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Motivatie
In september 2016 startte ik met de Masterspecialisatie Peace, Trauma & Religion, waarin de
verhouding tussen religie, geweld en trauma bijna voortdurend aan de orde komt en tijdens de
colleges vanuit vele perspectieven wordt benaderd.
Ik heb voor deze Masterspecialisatie gekozen vanuit een speciale belangstelling voor deze
onderwerpen. Mijn werk als predikant binnen twee Doopsgezinde gemeenten heeft daar zeker mee
te maken. Immers, doopsgezinden (buiten Nederland Mennonieten, Mennonites of Brethren in
Christ genoemd) horen tot de drie zogeheten ‘historische vredeskerken’, waartoe ook het Religieus
Genootschap der Vrienden (beter bekend als de Quakers) en de Church of the Brethren behoren. De
onderwerpen ‘vrede’ en ‘verzoening’ komen binnen de gemeenten regelmatig aan de orde en
worden ook door de leden als hoogst actueel ervaren.
In maart 2017 is de groep masterstudenten, begeleid door prof. dr. Enns, voor een excursie van een
week naar Israël-Palestina afgereisd. Het programma bestond uit een mix van colleges, lokale
excursies en ontmoetingen met lokale mensen. Daaronder waren zowel slachtoffers van het conflict
in Israël-Palestina als mensen die betrokken zijn bij het oplossen van het conflict en het stichten van
vrede, zowel van Palestijnse als van Israëlische kant. Ook was er een ontmoeting met een
vertegenwoordiger van de Israëlische kolonisten-beweging.
Al voor de excursie was mijn aandacht gevestigd op het Kairos Palestina document, een gezamenlijke
verklaring van Palestijns christelijke kerkleiders en leken, die in december 2009 is gepresenteerd 1. In
deze verklaring, ruim voorzien van bijbelverwijzingen, doen Palestijnse christenen een beroep op de
wereldgemeenschap om de Palestijnen die al tientallen jaren lijden onder apartheid, geweld,
onderdrukking en deportatie bij te staan en samen met hen te werken aan gelijkwaardigheid en een
rechtvaardige vrede met de Israëli’s. Dit document wordt tegelijk gezien als een handvat tegen
onderdrukking en bezetting. De verklaring is bedoeld om het vertrouwen van de Palestijnen te
versterken en hen hoop te geven op een oplossing. Het Palestijnse document is -net als alle andere
Kairos documenten- sterk gelinkt aan het Kairos Zuid-Afrika document2.
Tijdens de excursie was ik in de gelegenheid om kort te spreken met Nora Carmi, een Palestijnse
christen en projectcoördinator van Kairos Palestina. Zij hield voor onze groep een lezing over het
Kairos document. Zij zegde mij toe haar medewerking te zullen verlenen aan een interview dat ik
vanwege de afstand en haar drukke werkzaamheden via e-mail met haar heb gehouden. Delen van
het interview zijn op die plaatsen in deze scriptie verwerkt, waar de betreffende vraag van
toepassing was. Over haar eigen rol bij Kairos Palestina zegt Carmi het volgende:
I am not one of the authors of Kairos Palestine, but I was at the Amman meeting in 2007 when the
need for a Palestinian document was discussed. I represented then Sabeel Ecumenical Liberation
Theology Center and when the actual writing started, I attended a few meetings and was among the
people who read and advised on the content. Following the launch of the document in 2009, I became
an active supporter and spoke about it locally and internationally, taking part in seminars in Europe
and the West to introduce this way of life. Officially, I joined Kairos Palestine as a part time
coordinator in 2011 and for five years helped organize conferences and workshops to promote global
justice. Though retired, I am still committed and believe in the mission of the movement and continue
to promote it.

1

Kairos Palestine, A Moment of Truth: A Word of Faith, Hope, and Love From The Heart of Palestinian Suffering,
www.kairospalestine.ps, 2009.
2
Kairos Theologians (Group), Challenge to the Church: Kairos Document, Johannesburg (South-Africa), 1985.
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1. Inleiding
1.1.

Relevantie van het onderzoek

Er is in de afgelopen decennia veel geschreven over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Deze scriptie
voegt bij al die stemmen die daarover een mening hebben verwoord opnieuw een stem toe. De lezer
zou zich kunnen afvragen of er nog niet genoeg is geschreven over dit onderwerp en of het geen tijd
wordt om op te houden met schrijven en de situatie in dat deel van de wereld maar te laten voor wat
die is omdat ze toch hopeloos is en té complex om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing
te komen. Ik zou die lezer dan antwoorden dat ik me als mens, als medemens en als christen niet kan
veroorloven om te zwijgen als ik de mogelijkheid heb om te spreken of te schrijven en al helemaal
niet een situatie - hoe complex ook - af te doen als hopeloos. Vanuit mijn academische belangstelling
wil ik vragen die tijdens mijn studiereis naar Israël-Palestina zijn gerezen beantwoorden. Daarom
voeg ik opnieuw een stem toe en richt mijn aandacht specifiek op een document dat bijna een
decennium geleden is geschreven door een groep Palestijnse christenen, die hiermee stem gaf aan
de wanhoop van hun situatie, maar ook aan hun hoop dat er ooit recht zal geschieden. Het gaat om
het Kairos Palestina document. Binnen enkele kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland is er
aandacht (geweest) voor dit document. Tegelijk lijkt dit document als een splijtzwam te werken
binnen kerkelijke organisaties. Kerkgenootschappen zoals de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
zijn geneigd het onderwerp niet meer aan te snijden om de vrede ‘binnenshuis’ te bewaren. Gevolg
daarvan is dat daarmee ook het gesprek over het Israëlisch-Palestijnse conflict lijkt te zijn verstomd.
Daarom zie ik de noodzaak om vanuit een academisch perspectief inzicht te geven in de aard en
complexiteit van dit conflict om daarmee misschien dat verstomde gesprek te kunnen heropenen.
Juist die complexiteit van het conflict vraagt om een voorzichtige en evenwichtige benadering. In
deze thesis probeer ik dat evenwicht te zoeken en zo aan beide kanten van het conflict recht te doen.

1.2.

Onderzoeksvraag

Hoe kan het Kairos Palestina document zowel theologisch als op sociaaleconomisch- en politiek
gebied bijdragen aan een oplossing van het conflict tussen Israël en de Palestijnen?
1.2.1. Toelichting bij de onderzoeksvraag
Aan beide zijden van het conflict speelt hermeneutiek een rol. Met name Oudtestamentische
verhalen leveren brandstof voor interpretaties die ‘de ander’ een negatieve rol toedichten. Het zijn
rollen die nauwelijks overeenkomen met de werkelijkheid, maar die de kijk op de andere partij
ernstig beïnvloeden. Aangezien het Kairos Palestina document veelvuldig verwijst naar
bijbelgedeelten, overwegend uit het Nieuwe Testament, zou het mogelijkerwijs aanknopingspunten
kunnen bieden voor een nieuwe theologische benadering van het conflict, gebaseerd op alternatieve
verhalen. Ik schreef in dat licht in augustus 2017 als stageopdracht voor The Amsterdam Centre for
Religion and Peace & Justice Studies een artikel over het bijbelverhaal David en Goliath.3
Ten aanzien van het sociaaleconomische- en politieke deel van mijn onderzoeksvraag blijkt uit
literatuuronderzoek dat de bouw van de muur rond Jeruzalem grote negatieve sociaaleconomische
gevolgen heeft voor de Palestijnse inwoners van Oost-Jeruzalem en het achterland.

3

Carla J.M. Borgers, ‘Throwing Stones. An approach to the Bible Story of David and Goliath in the Context of
the Palestinian Intifada’. Vrije Universiteit Amsterdam, 2017.
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Kristof Goossens4 noemt daarbij vooral de hoge werkeloosheid, armoede, een hoge
bevolkingsdichtheid en ondervoeding.5 Feitelijk is er sprake van ‘apartheid’. Waar Goossens het
woord apartheid niet letterlijk gebruikt, maar vanwege neutraliteitsoverwegingen omschrijft6,
concludeert Jerry Pillay onomwonden dat een vergelijking tussen het Israëlisch-Palestijns conflict en
de apartheidservaringen in Zuid-Afrika te rechtvaardigen is.7 Politiek ligt het conflict zeer gevoelig. Op
9 juli 2004 sprak het International Gerechtshof in Den Haag zich uit over de bouw van de muur en
bestempelde in zijn advies Israël als een bezettingsmacht. Het hof verwees o.a. naar de vierde
Geneefse Conventie, die een bezettingsmacht verbiedt om geografische veranderingen aan te
brengen in het bezette gebied. Daaronder vallen zowel de bouw van de zogeheten ‘veiligheidsmuur’ die voornamelijk op Palestijns grondgebied is gebouwd - als het bouwen van kolonies.
Tenslotte kunnen als complicerende factoren in dit conflict niet onvermeld blijven de trauma’s die
aan beide kanten van het conflict hun sporen dwars door generaties hebben getrokken. Aan
Israëlische kant is er het grote trauma van de Shoah. Aan Palestijnse kant speelt Al Nakba (vertaald:
de catastrofe) een grote rol: de stichting van de staat Israël en de verdrijving en vlucht in 1948 van
honderdduizenden Arabische Palestijnen uit hun woonplaatsen die in veel gevallen tot permanente
vluchtelingen werden gemaakt, zowel binnen als buiten Israël.
Deze complexe situatie vraagt om een grondige afweging van posities en belangen op basis van
secundaire literatuur. Ik weeg in mijn onderzoek stemmen af van verschillende denkers uit
richtingen als ‘ongoing trauma’, ‘chosen trauma’, ‘transitional justice’, ‘conflicttransformatie’ e.a. In
relatie tot verschillende vormen van trauma schrijft Björn Krondorfer in een artikel over de Shoah dat
bepaalde vormen van vergeten de gemeenschap ten goede zouden kunnen komen. Miroslav Volf
stelt op zijn beurt in dit verband dat er onjuiste vormen van het herinneren van wreedheden zijn. Hij
pleit voor een ‘juiste wijze van herinneren’ die gevolgen heeft voor zowel het slachtoffer als de dader
en de hele gemeenschap. Daniel Phillpot en John Paul Lederach komen aan het woord over
‘overgangsrecht’ en ‘conflicttransformatie’ waar het gaat om het werken aan een rechtvaardige
vrede.

1.3.

Deelvragen

Deze scriptie bestaat uit een aantal hoofdstukken, waarvan het eerste een inleidend hoofdstuk is.
Om de historische context van het Israëlisch-Palestijnse conflict te begrijpen geeft het tweede
hoofdstuk in het kort de geschiedenis ervan weer. Het derde hoofdstuk legt de focus bij het Kairos
Palestina document zelf, waarna in het vierde hoofdstuk enkele reacties vanuit
geloofsgemeenschappen wereldwijd op dit document zijn opgenomen.
In het vijfde hoofdstuk worden verschillende narratieven onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar
zowel bijbelse - als niet-bijbelse narratieven die beide partijen in het conflict gebruiken om de eigen
positie te rechtvaardigen, dan wel de positie van de andere partij in een negatief daglicht te stellen.
Ook de rol van het protestants fundamentalisme en de evangelicale bewegingen uit de VS en Europa
in het conflict wordt in dit hoofdstuk onderzocht.
Dit leidt tot de volgende twee vragen:
Welke narratieven en theologieën staan in het conflict tegenover elkaar?

