Tussen de 3000 jaar 

oude stenen zie je heel veel briefjes gepropt. 
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Na het indrukwekkende bezoek aan de oude stad zijn we op de 

lightrail gestapt om van het ene eindpunt naar het andere 

Jeruzalem te doorkruisen. Omdat het moderne vervoersysteem 

vooral door Joodse Israëliërs gebruikt wordt, werd het 

afgeraden om daarmee te reizen (gevaar voor bomaanslag). We 

konden het toch niet laten… Palestijnen maken meestal gebruik 

van kleine, oude, krakkemikkige bussen (ook daarmee hebben 

we ons laten vervoeren). 

 

 

 

 

10.2.  Rabbi Arik Ascherman, staat bulldozers in de weg 

 

 

In de namiddag bezoeken we een liberale synagoge, 

waar we rabbi Arik Ascherman spreken. Het is een 

markant figuur die het opneemt voor het onrecht dat 

aan de Palestijnen wordt gedaan. Vernielingen van 

Palestijnse huizen in Oost Jeruzalem probeert hij tegen 

te houden. Hij gaat dan tussen de bulldozer en het huis 

staan! 

Na de ontmoeting met de rabbi gaan we de gebedsruimte van de Synagoge in om een dienst 

mee te beleven. Vrouwen en mannen zitten gemengd in dezelfde ruimte en er wordt veel 

gezongen zonder begeleidingsinstrument. De Hebreeuwse woorden zijn fonetisch 

opgeschreven zodat we heerlijk mee kunnen zingen. Op de een of andere manier voegt de 

wijs zich vanzelf. Aan het eind van de dienst wordt de Sabbath begroet en iedereen wordt een 

“Sabbath Shalom” toegewenst. 

www.rhr.org.il/en  

 

 

  

 

 

http://www.rhr.org.il/en
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11. Ta’ayush “dialogue in action”: bescherming schaapherders 

 

Zaterdag 24 november om 7.00 uur we verlaten ons 

hotel en rijden we met een busje naar een 

verzamelpunt in Jeruzalem waar we ons aansluiten 

bij een groep vrijwilligers van de organisatie 

Ta‟ayush. Deze mensen zetten zich in voor de 

bescherming van Palestijnse boeren en 

schaapsherders tegen militairen en inwoners van de 

nederzettingen (kolonisten) op de Westbank.  

Vooral de inwoners van de naburige nederzettingen zijn er op uit om de Palestijnse inwoners 

weg te krijgen. De Westbank te “zuiveren” van Palestijnen… Dat doen ze door hen het leven 

onmogelijk te maken, ze schuwen agressie en vernielingen daarbij niet. De Palestijnen zijn 

niet opgewassen tegen de kolonisten, die legaal vuurwapens mogen dragen en gebruiken. Het 

leger treedt niet op tegen het geweld van de kolonisten. Buitenlandse waarnemers vormen de 

enige bescherming tegen het kolonistengeweld. Zij zorgen dat het geweld niet anoniem kan 

plaatsvinden. 

Op weg naar de Palestijnse boeren, die we willen beschermen, passeren we van de grens van 

Israël naar de Westbank (met een geel nummerbord!). Dat levert voor niemand problemen op; 

het kan de Israëlische regering weinig schelen wie er naar de Westbank vertrekt (terugkomen 

is een heel ander verhaal!). 

Op de Westbank stuiten we op een wegblokkade in de vorm van een stalen strip met venijnige 

stekels (daar wil je niet overheen rijden!). Drie soldaten controleren ons en we kunnen weer 

verder. Intussen is onze aanwezigheid doorgegeven aan het militaire commando. De chauffeur 

van het busje rijdt als een dolle over de bochtige wegen en steile hellingen. 

Na een uur rijden bereiken we de plek waar de 

schaapherders met hun kuddes zijn. Uit de auto 

volgen we de kudde te voet door de heuvels. Je 

gelooft het niet: er staat al een groep soldaten met 

twee militaire voertuigen (groot licht op ons gericht) 

ons gade te slaan! Een andere kudde, even verderop, 

wordt al tegengehouden door militairen. Jonge 

mensen uit onze groep rennen er naar toe om te 

voorkomen dat de kudde wordt verjaagd. 