4

Goossens, Kristof, ‘De muur: Meer veiligheid voor Israël of annexatie van Palestijns land?’,
Promotieonderzoek aan de Universiteit Gent, promotor Prof. Dr. Sami Zemni, Academisch jaar 2004/2005,
https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/bd8d9bf1eb21afedf6813bf7835cda44.pdf, download, 65.
5
Goossens, ‘De muur’, 65-66.
6
Goossens, ‘De muur’, 14 e.v.
7
Jerry Pillay, ‘Apartheid in the Holy Land: Theological Reflections on the Israel and/or Palestine situation from a
South African perspective’. HTS Teologiese Studies/Theological Studies 72(4), a3434, 8.
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En: Op welke wijze kunnen het Kairos Palestina document en de Kairos beweging een rol spelen in de
deconstructie van deze narratieven en theologieën en welke theologische uitdagingen doen zich
daarbij voor?
Hoofdstuk zes maakt duidelijk dat in dit conflict trauma’s een grote rol spelen en dat ook herinneren
of juist vergeten daarin een plaats kunnen hebben. Het voorafgaande leidt tot de volgende twee
vragen: Om welke soorten trauma gaat het in dit conflict? En: Op welke wijze wordt het conflict door
deze trauma’s beïnvloed?
In hoofdstuk zeven worden twee mogelijke benaderingen onderzocht om te komen tot beëindiging
van het conflict. Deze benaderingen zijn: conflicttransformatie en transitional justice. Daarbij stel ik
de volgende vraag: Op welke wijze zijn conflicttransformatie en transitional justice toe te passen in
het Israëlisch-Palestijnse conflict?

1.4.

Methode

Ik gebruik voor het onderzoek een hermeneutische methode die uit de volgende onderdelen bestaat:
a. Bestudering van literatuur over geschiedenis en achtergronden van het Israëlisch-Palestijnse
conflict. Een weergave van dit onderzoek is opgenomen in hoofdstuk 2.
b. Bestudering en inhoudelijke analyse van het Kairos Palestina document op bijbelstheologische en socio-politieke uitgangspunten.
c. Inhoudelijke analyse van de reacties op het Kairos Palestina document.
d. Een analyse van de heersende discoursen aan beide zijden van het Israëlisch-Palestijnse
conflict.
e. Bestudering van literatuur over verschillende soorten trauma, zoals transgenerationeel
trauma, ‘chosen’ trauma, voortdurend trauma en literatuur met betrekking tot herinneren
en vergeten.
f.

Bestudering van literatuur met betrekking tot conflicttransformatie en transitional justice.

g. Een interview met Nora Carmi naar aanleiding van de excursie naar Israël-Palestina in 2017
en verwerking van de antwoorden daarvan in deze thesis.

2.

Achtergronden van het Israëlisch-Palestijns conflict

2.1.

Historie in vogelvlucht

Om het Israëlisch-Palestijnse conflict enigszins te kunnen doorgronden is het nodig om ten minste
iets van de historische achtergronden van het land en zijn inwoners te weten. Daarom geef ik in dit
hoofdstuk een overzicht van de geschiedenis, te beginnen bij de zestiende eeuw.

9

Vanaf 1517 tot 1918 werd Palestina geregeerd door de Ottomanen. Onder deze Turkse dominantie
bloeide er in het land een Arabische samenleving met in haar midden een kleine joodse minderheid.8
In de negentiende eeuw begonnen Europese joden naar Palestina te emigreren vanwege
vervolgingen, met name in Rusland.9 In deze periode werd de droom van een thuisland voor de joden
geboren. Tegen het eind van de negentiende eeuw waren er volgens Burge circa vijfentwintigduizend
joden in Palestina. De meesten van hen leefden in Jeruzalem, omringd door Arabieren die veruit in
de meerderheid waren.10 De wens die elk jaar tijdens het Pesach feest in elk joods huisgezin klinkt:
“Volgend jaar in Jeruzalem”, kreeg tijdens het hoogtepunt van de Russische vervolgingen tussen
1880 en 1900 zijn beslag. De droom van een joods thuisland -zionisme genoemd- was een door de
theologie gevoede droom die de hoop op terugkeer levend hield.11 Burge beschrijft hoe Theodor
Herzl in 1897 het eerste zionistencongres in Bazel organiseerde, waarvoor hij joodse intellectuelen
uit vierentwintig landen had uitgenodigd, en na afloop in zijn dagboek schreef dat hij “in Bazel de
Joodse staat had gesticht”.12 Veel van de joodse settlers die naar Palestina waren afgereisd kochten
land van afwezige Arabische landeigenaars die geen enkele binding hadden met de lokale bevolking,
terwijl andere zionistenleiders begrepen dat hun strategie juist moest zijn om de Arabische bevolking
te verdrijven van het land.13 Herzl schreef in dit verband op 12 juni 1895 in zijn dagboek dat de
fysieke verdrijving van de Arabieren deel uitmaakt van het zionistische plan “to spirit a penniless
population across the frontier by denying it employment. Both the process of expropriation and the
removal of the poor must be carried out discreetly and circumspectly.”14
Naim Ateek 15 stelt zelfs dat de beweging van het zionisme zijn inspiratie vond in het negentiendeeeuwse Europese kolonialisme, dat door de meeste Europeanen in die tijd nog positief werd
beoordeeld omdat het tenslotte beschaving en cultuur bracht aan achtergebleven volken.16 In die zin
was het zionistische kolonialisme anders omdat het er niet om ging een achtergebleven volk
beschaving en cultuur bij te brengen, maar om het te verdrijven en het land in te nemen. Dit laatste
wordt bevestigd door Goossens17, die stelt dat het zionisme hier wordt gekenmerkt door een
koloniaal karakter: “het doel is het land van een ander volk te veroveren door de oorspronkelijke
bewoners te vervangen door joden. De inheemse bevolking van Palestina zou dus moeten
opkrassen.” Vladimir Jabotinski was volgens Goossens één van de radicaalste opvolgers van
Theodore Herzl, die in 1923 een artikel schreef met de titel: ‘De IJzeren Muur’. Dit artikel bevatte een
strategie die erop neerkwam dat de zionistische beweging zoveel mogelijk Palestijnen zou
verwijderen en zo het grootste deel van het land in zou kunnen lijven. Dit was de doctrine die aan de
basis lag van de staat Israël en de latere bezettingspolitiek.18 De onderliggende gedachte was dat de
oorspronkelijke bevolking altijd hoop zou houden op terugkeer naar hun land. Deze hoop moest
volgens de doctrine worden gebroken door diplomatieke, politieke en militaire acties met als doel de
Palestijnse samenleving onleefbaar te maken.19 Goossens zegt dat dit denken vele
verschijningsvormen kent. Daaronder vallen het vestigen en uitbreiden van joodse nederzettingen in

8

Burge, Gary M., Whose Land? Whose Promise? What Christians Are Not Being Told about Israel and the
Palestinians, UK and EU, Paternoster Press, 2003, 36.
9
Burge, Whose Land? Whose Promise?, 36.
10
Burge, Whose Land? Whose Promise?, 36.
11
Burge, Whose Land? Whose Promise?, 37.
12
Burge, Whose Land? Whose Promise?, 37.
13
Burge, Whose Land? Whose Promise?, 37.
14
Burge, Whose Land? Whose Promise?, 37.
15
Ateek, Naim S., Justice and only Justice. A Palestinian Theology of Liberation. Orbis Books, Maryknoll, New
York (USA), 1989.
16
Ateek, Justice and only Justice, 22.
17
Goossens, ‘De muur’, 11.
18
Goossens, ‘De muur’, 11.
19
Goossens, ‘De muur’, 11.
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de buurt van Palestijnse woongebieden en het aanleggen van grote militaire complexen in de bezette
gebieden. David Ben Gurion onderschreef deze doctrine van Jabotinski.20
Aan de ‘IJzeren Muur’ van Jabotinski wordt inmiddels sinds juni 2002 hard gewerkt in de vorm van
het oprichten van metershoge muren en hekwerken met prikkeldraad, veelal op Palestijns
grondgebied. Volgens Goossens moet deze muur, door Israël aangeduid als ‘veiligheidsmuur’, circa
650 kilometer lang worden, terwijl de demarcatielijn van 1949 tussen Israël en de West Bank (de
zogenoemde Groene Lijn) slechts 320 kilometer lang is.
De Ottomaanse overheersing was in die tijd de enige barrière voor de koloniale plannen van de
zionisten. Na de Eerste Wereldoorlog kwam aan die overheersing een eind omdat de Turken aan de
kant van Duitsland hadden gestreden en werd het Midden-Oosten door Frankrijk en Engeland
verdeeld. Engeland kreeg onder meer zeggenschap over Palestina.21
Toen Arthur Balfour, vriend en medestander van de zionisten, de nieuwe Britse minister van
Buitenlandse Zaken werd, wist hij de regering ervan te overtuigen dat steun aan de zionisten goed
zou zijn voor de relatie met de VS, die de Britten wilden betrekken in de oorlog. Hoewel de ‘Balfour
Declaration’ van 1917 niet direct een Joodse staat voorstond, bevestigde deze verklaring wel de
Britse ondersteuning voor een ‘nationaal thuis’ voor joden in Palestina. Hieraan werd wel de conditie
verbonden dat niet-joden in Palestina hun burgerrechten en religieuze rechten zouden behouden. 22
De Britten bleven de controle over Palestina houden tot aan het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog. Meer Europese joden emigreerden naar Palestina en hoewel hun aantal klein was
(minder dan honderdduizend joden ten opzichte van vijfhonderdduizend Arabieren), was hun
organisatiegraad hoog. Met lede ogen zagen de Arabische bewoners hoe de machtsbalans onder het
Britse gezag veranderde.23 Hoewel het samenleven van beide bevolkingsgroepen aanvankelijk
vreedzaam verliep ontstonden der in de loop van de tijd conflicten in verschillende steden. Volgens
Naim Ateek waren er de periode 1918-1927 regelmatig gewapende opstanden en politieke acties,
georganiseerd door de Arabische oppositie. De onderliggende reden voor de opstanden was het
verlangen van de Palestijnse Arabieren naar nationale onafhankelijkheid en hun angst voor de steeds
duidelijker wordende aspiraties van de joden om een Joodse staat te stichten. De politieke acties
uitten zich vooral in stakingen en demonstraties. 24 Burge noemt als voorbeeld van gewelddadig
Arabisch verzet de moord op zestig joodse inwoners in Hebron, een Arabische stad in het jaar 1929.25
Ook Tessler noemt de aanvankelijk redelijk vreedzame co-existentie tussen de Arabische bevolking
en de joodse inwoners van het land. Hij schrijft dat, hoewel de Arabische en Joodse samenlevingen
zich naast elkaar ontwikkelden, er op individueel niveau vaak hartelijke en zelfs vriendschappelijke
verhoudingen bestonden in de periode voor de Eerste Wereldoorlog. Ook schrijft hij dat ondanks
oplopende spanningen na het einde van die oorlog de jaren tot 1929 grotendeels vrij van geweld
bleven. 26 In augustus 1929 kwam het volgens Tessler tot een escalatie bij de heilige plaatsen in
Jeruzalem, zoals de Klaagmuur en de al-Aqsa moskee. Dit gebied staat bij de joden bekend als de
Tempelberg. Voor joden is de Klaagmuur de meest heilige plek, terwijl dat voor de moslims de alAqsa moskee is, de derde van de meest heilige plaatsen in de Islam. Beide partijen beschuldigden
elkaar van provocaties.
Tessler beschrijft hoe de begrafenis van een jonge Jood die was neergestoken door een
Arabier uitliep op een grote demonstratie van zionisten. Daarop ging op 23 augustus een menigte
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Arabische Palestijnen de straat op, gewapend met stokken en messen en sloeg en stak in het wilde
weg op mensen in. De rellen duurden een aantal dagen en verspreidden zich naar andere steden als
Tel Aviv, Haifa, Safed, Hebron. In Tel Aviv en Haifa lukte het de Hagana27 om de Joodse inwoners te
beschermen, maar in Hebron werden op 24 augustus zeventig onbeschermde joodse mannen,
vrouwen en kinderen vermoord en enkele dagen later nog eens achttien in Safed. Daarnaast waren
er vele gewonden.28 Tessler schrijft: ‘Some of the attacks were particularly brutal, and accounts of
these events are grisly and depressing. Sykes, an observer known for his impartiality, states that “the
infection of murder spread so rapidly that it is difficult and even impossible to believe that this
sudden outbreak of savagery was unplanned.”’29
Dit soort gebeurtenissen herinnerden de joden sterk aan de vervolgingen in Duitsland.
Tijdens en na de Holocaust werd de druk op de Britten groter om meer joden toe te laten in het
mandaatgebied. Dat was tegen de wens van de Britten omdat die inzagen dat massale joodse
immigratie de uiterst breekbare vrede in de regio zou laten exploderen.30 Het Britse bestuur zag zich
echter steeds vaker geconfronteerd met schepen vol joodse vluchtelingen en Holocaustoverlevenden die koste wat het kost voet aan wal wilden zetten. Toen daarenboven Britse posities in
het land met terreurdaden werden aangevallen door zionistische strijders, zoals het King David Hotel
in Jeruzalem, en de Amerikaanse steun aan de Britten in deze regio begon te tanen, kondigden de
Britten aan het gebied te verlaten en het bestuur over Palestina over te dragen aan de Verenigde
Naties (hierna verder genoemd VN).31

2.2.

De oorlogen

Volgens Bar-Tal en Salomon evolueerde het Palestijns-Israëlisch conflict dat begon als een
confrontatie tussen Joodse en Palestijnse gemeenschappen ten tijde van het Britse mandaat, na de
overgang van het gezag naar de VN en na het uitroepen van de staat Israël in mei 1948 naar een
interstatelijk conflict tussen Israël en een aantal Arabische staten tijdens de oorlog in 1948. 32
Burge beschrijft hoe na het delingsbesluit van de VN in 1947, waarbij het mandaatgebied zou worden
opgedeeld in een Joods en een Arabisch deel en Jeruzalem en Bethlehem vallend onder
internationaal bestuur (zie een kaart van dit delingsplan in bijlage 1) en na het uitroepen van de
Joodse staat in mei 1948 de oorlog met de buurlanden uitbrak die bekend werd onder de naam
‘Onafhankelijkheidsoorlog’. Joodse legereenheden aan de ene kant en de Arabische legers uit Egypte,
Syrië, Jordanië, Libanon, Saoedi Arabië en Irak aan de andere kant vochten tot het uiterste met als
doel de grenzen zoals vastgesteld in het VN delingsplan te veranderen. Aan het eind van deze oorlog
die beslissend werd gewonnen door Israël, werd de kaart opnieuw getekend: Israël bezette 77
procent van het land (dat was 33 procent meer dan in het VN-voorstel). Maar Jordanië bezette de
westelijke Jordaanoever (West Bank), inclusief de steden Nablus, Ramallah en Hebron. Ook de
oostelijke helft van Jeruzalem kwam in Jordaanse handen.33 Ondanks het feit dat het VN-delingsplan
voorzag in een Palestijnse staat, ging Jordanië zover om de West Bank te annexeren en er Jordaanse
papieren en paspoorten uit te geven. De gevechten veroorzaakten een vluchtelingenstroom richting
de West Bank en de buurlanden van Israël. Naar schattingen van de VN werden ongeveer 750.000
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mensen verdreven of besloten zelf te vluchten uit het oorlogsgebied. Volgens Burge zag Israël dit als
een kans om een heel volk te verplaatsen en sloot het zijn grenzen. De meeste vluchtelingen die na
de oorlog wilden terugkeren werden geweigerd. Al snel ging Israël over tot het vernietigen van
uiteindelijk meer dan 350 Arabische dorpen, zodat terugkeer hoe dan ook onmogelijk werd. Burge
citeert David Ben-Gurion die in een brief aan zijn zoon schreef: “We will expel the Arabs and take
their place.”34 In voor Israël belangrijke regio’s werd, wat Burge “ethnic cleansing” noemt, verder
verwezenlijkt door drie (para)militaire groepen (Irgun, Stern en Haganah) die terroristische aanvallen
uitvoerden om dorpelingen te verdrijven of te doden. De bekendste aanval is die op Deir Yassin, in de
directe omgeving van Jeruzalem op 9 april 1948. Meer dan 250 dorpelingen werden vermoord.
Israëlische propaganda verwees regelmatig naar “Deir Yassin” om andere, mogelijk opstandige
dorpelingen te waarschuwen voor wat er met hen zou gebeuren. De moordpartijen leidden er
opnieuw toe dat Arabieren op de vlucht sloegen. In mei 1948 waren dat ongeveer 250.000 mensen.
Ook had deze gebeurtenis volgens Burge tot gevolg dat de geestkracht van de Arabische bevolking
was gebroken.35 Nog vier oorlogen volgden: in 1956 de Sinaï oorlog, in 1967 de Zesdaagse oorlog, in
1973 de Yom Kippoer oorlog en in 1982 de invasie in Libanon, door Israël genoemd ‘Operatie Vrede
voor Galilea’. In elk van deze vijf oorlogen waren de Palestijnen volgens Burge “pionnen in een groter
Midden-Oosten schaakspel”.36 Terwijl de ene Arabische leider na de andere het bestaan van Israël
min of meer aanvaardde, groeide de frustratie van de Palestijnen. Zij vroegen zich af wie zich nog
voor hun zaak zou inzetten.
Inmiddels was een hele generatie opgegroeid onder Israëlische bezetting. Circa 70 procent
van de Palestijnen in de bezette gebieden was onder de vijfentwintig jaar. Als ze al werk hadden in
Israël zagen ze van nabij de grote ongelijkheid. Dat gold zowel voor de verdeling van land als van het
beschikbare water. Burge noemt als voorbeeld dat 750.000 Palestijnen in Gaza 30 procent van het
beschikbare water consumeerden, terwijl de 45.000 Joodse kolonisten de overige 70% voor hun
rekening namen. In 1985 werden als gevolg van de ‘Iron Fist’ politiek van Yitzak Rabin, toen minister
van Defensie, twaalf Palestijnse leiders zonder proces het land uitgezet, activisten werden in
administratieve hechtenis geplaatst en in Israëlische gevangenissen zaten talloze Palestijnse jongeren
onder de 21 jaar, terwijl in Tunis het nieuwe hoofdkwartier van de PLO door Israël werd
gebombardeerd, waarbij meer dan zeventig Palestijnse leiders omkwamen.37 Het hoeft geen
verbazing te wekken dat deze gebeurtenissen gevoelens van woede en onmacht opriepen onder de
Palestijnse bevolking. Het kwam dan ook tot een escalatie.

2.3.

Een ander soort oorlog, genaamd ‘intifada’