Na enige tijd komen twee militairen op ons af en wij bewegen ons zodanig dat we tussen de 

militairen en de kudde schapen kwamen te staan. Daardoor komen wij in gesprek met de 

kapitein van het leger. Ik vraag hem hoe het met hem is en wat hij, buiten de militaire dienst, 

zoal doet. Hij vertelt mij dat hij vier weken geleden opgeroepen is en werktuigbouwkundig 

ingenieur is,wat voor mij aanleiding is om gezellig en interessant over dat mooie vakgebied te 

spreken. Zolang ik hem aan de klets houd, valt hij de schaapherder niet lastig…  
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De kapitein vraagt mij: “Wat heb je deze week 

geleerd?” Ik zeg: “dat er geen vrede is in dit land.” Hij: 

“Hoe zou je die volgens u dan moeten bereiken?” Ik 

antwoord: “De enige manier is door eerst 

gerechtigheid te brengen. Dat wil zeggen: iedereen is 

gelijk voor de wet. Alle personen moeten dezelfde 

rechten hebben en op gelijke wijze in vergelijkbare 

situaties worden behandeld. Dat is nu niet geval. Pas 

dan kan er vrede komen.” Hij zegt: “Ik neig er naar om u gelijk te geven.” Dat voelt al als een 

hele overwinning. 

Dan maakt hij een foto van ons, ik pak direct de 

camera en neem een foto van hen… De kapitein zegt 

dan: “De herder en zijn schapen zijn hier illegaal 

volgens de wet.” Ik: “Kunt u mij uitleggen volgens 

welke wet dat zo is?” Dat blijkt hij niet te kunnen, 

waarop ik hem wijs op het feit dat wij allebei 

ontwikkelde mensen zijn en in staat moeten zijn om 

een dergelijke wet (als die al bestaat) te begrijpen.  

Nu komt de leider van onze groep (een Joodse Israëliër) naar ons toe en neemt de discussie 

over. Hij maakt de kapitein duidelijk dat niet de schaapherder, maar de militaire bezetting van 

de Westbank illegaal is. Het resultaat is dat de kapitein de schapen met rust liet. 

Wij bewegen ons weer richting de schapen. Op de top van “onze” heuvel zien we zo‟n acht of 

tien militairen met een paar voertuigen naar ons loeren. Na een paar uur zien we een groep 

inwoners van de naburige nederzetting op ons afkomen. Op gepaste afstand blijven ze staan: 

kennelijk hebben ze geen zin in een confrontatie met buitenlandse waarnemers. Het helpt! 

Tussen de middag komt de vrouw van de herder met 

drie kinderen drinken en brood brengen. Genoeg 

voor ons allen! We lunchen gezellig tussen de 

schapen, leren de kinderen wat liedjes. Om een uur 

of twee gaan we met de kudde mee terug naar het 

dorp van de herder, waar we hartelijk ontvangen 

worden in zijn schamele onderkomen. 

Na afscheid genomen te hebben van de herder en zijn 

familie rijden we naar een nabijgelegen olijfboomgaard 

dat twee dagen tevoren voor een deel is vernield (door 

bewoners van de nederzettingen die het leven van de 

Palestijnen zo zuur mogelijk maken). Het was een 

“wraakactie” voor de projectielen uit de Gaza… We 

worden op de hielen gezeten door de militairen: ze 

verliezen ons geen ogenblik uit het oog. Ze doen ons 
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verder weinig, maar hun aanwezigheid moet op de Palestijnen bedreigend overkomen.  Een 

paar militairen lopen met ons mee en de leider van onze groep wijst de militairen op de 

vernielingen. 

Om drie uur ‟s middags rijden we weer naar huis. Het passeren van de muur door het 

checkpoint is geen probleem voor een busje met Nederlandse toeristen… 

www.taayush.org 

12. Chagall windows in Ziekenhuis Jeruzalem 

 

Onze laatste dag, zondag 25 november, besteden we 

de ochtend aan een bezoek aan de Synagoge van het 

Medisch Centrum van de Hadassa Universiteit te 

Jeruzalem waar Marc Chagall twaalf 

brandgeschilderde ramen heeft gemaakt ter 

gelegenheid van het gouden jubileum op 6 februari 

1962.  

 

Marc Chagall heeft samen met zijn assistent Charles Marq 7 jaar aan dit project gewerkt. De 

ramen tonen de twaalf zonen van Jacob, waaruit de twaalf stammen van Israël voortkwamen: 

Ruben – Simeon – Levi – Juda – Zebulon – Jissachar – Dan – Gad – Asher – Naftali – Jozef – 

Benjamin. In Genesis 49 zegent Jacob zijn twaalf zonen en in Deuteronomium 33 zegent 

Mozes de twaalf stammen voordat hij sterft. 

 

Het is heerlijk om in deze ruimte op ons gemak stil te zijn en naar de prachtige kunst te 

kijken. 