Het was 8 december 1987 toen een groepje Palestijnse mannen in hun auto’s wachtten bij een
militaire checkpoint. Na een dag werken in Israël keerden ze terug naar Gaza. Een Israëlisch
legervoertuig reed plotseling in op de rij wachtende auto’s. Vier mannen kwamen direct om, zeven
andere raakten zwaar gewond. Het officiële verhaal was dat de remmen van het voertuig hadden
gefaald. Naim Ateek schrijft dat onder de inwoners van Gaza een ander verhaal rond ging, namelijk
dat het een wraakactie was voor een steekpartij in Gaza, waarbij een Israëliër om het leven was
gekomen.38
Volgens Burge was de begrafenis van de vier omgekomen mannen, waar circa zesduizend mensen op
af kwamen, het begin van de eerste intifada. (’Intifada’ is een Arabisch woord dat letterlijk betekent
‘afschudden’. Het ging de Palestijnen om het afschudden van de Israëlische bezetting.)
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Wat volgde noemt Burge “David and Goliath revisited”, behalve dat Israël deze keer de rol van de
reus speelde.39 Jongeren gooiden tijdens die begrafenis met stenen naar Israëlische soldaten, die
direct met scherp terugschoten. Daarbij kwam een jongen van zeventien jaar om. Daarmee was de
Intifada een feit. De demonstraties en protesten sloegen over naar de West Bank. Reactie volgde op
actie: meer stenengooiers betekende meer politie en militairen op de West Bank en in Gaza en
hardere maatregelen tegen de stenengooiers, zoals het breken van handen, slaan met knuppels op
schouders, benen, hoofden, het gebruik van traangas, rubber kogels en gewone ammunitie,
nachtelijke invallen in huizen, detentie, belegering van vluchtelingenkampen, deportaties,
vernederingen en allerlei vormen van lastig vallen van Palestijnen.40 Een positief gevolg van dit alles
was een groeiende eenheid en solidariteit onder de Palestijnse bevolking. De geografische opdeling
van de Palestijnse gebieden in West Bank en Gaza, tot stand gebracht door Israëlisch beleid bleek
niet langer te werken. Of zoals Ateek het verwoordt: “Their spiritual sense of identity transcended
the physical boundaries of the West Bank and Gaza to reach far beyond, to all Palestinians living in
their own diaspora.”41
Deze vorm van oorlog voeren was nieuw voor de Israëlische soldaten. Hiervoor waren ze niet
getraind. Dat leverde volgens Ateek veel stress en angst op onder hen. 42 Nog een gevolg van de
intifada was dat de ogen van de wereld -mede dank zij de internationale pers- open gingen voor de
tragedie van de Palestijnen. De mythe van het constant bedreigde, belegerde kleine Israël, dat altijd
het slachtoffer van zijn buren was, werd verbroken en de rollen omgedraaid. Kleine David was een
Goliath geworden.43 Onder de Israëlische bezetting werden drie keer meer Arabieren gedood dan
zwarten in Zuid-Afrika onder het apartheidsregime. Burge concludeert dat geen enkele Israëli trots
kon zijn op een dergelijk record.44 De PLO maakte gebruik van het politieke momentum om
internationale legitimiteit te verwerven en accepteerde Resolutie 242 en erkende daarmee Israël’s
bestaansrecht.
Helaas deed de Golfoorlog van 1990-1991 de Palestijnse zaak geen goed. De
televisiecamera’s waren niet langer op de Palestijnen gericht en het was juist Saddam Hussein -de
‘vijand’- die zich inzette voor de Palestijnse zaak en de Palestijnen verwelkomde in zijn land.
Burge citeert een Palestijnse arts in Gaza in 1991, die scherp opmerkte: “Everyone has closed the
door to us... There’s just one light coming through, and it’s coming from Saddam Hussein. Can you
blame us for wanting to follow that light to the end?” 45 Deze alliantie maakte het er voor de
Palestijnen niet beter op. De intifada had niet alleen zijn momentum verloren, maar ook de
sympathie van de wereld. Toch begonnen in oktober 1991 onder leiding van de Verenigde Staten
(verder genoemd VS) en de Sovjet Unie vredesbesprekingen tussen Arabische en Israëlische
delegaties in Madrid, waarbij ook leiders van de PLO waren uitgenodigd. In januari 1993 waren er
vervolgbesprekingen in Oslo die uiteindelijk in september van dat jaar de zogenoemde ‘Oslo
akkoorden’ opleverden, die op 13 september 1993 in Washington D.C. werden ondertekend. In deze
akkoorden werd wederzijdse formele erkenning overeengekomen en bevestigd dat zowel de West
Bank als Gaza in een tijdsbestek van vijf jaar geleidelijk zouden worden overgedragen aan de
Palestijnen.46 Martin Bunton schrijft dat deze Oslo-akkoorden de Palestijnse gebieden verdeelden in
drie zones: A (de belangrijkste steden), B (gebieden met de meeste dorpen) en C (bijna driekwart van
de Palestijnse gebieden, vallend onder Israëlische controle). Zone C bevatte de Israëlische
nederzettingen en het was van de drie zones het enige aaneengesloten gebied.
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Ook hadden de Israëli’s de volledige controle over de watervoorziening in de gebieden en legde de
deling beperkingen op aan de Palestijnse economie. Deze beperkingen zorgden voor toenemende
werkloosheid en armoede onder de Palestijnse bevolking.47
Inderdaad had de nieuwe ‘Palestijnse Autoriteit’ in Gaza zoals afgesproken tegen het eind van 1994
de controle over onderwijs, sociale voorzieningen, gezondheidszorg, toerisme en belastingen. Maar
dat was niet wat Israëlische extremisten en vooral de kolonisten zich hadden voorgesteld en op 4
november 1995 vermoordde Yigal Amir de Israëlische premier Yitzak Rabin48 tijdens een toespraak in
Tel Aviv. De moord schokte de Israëlische samenleving.
Burge beschrijft hoe in de volgende zeven jaar de onderhandelingen over de West Bank werden
voortgezet en over welke delen daarvan onder Palestijns bestuur zouden komen. De verdeling van de
West Bank in de drie verschillende zones zag er uit als een lappendeken die volgens Palestijnse
leiders weinig mogelijkheid bood om te komen tot een Palestijnse staat. De vraag naar een mogelijke
eenheid van Gaza en West Bank bleef bestaan. Die eenheid zou immers pas tot stand kunnen komen
als de gebieden tenminste ergens aan elkaar zouden grenzen. Ook de kwestie Oost-Jeruzalem bleef
vragen oproepen. Immers, dat deel van de stad was inclusief zijn grote populatie Palestijnen door
Israël geannexeerd. Toen de jaren voortschreden veranderde het aanvankelijke optimisme onder de
Palestijnen in teleurstelling. De frustratie bereikte een hoogtepunt rond het midden van het jaar
2000. In plaats van stappen naar vrede te zetten, spanden de Israëlische regering zich juist in om
steeds meer Palestijns land in bezit te krijgen, zodat de West Bank steeds meer gefragmenteerd
werd. Bunton schrijft zelfs dat onder het raamwerk van de Oslo-akkoorden de ellende van de
bezetting voor de Palestijnen feitelijk verergerde. De oorzaak daarvan was de doorgaande uitbreiding
van Joodse nederzettingen, die het aantal Israëlische Joden in de bezette Palestijnse gebieden deed
groeien van ongeveer 250.000 in 1993 tot bijna 400.000 in 2003. 49
Het wantrouwen aan beide kanten groeide en beide zijden van het conflict beschuldigden elkaar van
sabotage van het vredesproces. De Palestijnen beschuldigden Israël ervan misbruik te maken van de
onderhandelingen om meer nederzettingen te bouwen op land dat ze voor hun eigen staat willen
hebben en andersom beschuldigden de Israëli’s de Palestijnen ervan hun beloften om een eind te
maken aan de gewapende aanvallen niet na te komen.50 Bijlage 2 bevat een kaart die de A, B en C
gebieden aangeeft zoals overeengekomen bij de Oslo II akkoorden.
In mei 2000, toen Israël haar 52e Onafhankelijkheidsdag vierde, herdachten de gefrustreerde
Palestijnen juist de Nakba (Arabisch voor ‘catastrofe’) met straatgevechten. Deze hadden vele doden
tot gevolg. Burge merkt op dat deze keer de inmiddels bewapende Palestijnse politie -tot grote
verrassing van de Israëlische soldaten- terugschoot in plaats van toe te kijken hoe de Israëli’s
ongewapende Palestijnse burgers beschoten.51 Toen nieuwe onderhandelingen, gestart door
president Bill Clinton in Camp David met de Israëlische premier Ehud Barak en de Palestijnse
president Yasser Arafat op een mislukking uitliepen, brak snel daarna de tweede intifada uit. De
directe aanleiding was het bezoek van Ariel Sharon, leider van de conservatieve Likud partij, aan de
moslim heiligdommen van de Haram al-Sharif. Staande naast de Al-Aqsa moskee, omringd door
honderden gewapende Israëli’s, stelde Sharon de Joodse soevereiniteit over zelfs dit gebied in het
vooruitzicht. Dit was voor de Palestijnen de vonk in het kruitvat en de opstand brak uit. Een opstand
met vele doden en gewonden waaronder een groot aantal kinderen, vooral aan Palestijnse kant. 52
Bunton beschrijft hoe het uitbreken van deze tweede intifada het Palestijnse leiderschap overviel.
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Arafat deed weinig om het groeiende geweld een halt toe te roepen. Het Palestijnse bestuur raakte
steeds verder gefragmenteerd: binnen Fatah was er voortdurende onenigheid. Aan de andere kant
maakte Hamas gebruik van zijn groeiende populariteit vanwege zijn afwijzing van het falende Oslo
vredesproces, waardoor Hamas voor de Palestijnse bevolking een geloofwaardige tegenkracht werd
binnen de Palestijnse Autoriteit.53 De vele zelfmoordaanslagen door Palestijnen hielpen volgens
Bunton zelfs Ariel Sharon aan een verkiezingsoverwinning op links in 2001. Daarmee versterkte de
tweede intifada feitelijk de krachten binnen Israël die uit zijn op een groot Israël, een Joodse staat die
zich uitstrekt van de Middellandse Zee tot aan de rivier de Jordaan. 54
Eén ding was duidelijk: de Oslo-akkoorden hadden uiteindelijk niets opgeleverd, misschien zelfs de
situatie verergerd. Of, zoals Bunton stelt: “The Oslo accords had been premised on the idea that time
was needed to build the political space in which negotiations could succeed. Far from healing
wounds, the Oslo process rubbed more salt into them.”55
Bunton beschrijft de initiatieven die sindsdien werden gelanceerd, initiatieven die steeds meer
aanstuurden op een tweestaten oplossing, zoals het plan uit 2002 van Saoedi-Arabië dat bekend
werd als het ‘Arabisch Vredes Initiatief’. In 2003 kondigde de zogeheten ‘Quartet Group’, bestaande
uit de VS, Europa, Rusland en de VN, een drietraps plan aan dat de geschiedenis inging als de ‘Road
Map’. Dit plan moest een eind maken aan de bezetting van 1967 en de oprichting van een Palestijnse
staat mogelijk maken. In 2003 kwam men tot het ‘Geneva Initiative’ en in 2004 riep het
Internationale Hof van Justitie op een eind te maken aan de bouw van de muur, die volgens het Hof
in tegenspraak was met internationaal recht.
Officieel op 8 februari 2005 kwam een eind aan de tweede intifada tijdens de Sharm alSheikh summit onder leiding van Egypte en Jordanië. De Palestijnse leider Mahmoud Abbas en de
toenmalige Israëlische premier Ariel Sharon legden elk een verklaring af, waarin zij beiden toezegden
het geweld te beëindigen en de benodigde stappen te zetten om uitvoering te geven aan de in 2003
overeengekomen ‘Road Map’. 56 Israël zou het in 2003 door Sharon voorgestelde en in 2004 door de
Knesset aangenomen ‘disengagement plan’ uitvoeren. Dit plan bestond uit de terugtrekking van het
Israëlische leger uit Gaza en de ontmanteling van alle Joodse nederzettingen in Gaza.
Op 25 september 2009 werd het zogeheten ‘Goldstone Report’ gepresenteerd 57 aan de Human
Rights Council van de Algemene Vergadering van de VN. Deze UN Fact-Finding Mission met aan het
hoofd rechter Richard Goldstone had onderzoek gedaan naar alle schendingen van mensenrechten in
de periode 27 december 2008 en 18 januari 2009. Over de uitvoering van bovenvermeld
‘disengagement plan’ staat in dit rapport dat op 12 september 2005 alle Israëlische burgers en het
beveiligingspersoneel uit de Gazastrook waren geëvacueerd en dat Israël hierop verklaarde: “there
will be no basis for claiming that the Gaza Strip is occupied territory”58. Wel bleven volgens het
rapport Israëlische gewapende strijdkrachten controle houden over de grenzen, de kust en het
luchtruim van Gaza. De ontruimde militaire bases werden net buiten Gaza opnieuw opgebouwd aan
de zuidgrens en in andere gebieden net buiten de grens met Gaza. Verder behield Israël de controle
over de water- en elektriciteitsvoorziening, telecommunicatie, het rioleringsnetwerk, de registratie
van de inwoners en de stroom mensen en goederen die Gaza in- en uitgingen.
In januari 2006 waren er verkiezingen in Gaza en voor het eerst deed Hamas mee met de ‘List of
Change and Reform’ en won deze verkiezingen voor de Palestijnse Wetgevende Raad en vormde een
regering. Internationale en Israëlische reacties en sancties, onder meer op humanitair en economisch
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terrein, bleven niet uit. Israël wilde de sancties wel opheffen op voorwaarde dat de nieuwe
Palestijnse regering zich zou houden aan de zogeheten ‘Quartet-principes’, die inhielden: erkenning
van de staat Israël, erkenning van eerdere overeenkomsten en het afzweren van geweld.
In juni 2006 ging het al mis toen een militaire basis in Israël werd aangevallen vanuit Gaza, waarbij
twee soldaten werden gedood en één gevangen genomen. Israël nam wraak met gerichte moorden
op vermeende militante leden van Hamas59. Ook Fatah en Hamas raakten met elkaar in een
gewapend conflict. Ondanks pogingen om tot een vergelijk te bereiken kwam het opnieuw tot
botsingen tussen beide partijen. De Palestijnse Autoriteit ontsloeg de door Hamas geleide regering,
riep de noodtoestand uit en vormde een noodregering in de Westbank, die door een groot deel van
de internationale gemeenschap werd erkend60.
Het rapport vermeldt dat op 24 juni 2008 een mortiergranaat vanuit Gaza terecht kwam in de Negev
in de buurt van het Karni checkpoint. Er vielen geen gewonden of doden. Ook werd de
verantwoordelijkheid voor de beschieting niet opgeëist. Israël reageerde en de raketbeschietingen,
aanslagen en moordpartijen over en weer bleven doorgaan. Er werd een staakt-het-vuren
overeengekomen, maar dat werd al snel verbroken. Op 27 december begon Israël militaire operaties
binnen Gaza die duurden tot 18 januari 200961. Aan Israëlische kant waren er volgens het rapport 4
slachtoffers in het zuiden van Israël, waaronder 3 burgers. Tijdens acties in Gaza werden 9 Israëlische
militairen gedood, waarvan 4 door bevriend vuur. De aantallen slachtoffers aan Palestijnse kant zijn
niet eenduidig. Verschillende NGO’s leverden de rapporteurs verschillende getallen, maar alle
kwamen uit boven de 1.400, waaronder ruim 300 kinderen. Alleen B’Tselem (een Israëlisch
informatiecentrum op het gebied van mensenrechten) kwam op een totaal aantal van 1.387
slachtoffers. Hoewel enigszins verschillend vonden de onderzoekers de getallen over het algemeen
consistent62.
Tijdens een toespraak in 2009 onderstreepte de toenmalige president van de VS, Barack Obama, de
goedkeuring van de VS van een tweestaten oplossing.63 Op 29 november 2012 werd Resolutie 67/19
van de Algemene Vergadering van de VN met grote meerderheid aangenomen, waarmee de status
van de Palestijnse Autoriteit binnen de VN werd opgewaardeerd van ‘entiteit’ tot niet-lidstaat.
Hierdoor kreeg Palestina de mogelijkheid om toe te treden tot VN-commissies en tot het
International Strafhof in Den Haag. Ook werd de hoop uitgesproken dat de Veiligheidsraad zou
instemmen met de aanvraag voor volledig VN-lidmaatschap die Palestina in september 2011 had
ingediend.64
Maar ondanks alle mooie woorden, goede voornemens en een enkel uitgevoerd plan bleef
het Israëlisch-Palestijnse conflict onopgelost. Aan beide kanten raakten mensen moedeloos of
werden juist radicaal, mede door de telkens oplaaiende beschietingen en andere vormen van geweld
over en weer. Het was deze sfeer die de Kairos beweging in 2009 wilde doorbreken met het
uitbrengen van het Kairos Palestina document. Waarom juist dit moment werd aangegrepen staat te
lezen in het voorwoord van het document:
Why now? Because today we have reached a dead end in the tragedy of the Palestinian people. The
decision-makers content themselves with managing the crisis rather than committing themselves to
the serious task of finding a way to resolve it. The hearts of the faithful are filled with pain and with
questioning: What is the international community doing? What are the political leaders in Palestine, in
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Israel and in the Arab world doing? What is the Church doing? The problem is not just a political one. It
is a policy in which human beings are destroyed, and this must be of concern to the Church.65

Het volgende hoofdstuk geeft een uitleg over het begrip ‘kairos’ en over herkomst en historie van de
verschillende kairos documenten, waarna een inhoudelijke analyse volgt van het Kairos Palestina
document.

3.

Het Kairos Palestina document

3.1.

Herkomst en geschiedenis

Kairos is een Grieks woord voor tijd. Kairos staat tegenover chronos, eveneens een Grieks woord dat
de betekenis heeft van kloktijd. Chronos is de tijd die we kunnen meten in uren, dagen, maanden,
jaren. Kairos zou je kunnen omschrijven als de ervaren tijd, de beleefde tijd. Beide woorden
verwijzen naar twee goden uit de oude Griekse godenwereld. Kairos was de jongste zoon van
oppergod Zeus. Hij was, wat Hermsen noemt, ‘de god van het geschikte moment’66. Ze schrijft over
Kairos:
Aandacht, rust en het zorgvuldig wikken en wegen van argumenten en omstandigheden waren de
belangrijkste voorwaarden om het kairotische ogenblik te creëren. Het betekende in de klassieke
oudheid zowel een goede ‘timing’ als het grijpen of benutten van de juiste kans of gelegenheid, die
zich dankzij concentratie, alertheid en de bestudering van de specifieke context aan je kon openbaren.
Eigenlijk was Kairos een strategie om los te komen van die andere Griekse god van de tijd, Chronos
geheten, die de uren telt en onverstoorbaar wegtikt en daarmee orde en structuur in de wereld
aanbrengt, maar ons ook het patroon van de eeuwige herhaling van hetzelfde oplegt.67

Ook in de bijbel wordt het woord kairos gebruikt, bijvoorbeeld in Marcus 1: 15 waar volgens de
evangelist Jezus zegt: “De tijd (καιρὸς) is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer
en hecht geloof aan dit goede nieuws.” Ook de apostel Paulus gebruikt het woord in zijn tweede brief
aan de gemeente in Korinthe (2 Kor. 6: 2): “God zegt: ‘Wanneer de tijd (καιρὸς) daarvoor gekomen is,
luister ik naar je, op de dag van de redding help ik je.’ Nu is de tijd (καιρὸς) daarvoor gekomen, nu is
de dag van de redding.”
Het jaar 1985 was voor een groep Zuid-Afrikaanse theologen en niet-theologen het geschikte
moment, het ‘Kairos moment’, de dag van de redding (cursivering: CB). In dat jaar werd het eerste
Kairos document aan de wereld en aan de kerken gepresenteerd. Het was getiteld: ‘Challenge to the
Church. The Kairos Document. A Theological Comment on the Political Crisis in South Africa’ 68. Dit
document was de poging van de schrijvers om het belang van dat moment in de geschiedenis van
Zuid-Afrika te verstaan en te duiden. Zij zagen dat momentum als een kans om tot beslissende actie
over te gaan om kerken en politiek in Zuid-Afrika te veranderen en van Zuid-Afrika een
rechtvaardiger samenleving te maken. Robert McAfee Brown schrijft over dat kairos momentum:
Each (kairos) document offers its own understanding of the word. Perhaps the clearest statement is in
the Explanatory Notes to the South African document: “Kairos is the Greek word that is used in the
Bible to designate a special moment of time when God visits [God’s] people to offer them a unique
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opportunity for repentance and conversion, for change and decisive action. It is a time for judgment. It
is a moment of truth, a crisis.”69

McAfee Brown citeert de schrijvers van Kairos Centraal Amerika die het met de schrijvers van Kairos
Zuid-Afrika eens zijn in de zin dat de inzet immens hoog is en dat een of/of situatie is:
Central America has become a Kairos of unforeseeable consequences: either we close the door on the
possibility of hope for the poor for many years, or as prophets we open up a new Day for humanity
and thus for the Church.70

Over het document ‘The Road to Damascus, Kairos and Conversion’ zegt McAfee Brown dat dit
document ons in het bijzonder herinnert aan het beslissende van het moment. Hij citeert:
God is on the side of the poor, the oppressed, the persecuted. When this faith is proclaimed and lived
in a situation of political conflict between the rich and the poor, and when the rich and the powerful
reject the faith and condemn it as heresy, we can read the signs and discern something more than a
crises. We are faced with a kairos, a moment of truth, a time for decision, a time of grace, a God-given
opportunity for conversion and hope.71