 

En dan wordt het tijd om ons naar het vliegveld te verplaatsen. 
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13. Terugreis: overspannen beveiliging op vliegveld Ben-Gurion 

 

Op de terugreis wordt het nog spannend. Meta heeft afscheid genomen in het hotel en de 

groep (14 personen, twee zijn een dag eerder vertrokken) lopen naar de bewaking in de hal 

van Ben Gurion. Toevallig loop ik voorop. Duidelijk 

iemand van de inlichtingendienst komt op mij toe: 

“Bent u de leider van de groep?” Dat beaam ik maar… 

Waar we geweest zijn? Jeruzalem, Tel Aviv, Nazareth, 

meer van Galilea, Bethlehem, u weet wel: waar Jezus 

is geboren. Wij zijn een Christelijke groep. Of we ook 

met bepaalde groeperingen hebben gesproken. Nou 

ja… we zijn dus een Christelijke groep en hebben 

rondgereisd. Na nog wat doorgepraat te hebben was 

hij tevreden. 

Het duurt nog wel een kwartier voor onze groep door mag lopen om de koffers te scannen. De 

mijne komt er feilloos door, maar die van Yvonne en andere groepsleden niet: ze moeten 

open. En jawel: bovenop liggen pontificaal allerlei gevoelige boeken (zoals: “The 

Palestinians: the true story”, en: “Breaking the Silence”) waar de veiligheidsdienst niet blij 

van wordt. We moeten wachten op de man van de inlichtingendienst die mij knorrig begint te 

ondervragen. Waar ik de boeken vandaar heb? Van Sabeel, een Christelijke organisatie in 

Jeruzalem die onze eis heeft georganiseerd. Oei, dat had ik eerder niet gemeld: we waren toch 

alleen aan het rondreizen? Hebben jullie ook anderen gesproken? Ja… aartsbisschop Elias 

Chacoer in Haifa. Kent u die? De man van de inlichtingendienst had er genoeg van, draaide 

zich knorrig om. En na veel overleg buiten onze gehoorafstand, gebaarde hij driftig – na enige 

tijd en nog veel gerommel in onze koffers – dat we door konden lopen.  
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14. Terugblik 

 

Thuisgekomen dachten we nog na over deze ervaring. Eigenlijk was het een gemiste kans. 

Onze groep had de kans kunnen grijpen om een “statement” te maken. Een groep Nederlandse 

theologen vastzetten in Israël zou toch een publicitaire stunt zijn! We hadden de man van de 

inlichtingendienst met onze ervaringen moeten confronteren, met het onrecht dat de 

Palestijnen wordt aangedaan en hoe we zelfs een eenvoudige schaapherder tegen de agressie 

van bewoners van nederzettingen hebben moeten beschermen! 

Hebben we nu een antwoord op onze beginvraag? Hoe zit het met onze verbondenheid met 

Israël? Dat is een erg lastige vraag, zeker in het licht van het onrecht dat al meer dan 60 jaar 

aan de Palestijnen wordt gedaan. 

 

Wat we gezien hebben is dat Israël de neiging heeft een omkering van de werkelijkheid te 

presenteren aan de wereld. De “veiligheidsmuur” is voor een groot deel op het gebied van de 

Westbank gebouwd. De muur annexeert waterbronnen en vruchtbare grond van de 

Palestijnen. Op de Westbank is de watervoorziening voor Joodse bewoners 24 uur 

gegarandeerd, terwijl de Palestijnen hooguit 6 uur van de dag water krijgen. Israël beheert het 

water! Ook de ongelijkheid in de berechting van Palestijnen (onder militair recht) en Joden 

(onder burgerrecht) is schrijnend en weinig bekend. 

 

De agressie van Palestijnen (raketaanvallen vanuit Gaza en bomaanslagen door Palestijnen) 

worden prominent neergezet, terwijl de voortdurende mishandelingen, onderdrukkingen en 

vernielingen van Palestijnen en hun bezittingen onder tafel wordt geveegd. Het aantal 

slachtoffers door oorlogsgeweld is aan Palestijnse kant vele malen groter dan aan Israëlische 

zijde. Zelfs de recente erkenning van de staat Palestina wordt door Israël beantwoord door een 

uitbreiding van de illegale nederzettingen in de Westbank van nog eens 3000 woningen (die 

Oost Jeruzalem volledig dreigen af te sluiten voor Palestijnen uit de Westbank). Israël is erg 

benauwd dat haar wandaden tegen de Palestijnen gedaagd wordt voor het Internationaal 

Strafhof in Den Haag, een mogelijkheid die nu, door de erkenning als staat, open staat. 

 

Wanneer je echt een vriend van Israël wil zijn, dan moet je opstaan tegen onderdrukking en 

meehelpen te werken aan gerechtigheid. Dan geef je steun aan initiatieven die perspectief 

bieden en ruimte aan alle mensen in dit bijzondere land. 

 

 

STA OP voor VREDE en GERECHTIGHEID! 

 