Dat document verwijst naar het kairos-moment van Saulus onderweg naar Damascus (Hand. 9: 1-19).
McAfee Brown zegt dat Saulus de keus moest maken tussen een God die aan de kant stond van de
religieuze en politieke leiders die Jezus hadden vermoord en een God die aan de kant stond van
Jezus, degene die was gekruisigd wegens godslastering. 72
McAfee Brown noemt dat keuzemoment hier een ‘status confessionis’. Hij stelt dat de kerk in de
2000 jaar van haar bestaan een “depressing ability” heeft om alle kanten te belichten van elke
controversiële vraag. Als voorbeeld noemt hij onder meer de christelijke verdediging van oorlog én
pacifisme, van slavernij én afschaffing van slavernij, van kapitalisme én socialisme.73
Er komt echter een moment, zo zegt hij, dat het zó duidelijk wordt wat er aan de hand is en de inzet
zó hoog wordt, dat ‘minnelijke schikking’ niet langer acceptabel is en dat er een duidelijke keuze
moet worden gemaakt van en/en naar of/of.
McAfee Brown legt in zijn redactioneel commentaar een verbinding tussen de Kairos documenten en
de ‘Barmen Thesen’, uitgebracht in mei 1934 door de Bekennende Kirche in Duitsland en
voornamelijk geschreven door de Zwitserse theoloog Karl Barth. In deze Barmen Thesen werd de
beslissing van de kerk neergelegd toen zij zich had gerealiseerd dat het onmogelijk was Hitler te
steunen en tegelijk de naam ‘christelijk’ te dragen.74
Kairos-theologie is empirisch georiënteerde, contextuele theologie, zegt Kjetil Fretheim75 in zijn
artikel over het morele discours van het KPd. Het is een kritische reflectie op de context, min of meer
in oppositie van andere vormen van theologie die onbewust en impliciet een spiegel zijn van hun
context. 76 Hij vervolgt: “The kairos documents combine theological reflection and social analysis, and
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draw normative conclusions from their inquiries. The desire to change society provides the explicit
starting point, and they do not avoid conclusions that relate to current political issues.”77
Na het eerste Kairos document (Zuid-Afrika), waarvan in 1986 een gereviseerde tweede editie
uitkwam, volgden er meer. Gary Leonard noemt onder meer Kairos Centraal Amerika (1988), The
Road to Damascus (1989), Kairos Kenya (1991), Kairos Zimbabwe (1998), Kairos India (2000) en
tenslotte Kairos Palestina (2009)78.
Hoewel in het Kairos Palestina document (verder aangeduid als KPd) na de titelpagina een verklaring
is opgenomen van “the Patriarchs and Heads of Churches in Jerusalem”79, zijn zij niet de auteurs van
het document. De namen van de auteurs van het KPd staan wél vermeld, in tegenstelling tot het
Kairos Zuid-Afrika document, dat de auteurs onbenoemd laat. Gerald West80 citeert Albert Nolan
(1994) die zegt dat Kairos Zuid-Afrika oorspronkelijk een initiatief was van het “Institute for
Contextual Theology” (ICT) in Johannesburg: “However, it was not planned or foreseen by the staff of
ICT. It simply happened as a result of ICT’s method of doing theology.” Opnieuw haalt West Nolan
(1994) aan die uitlegt dat dit instituut ruimte geeft aan mensen om samen te reflecteren op hun
eigen geloofspraktijk en -ervaring. Het gaat daarbij vaak om leken. Zo gebeurde het dat een groep
theologisch geïnteresseerden uit Soweto in juli 1985 bij elkaar kwam en over de laatste crisis in ZuidAfrika sprak. Een theologisch document kwam nog niet in de gedachten, maar meer mensen raakten
erbij betrokken en samen met de ICT staf kwam uiteindelijk het Kairos Zuid-Afrika document tot
stand. Het was, zoals Nolan (1994) schreef: “theology from below.”81 In het KPd laten de vermelde
namen van auteurs zien dat er meer theologen dan leken bij het schrijven betrokken waren. Dat
wordt bevestigd door West: “So it would appear that though the Palestinian ‘kairos’ process clearly
includes six on the team who are not ordained and non-academic activists (three women and three
men), the process was not deliberately driven by a people’s-theology-type process, as was The Kairos
Document.” 82
Dat zou kunnen betekenen dat de invloed van de theologen op het KPd sterker is dan het geval was
op het Kairos Zuid-Afrika document en dat het dus veel minder vanuit a people’s theology
[cursivering, CB] is geschreven.
In het voorwoord van het KPd hebben de auteurs duidelijk gemaakt waar het hen om gaat:
Wij, een groep Palestijnse christenen, schreeuwen om recht. Nadat we met elkaar gebeden hebben,
na bezinning en gedachtewisseling over het lijden dat ons land treft onder Israëlische bezetting,
schreeuwen we nu onze nood uit. Dat doen we met een kreet van hoop in de afwezigheid van alle
hoop, een kreet vol van gebed en vertrouwen in God, die volhardt in zijn goddelijke voorzienigheid
voor alle inwoners van dit land. We spreken ons vandaag uit, geïnspireerd door het geheim van Gods
liefde voor alle mensen en het mysterie van zijn goddelijke aanwezigheid in de geschiedenis van alle
volken en, op bijzondere wijze, ook in de geschiedenis van ons land. Vanuit ons christelijk geloof en
ons Palestijnse bewustzijn hier thuis te horen, verkondigen wij een woord van geloof, hoop en liefde.
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[…] Wij richten ons tot onze broeders en zusters in geloof, leden van de kerken in ons land. We roepen
als christenen en als Palestijnen uit naar onze godsdienstige en politieke leiders, naar onze Palestijnse
maatschappij en de Israëlische maatschappij, naar de internationale gemeenschap en naar onze
broeders en zusters, christelijke geloofsgenoten in de kerken op heel onze wereld.83

Of, zoals Nora Carmi mijn interviewvraag naar het hoofddoel van het uitbrengen van dit document
beantwoordde:
The main objectives of the authors were to raise the voice of Palestinian Christians who felt
abandoned and forgotten by the world about their plight and ongoing unjust Israeli Occupation. It was
a cry of faith, hope and love from the heart of the Palestinian suffering. It was a call to the Palestinians
and churches around the world to stand against injustice and apartheid, urging them to work for a just
peace in the region and more important to revisit theologies that justify crimes perpetrated against
our people and the dispossession of the land. The authors hoped that the international community
would put pressure on Israel and take legal measures in ending the occupation and all forms of
discrimination as the solution to lead to a just and lasting peace with the establishment of an
independent Palestinian state with Al-Quds, Jerusalem as its capital. The authors emphasized on the
right and duty of all Palestinians to a non-violent resistance to injustice.

Het document is dus een schreeuw om recht en een rechtvaardige vrede, maar tegelijk een kreet van
hoop en is gericht aan alle christelijke broeders en zusters in Palestina en daarbuiten, aan de
Palestijnse – en Israëlische samenlevingen als geheel, aan leiders van niet-christelijke godsdiensten
en aan politieke leiders van zowel Israël en Palestina als aan internationale politieke leiders.

3.2.

Een inhoudelijke analyse van het Kairos Palestina document op bijbels-theologische en
socio-politieke uitgangspunten

Het document begint met een bijbelcitaat: “Zij zeggen: “Vrede, vrede”, maar er is geen vrede.” (Jer.
6:14).84 In navolging van andere Kairos documenten is ook het KPd geschreven volgens het
basisprincipe “see-judge-act”85. Over deze drie-staps benadering zegt Fretheim het volgende:
The first task is to undertake social analysis (see). The second is to evaluate the findings of this analysis
(judge), and the third is to respond to these realities through practical action (act). Thus the
dependence on liberation theology is evident. This three-step approach is a trademark of liberation
theology and is described programmatically by Gustavo Gutiérrez [1988, CB] in his renowned book A
Theology of Liberation.86

Het eerste hoofdstuk beschrijft ‘De huidige werkelijkheid’87 (het ‘see’ gedeelte), de situatie waarin de
Palestijnse bevolking in 2009 leefde. Het is een opsomming van problemen waarmee Palestijnen zich
geconfronteerd zagen. Dit hoofdstuk geeft duidelijk de sociale, politieke en economische context
weer van waaruit het document is ontstaan. Genoemd worden onder meer:
- de scheidingsmuur, grotendeels gebouwd op Palestijns grondgebied,
- de inhumane condities waarin de bevolking in Gaza moet leven,
- de onteigening van grond, huizen en waterbronnen,
- de dagelijkse vernederingen bij de checkpoints,
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-

het gescheiden houden van gezinsleden, waardoor een normaal gezinsleven onmogelijk is,
de duizenden Palestijnen in Israëlische gevangenissen, waaronder ook veel kinderen,
de vluchtelingen in de kampen die nog altijd wachten op een mogelijkheid om terug te keren,
de vele schendingen van mensenrechten,
de emigratie van jongeren, zowel christenen als moslims, die geen enkele hoop op
(economische) verbetering meer hebben.

Uit deze socio-politieke en economische context hebben de auteurs de conclusie getrokken dat ze
niet in een gewone tijd leven, maar dat deze tijd vraagt om een beslissing en de gelegenheid biedt
om in beweging te komen en te handelen.
Het tweede hoofdstuk ‘Een woord van geloof’88 (het ‘judge’ gedeelte) begint met een belijdenis van
het geloof in de drieenige God. Deze God wordt genoemd “een goede en rechtvaardige God”89 die
ieder mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen en daarmee ook ieder mens zijn
waardigheid verleent. Die waardigheid is voor iedereen hetzelfde. Voor deze Palestijnse christenen
betekent dit -in het bijzonder in hun land en hun huidige situatie- dat God hen niet schiep om elkaar
te bestrijden, maar om elkaar te ontmoeten en lief te hebben en om het land met elkaar in vrede en
met wederzijds respect op te bouwen90.
De universele mensenrechten voor christenen, joden 91 en moslims zijn volgens dit document
onaantastbaar gefundeerd in de goedheid en rechtvaardigheid van God zelf. Dit theologische
uitgangspunt, deze visie op God en mens draagt feitelijk het hele document.
In een sub kopje belijden de schrijvers: “2.1.1. Wij geloven in het eeuwige Woord van God: zijn
eniggeboren Zoon, Jezus Christus, die Hij zond als de Redder van de wereld.”92
Het geloof in Jezus Christus wordt gekoppeld aan de manier van omgaan met en verklaren van de
bijbel: “Onze Heer Jezus Christus kwam om te verkondigen dat het Koninkrijk van God nabij was.
Daarmee veroorzaakte hij een revolutie in het leven en het geloof van de hele mensheid. Hij kwam
met “een nieuwe leer” (Marcus 1:27) en wierp zo een nieuw licht op het Oude Testament, op de
thema’s die raken aan ons christelijk geloof en ons dagelijks leven.”93
De bedoelde thema’s zijn de thema’s die een rol spelen in de verhouding tussen Israëli’s en
Palestijnen en zijn een onderdeel van de narratieven die in het conflict een rol spelen. Genoemd
worden: de beloften, de verkiezing, volk van God en het land. De auteurs benadrukken dat de bijbel
als Woord van God een levend woord is “dat aan gelovigen laat zien wat God vandaag te zeggen
heeft en niet alleen wat God ooit, in een ver verleden, gezegd zou hebben.” Ze verwijzen hiermee
naar fundamentalistisch bijbelgebruik waarbij “het Woord van God getransformeerd wordt tot een
versteende letter, die de liefde van God en zijn voorzienigheid in het leven van volken en individuen
perverteert.”94
Vervolgens formuleren de auteurs hun geloof in de heilige Geest en hun opvatting over de éénheid
van de heilige Schrift: “2.1.2 Wij geloven in de Heilige Geest, die de kerk en de mensheid begeleidt op
haar weg. Het is de Geest die ons helpt de Heilige Schrift te verstaan, zowel het Oude als het Nieuwe
Testament in hun eenheid, hier en nu. De Geest maakt de Openbaring van God manifest aan de
mensheid, in verleden, heden en toekomst.” 95
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Onder het eerste deel van het tweede hoofdstuk staat de vraag: “Hoe verstaan wij het Woord van
God?”96 De beantwoording van die vraag valt in drie hermeneutische elementen uiteen. Het eerste
element is dat wat ook onder 2.1.2. al is verwoord: “Het is de Geest die ons helpt de Heilige Schrift te
verstaan, zowel het Oude als het Nieuwe Testament in hun eenheid, hier en nu.” Het tweede
element is: “Wij geloven dat God tot mensen heeft gesproken, hier in ons land.”, waarna Hebreeën
1: 1-2 wordt geciteerd. Het derde hermeneutische element heeft betrekking op Jezus Christus:
Wij, Palestijnse christenen, geloven zoals alle christenen in de wereld dat Jezus Christus gekomen is
om Wet en Profeten te vervullen. Hij is de alfa en de omega, het begin en het einde. In zijn licht en
door de leiding van de Heilige Geest, lezen we de Heilige Schrift, laten de woorden tot ons
doordringen en verklaren de Schrift zoals ook Jezus Christus die verklaarde voor de twee leerlingen
onderweg naar Emmaüs. Zoals in het evangelie naar Lucas staat geschreven: “Daarna verklaarde hij
hun al wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.”
(Lucas 24:27) 97

Over hun land zeggen de auteurs dat het een universele missie heeft. Die universaliteit betreft zowel
de beloften als het land en de verkiezing van het volk, waarbij hier met ‘het volk’ alle volken worden
bedoeld die in het land wonen. Deze sectie over het land vormt duidelijk de centrale boodschap van
dit document. Met een verwijzing naar de bijbel zeggen de auteurs dat de landbelofte nooit een
politiek programma of een eigendomsbewijs bedoelde te zijn, maar eerder een “voorspel op een
totale universele verlossing.”98
Israël wordt door gelovige joden en christenen vaak ‘het Heilige Land’ genoemd. Verwijzend naar
Psalm 24:199 zeggen de auteurs dat het land van God is, zoals alle landen in de wereld van God zijn en
dat je van heiligheid van een land alleen kunt spreken als God daar aanwezig is en als die
aanwezigheid blijkt uit het feit dat de bewoners werken aan verzoening, vrede en liefde. Deze
Palestijns christelijke theologen zien het samenwonen van de twee volken in het land – Joden en
Palestijnen- als een opdracht van God om er samen te leven en gerechtigheid en vrede te
verwezenlijken.100 Elke interpretatie (van sommige Westerse theologen) van bijbelteksten die “een
bijbelse en theologische legitimering proberen te geven aan deze inbreuk op onze rechten” wijzen de
auteurs met klem af. Ze schrijven: “In hun uitleg worden de ‘beloften van God’ voor ons ‘een
bedreiging van ons bestaan’. Het ‘goede nieuws’ in het Evangelie zelf wordt voor ons een ‘voorbode
van de dood’”. 101
Het derde hoofdstuk ‘Een woord van hoop’102 zet de weinig hoopvolle situatie uiteen waarin het
Palestijnse volk onder de Israëlische bezetting leeft. Een snelle oplossing wordt niet verwacht, noch
een snel einde aan de bezetting. De hoop waarover in dit hoofdstuk door de auteurs wordt
gesproken, wordt dan ook niet ontleend aan irreële verwachtingen, maar aan hun geloof in God.
Hoop is voor hen “het vermogen om God te zien midden in onze ellende en om medewerkers te zijn
van de Heilige Geest, die in ons woont.” 103 Dit is het visioen dat de auteurs inspireert om het kwaad
van de bezetting te weerstaan en in verzet te komen.
Ook binnen de kerken zien ze tekenen van hoop, ondanks verdeeldheid en zwakte. Die hoop krijgt
gestalte in de jongeren die zich inzetten voor vrede en rechtvaardigheid. Ze krijgt ook gestalte in de
plaatselijke oecumene waar leden van verschillende kerken elkaar ontmoeten. Men put tevens hoop
uit de op gang gekomen interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims. Niet alleen de leiders
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vinden elkaar, maar ook de ‘gewone’ gelovigen. Men vindt elkaar omdat de problemen en het lijden,
maar ook de hoop en de verwachtingen die men koestert dezelfde zijn. De hoop wordt ook gevoed
door de wetenschap dat vele kerken wereldwijd zich bewust worden van wat zich afspeelt in de
bezette Palestijnse gebieden. En tenslotte constateren de auteurs dat er onder de bevolking de
bereidheid leeft om te komen tot vrede en verzoening zodra er gerechtigheid is. De stemmen die
gerechtigheid en vrede bepleiten, zowel onder Palestijnen als onder Israëli’s, worden luider. Deze
stemmen worden gesteund door de internationale gemeenschap en door kerken. 104
Het derde hoofdstuk bevat tevens een ‘missiestatement’, waarin wordt verwoord waar de kerk voor
staat.105 Zij ziet zichzelf als profetische kerk die zowel bidt als werkt. Ze wil partij kiezen voor de
verdrukten en naast hen gaan staan, zoals Christus naast hen stond. Verder wil ze getuigen van Gods
goedheid en een nieuwe samenleving verkondigen, gebaseerd op geloof in eigen waardigheid én de
waardigheid van de tegenstanders in het conflict. Omdat de kerk het Koninkrijk van God verkondigt,
dat niet een aards koninkrijk is en dus geen politiek systeem, moet ze daar waar ze kan mensen
helpen die lijden onder onderdrukkende regimes. De kerk laat de goddelijke presentie zien in alles
wat ze doet en zegt en brengt zo de woorden van Jezus in praktijk die zei: “Het Koninkrijk van God
ligt binnen uw bereik” (Lukas 17:21). De Palestijnse kerk heeft juist door de onderdrukkende
omstandigheden haar geloof verhelderd, haar boodschap beter onder woorden gebracht en ingezien
dat haar boodschap er één moet zijn van liefde en niet van wraak, van leven en niet van dood. Zo wil
ze het kwaad overwinnen en zo “een volhardende en actieve kerk blijven in het land van de
Opstanding.”106
Het vierde hoofdstuk ‘Een woord van liefde’ (het ‘act’ gedeelte van het document) zet in bij de liefde
tot de vijand. Daartoe citeren de auteurs teksten uit het Nieuwe Testament, waaronder de bekende
uitspraak uit de Bergrede (Matteüs 5: 43-45a): “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: ‘Je moet je
naaste liefhebben en je vijand haten.’ En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie
vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel” en de aanwijzing van
Paulus: “Vergeld geen kwaad met kwaad.” (Rom. 12, 17).
Daarmee is vervolgens niet gezegd dat de Palestijnse kerken het kwaad en de agressie dan maar
accepteren. De liefde, die “het aangezicht van God ziet in iedere mens”107 vraagt er juist om het
kwaad te corrigeren en agressie te stoppen. Het kwaad van de bezetting vraagt om verzet via de weg
van het recht. De auteurs leggen als eerste de verantwoordelijkheid voor dat verzet bij de Palestijnen
zelf en daarna ook bij de internationale gemeenschap omdat die verhoudingen tussen volken en
landen onderling vastlegt en regelt via het internationale recht. Over degenen die het onrecht
begaan zeggen de auteurs dat deze “zichzelf moeten bevrijden van het kwaad dat in hen is en van
het onrecht dat zij anderen hebben aangedaan.” 108
Het beroep op de liefde tot de tegenstander en verzet via de weg van de wet wil niet zeggen dat de
auteurs geen begrip hebben voor de gewapende strijd die sommige groepen hebben gevoerd of nog
steeds voeren. Ze stellen dat de Israëlische regering de bezetting van Palestijnse gebieden ten
onrechte framet als ‘strijd tegen terrorisme’, maar dat dit ‘terrorisme’ zijn wortels heeft in het
onrecht dat de Palestijnen ondervinden en in “het kwaad van de bezetting”.109 Vanuit hun christen
zijn zoeken zij zelf de weg van creatieve geweldloosheid met methoden die zij ontlenen aan “de
logica van de liefde”.110 Die logica bestaat onder meer uit een vorm van verzet die Israël economisch
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raakt: BDS (Boycot, Desinvestering en Sancties).111 Geïnspireerd door de Zuid-Afrikaanse
sanctiecampagne in de jaren tachtig van de vorige eeuw vragen ze met deze BDS campagne aan
individuen, bedrijven en staten om solidair te zijn met de Palestijnen in hun geweldloze strijd. De BDS
beweging voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid heeft als leidend uitgangspunt dat Palestijnen
dezelfde mensenrechten hebben als alle andere mensen. Op de website van de BDS Movement
wordt uitgelegd wat BDS inhoudt:
BOYCOTTS involve withdrawing support for Israel and Israeli and international companies that are
involved in the violation of Palestinian human rights, as well as complicit Israeli sporting, cultural and
academic institutions.
DIVESTMENT campaigns urge banks, local councils, churches, pension funds and universities to
withdraw investments from all Israeli companies and from international companies involved in
violating Palestinian rights.
SANCTIONS campaigns pressure governments to fulfill their legal obligation to hold Israel to account
including by ending military trade, free-trade agreements and expelling Israel from international
forums such as the UN and FIFA.112

De auteurs van het KPd benadrukken dat de BDS campagne geen uiting is van wraak, maar één van
de middelen om beide volken “te bevrijden van de extremistische standpunten van opeenvolgende
Israëlische regeringen en daardoor beide gerechtigheid en verzoening te brengen.”113 In mijn
interview met Nora Carmi stelde ik haar de volgende vraag: “The Boycott, Divestment and Sanctions
(BDS) movement has evoked strong counter-reactions from the Israeli government. Is that a sign that
BDS is effective? If yes, in which areas?” Haar antwoord luidde:
Honestly, the BDS is the issue that irritates Israel most of all. For one, it is a universal way of resistance
experienced successfully elsewhere. Because it can be more effective than violence attacks that Israel
can easily put down with state violence and death, the actual government of Israel has imposed
pressure and forced US resolutions to fine or punish groups that boycott Israel. We have seen how
Israel is putting pressure on even Israeli groups or jews from abroad, denying them entry into the
country and even world NGO representatives and church personnel have been denied entrance to the
country and WCC accompaniers sent back from the airport because of their work and support for
Palestinians. More than anything it is the fear of being isolated and marginalized from the rest of the
world (which is happening) culturally, in sports and educationally as well as companies removing their
investments as well as churches, BDS is a successful nonviolent tool and we hope that more churches
and countries will implement it. If Israelis are hurt in their pockets, there is still hope.

In het vijfde hoofdstuk richten de auteurs zich direct tot hun christelijke broeders en zusters, aan de
moslims en aan de joden in Palestina. Voor de christenen duiden ze deze (kairos)tijd als een tijd van
berouw. Met berouw wordt hier bedoeld het terugkeren van gelovigen en kerkleiding in de
“gemeenschap van liefde met iedereen die lijdt”. Het berouw betreft vooral het zwijgen wanneer er
juist gesproken had moeten worden tegen het onrecht dat mensen trof of om te delen in het lijden
van de Palestijnen. Ze schrijven: “Dit is een tijd van berouw over ons stilzwijgen, onverschilligheid en
gebrek aan gemeenschap.” Ook worden de christenen opgeroepen actief verzet te bieden, zolang dat
in liefde gebeurt.114
Voor de moslims is er de boodschap van liefde en samen leven en tegelijk de oproep om “fanatisme
en extremisme te verwerpen”. Aan de rest van de wereld is dit een oproep om moslims niet constant
af te schilderen als vijanden en terroristen.
De auteurs herinneren de joden eraan dat zij in het verleden in vrede hebben samengeleefd en dat
Palestijnen en joden ook nu in liefde met elkaar samen zouden moeten leven. Letterlijk schrijven ze:
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“Als de bezetting beëindigd is en het recht verwezenlijkt is, zijn we in staat ons politieke leven in al
zijn complexiteit te organiseren volgens de logica en de kracht van die liefde.”115
Vervolgens richten de schrijvers in hoofdstuk zes hun boodschap aan de kerken in de wereld. Daarbij
geven ze uiting aan hun dankbaarheid voor de betoonde solidariteit en ondersteuning die ze van veel
kerken hebben ondervonden. Maar ook roepen ze in dit hoofdstuk hun zusterkerken op tot berouw
over fundamentalistische theologische opvattingen te herzien en om “het onrecht dat wij ondergaan
of de zonde van de bezetting die ons wordt opgelegd, niet te voorzien van een theologische
dekmantel.” Ze nodigen kerken wereldwijd uit om zelf te komen en met eigen ogen te zien wat er in
Palestina gaande is en om stelling te nemen tegen de bezetting door Israël van Palestijns land.116 Ze
geven aan die uitnodiging concrete vorm door middel van een alternatief reisprogramma naar de
Palestijnse gebieden dat wordt gepresenteerd als “A Kairos Perspective of Tourism and Pilgrimage:
Come and See”.117
Het zeer korte zevende hoofdstuk bevat een oproep aan de internationale gemeenschap om niet
langer met twee maten te meten en het internationale recht niet selectief te gebruiken. Zij
constateren dat het feit dat de internationale gemeenschap alleen de logica van de gewapende
macht verstaat, de claims van bepaalde gewapende groepen en staten legitimeert. Ze roepen de
internationale gemeenschap daarom op om gehoor te geven aan de oproep om te komen tot een
systeem van economische sancties en boycot tegen Israël. Ze benadrukken daarbij dat die niet zijn
bedoeld als wraak, maar om te komen tot beëindiging van de bezetting en garanties voor vrede en
veiligheid voor iedereen.118
Hoofdstuk acht is een oproep aan godsdienstige en geestelijke leiders, joods én moslim, om op te
komen voor de verdrukten. Ze herinneren de leiders aan het feit dat ze met hen “dezelfde visie delen
dat ieder mens door God geschapen is en eenzelfde waardigheid is geschonken.”119
Hoofdstuk negen is een appèl aan zowel het Palestijnse volk als aan de Joodse Israëliërs om “Gods
aangezicht te zien in elk van Zijn schepselen en de scheidsmuren van angst en ras te overwinnen.” Ze
zoeken de dialoog om uit de vicieuze cirkel te raken van “politieke zetten die de situatie willen
houden zoals die is.”
Ze vragen voorts om onderwijs dat de mogelijkheid geeft om elkaar te leren kennen. De auteurs
constateren dat het bestaande onderwijs met vijandigheid is geïnfecteerd. Verder wijzen zij plannen
om van de staat een religieuze staat te maken (joods of islamitisch) af. Ook vragen ze om een staat
die een staat voor alle burgers wil zijn, “gebouwd op respect voor godsdienst, maar ook op gelijkheid,
gerechtigheid, vrijheid en respect voor pluriformiteit en niet op dominantie door een godsdienstige
of numerieke meerderheid.”120
In het belang van de bevolking doen de schrijvers een beroep op de Palestijnse leiders om een eind
te maken aan de politieke verdeeldheid van het leiderschap. Ze doen daarvoor ook een beroep op de
internationale gemeenschap om die eenheid te ondersteunen.
Ook over de positie van de stad Jeruzalem spreken de auteurs zich in dit hoofdstuk uit. Zij zien
Jeruzalem als het geestelijk fundament van hun visie en leven en als bijzondere plaats die de stad van
Godswege bekleedt in de geschiedenis van de mensheid. De bijzondere betekenis van de stad
ontlenen zij aan de profetie van Jesaja (Jes. 2,2-5). Ze schrijven dat elke oplossing voor deze stad, die
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wordt bewoond door twee volken en drie godsdiensten, zou moeten worden gebaseerd op dit
visioen én op de internationale resoluties over een onverdeeld Jeruzalem, waarbij erkenning van “de
onschendbare heiligheid en boodschap” van de stad inspiratie zou kunnen bieden voor een oplossing
van het probleem.121
Tenslotte spreken de auteurs in hoofdstuk tien de hoop uit dat Gods goedheid uiteindelijk het kwaad
van de haat zal overwinnen en dat “een nieuwe aarde” en “een nieuwe mens” zichtbaar zal zijn. 122

3.3.

Conclusies

Voor dit hoofdstuk heb ik het KPd zorgvuldig gelezen. Ik heb de herkomst en geschiedenis ervan
onderzocht en de inhoud van het document bestudeerd op zijn bijbels-theologische en sociopolitieke uitgangspunten. Het is nu tijd voor enkele conclusies.
Het KPd is een oecumenisch document, geschreven vanuit verschillende christelijke denominaties en
tradities. De taal van het document is geloofstaal. Van deze taal bedienen de auteurs zich om de
Israëlisch-Palestijnse situatie te beschrijven en inzicht te geven in de sociale, economische en
politieke problemen waarin de Palestijnse gebieden verkeren. De vaak bijbels-profetische geloofstaal
is de taal waarmee de auteurs te kennen geven dat geweldloos en creatief verzet noodzakelijk is om
de uitzichtloosheid van de situatie te doorbreken.
Deze taal is ook het voertuig waarmee ze uiting geven aan hun liefde voor het land en getuigen van
de hoop die in hen leeft om tot een duurzame oplossing van het slepende conflict te komen.
De bronnen van waaruit dit document is geschreven zijn de bijbel en de christelijke traditie. Het is
bijbelse theologie waarvan de schrijvers zich bedienen. Gezien de drie-stappen structuur van het
document: de sociale analyse (see), de theologische interpretatie van die analyse (judge) en het
wijzen op de noodzaak om te handelen (act) is duidelijk geworden dat het hier gaat om een vorm van
bevrijdingstheologie. Deze specifieke vorm van bevrijdingstheologie wordt wel ‘Kairos-theologie’
genoemd, omdat het er bij alle Kairos documenten om gaat een bepaalde crisis of een bepaalde tijd
te duiden als een ‘kairos’ in de bijbelse zin. Het is ook contextuele theologie omdat zij verbonden is
met de context van waaruit ze is ontstaan, in dit geval het Israëlisch-Palestijnse conflict en de context
van bezetting en onderdrukking. En tenslotte kan ze, als vermeld in 3.1., gezien worden als ‘theology
from below’ of als ‘people’s theology’.
Opvallend is dat de opvatting over ‘het land’, één van de centrale thema’s in het document, een
uitbreiding laat zien van specifiek naar universeel: ‘ons’ beloofde land wordt een belofte van het land
voor ‘de gehele mensheid’. Ook ‘de liefde’ krijgt in het KPd een universele betekenis: liefde is hier
“het gelaat van God zien in iedere mens. Ieder mens is mijn broeder of zuster.”123.
In feite zijn ook de socio-politieke uitgangspunten gebaseerd op bijbelse - en bevrijdingstheologie. In
hun profetische spreken gebruiken de auteurs de kernwoorden ‘bezetting, ‘zonde’, ‘gerechtigheid’,
‘verzet’ en ‘bevrijding’. Opvallend is dat niet alleen de bevrijding van het eigen Palestijnse volk doel is
van de auteurs, maar ook de bevrijding van de Joods-Israëlische bevolking. Immers, het conflict
houdt beide volken gevangen, aldus de zienswijze van de schrijvers.
In het volgende hoofdstuk zal ik de reacties op het KPd analyseren, waaronder reacties vanuit kerken
en geloofsgemeenschappen in de wereld, politieke reacties en artikelen over het KPd.
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4.

Reacties op het Kairos Palestina document, een analyse

4.1.

Inleiding

Het KPd heeft in binnen- en buitenland reacties opgeroepen, zowel positieve als negatieve, zowel
vanuit politieke -als kerkelijke kringen, zowel genuanceerde als ongenuanceerde.
Een aantal van die reacties wil ik in dit hoofdstuk analyseren. Aan Nora Carmi heb ik de vraag gesteld
wat volgens haar de meest opmerkelijke reacties waren op het document, zowel in positieve als in
negatieve zin. Zij ging op die vraag uitgebreid in:
It is true that the document spurred controversial reactions. Churches supporting blindly the state of
Israel were appalled at the use of the term “sin” to describe the occupation. The realization that the
State of Israel, like any other country cannot be above the law and international regulations was
difficult to accept. Others could not accept the support for the nonviolent economic measures against
Israel. In Germany boycott was a reminder of the discrimination against the jews. Some were upset at
the clear language of Apartheid and were scared of their relations with the Jewish communities.
Others were upset at the use of the word “martyr”. Thank God that not all comments were negative.
Churches, Presbyterian, Methodist, Quakers, Mennonites adopted resolutions to sever ties etc. Kairos
groups were set up in various countries and many councils of churches organized trips to Palestine and
set up marches and demonstrations against the impunity of the state of Israel.

Op mijn volgende vraag of er een verschil was in de reacties op het KPd vanuit kerken en andere
geloofsgemeenschappen uit bijvoorbeeld Afrika en Azië en zo ja, welke verschillen dat waren,
antwoordde Carmi:
The difference in the reactions came from countries that knew what it meant to being oppressed. Of
course, South Africa, whose Kairos document was instrumental to rally the world churches against
Apartheid could see thru the unjust measures in our country. There are differences in the approach to
resistance and the S-Africans appreciated the non-violent approach of the Kairos Palestine document
and the immense love for humanity and justice that permeated thru. Kairos Palestine received
endorsements from India, Sri Lanka and other Asian countries. South Korean YMCAs became involved
and we should not forget Latin and South American theologians. The concept of Global Justice for all
was welcomed. There is a definite bond among the oppressed, but theologically there are countries
that have been affected by Christian Zionism and Evangelicals and Kairos Palestine is working on
building relations with the antagonists.

4.2.

Kairos Palestina in de geloofsgemeenschappen
4.2.1. Reacties vanuit Palestijns-Israëlische gemeenschappen

Mijn interview met Nora Carmi bevatte een vraag naar de ontvangst van het KPd in de eigen
christelijk-Palestijnse kring en in de moslim- en andere geloofsgemeenschappen in en buiten
Palestina. Vooral omdat het document vanuit een christelijke achtergrond is geschreven wilde ik
weten of ook niet-christenen zich met de inhoud ervan zouden kunnen verenigen. Carmi’s antwoord
gaf enig inzicht in de diversiteit van de reacties:
On the whole, and after the blessing of the Church leaders, Palestinian Christian Communities
endorsed the document and the Lutheran schools adopted the document as part of their curriculum
for 9th and 10th graders. Introducing the document within the larger communities in the West Bank and
the Galilee became the primary responsibility of the Kairos Office. Training courses for young people
were set up and the Bethlehem University included the document in its religious studies. The Muslim
Community through the civil society welcomed the document that was also introduced to all the
political parties and many said that it should be part of the government agenda. Some Jewish Rabbis
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were not pleased about the document and saw it lacking in support for the Jews. Others named it an
anti-Semitic document. Kairos held several meetings with prominent rabbis to discuss the document.
In the Middle east, Muslim Leaders supported the document and over 100 Muslims from the Arab
world, Asia and Africa supported the document even at the launch. Two Jewish speakers were also
present at the launch and gave their full support.

4.2.2. Reacties van kerken en christelijke bewegingen buiten Israël-Palestina
Hierna geef ik een aantal reacties weer vanuit de kerken buiten Israël-Palestina. Het kan in het bestek
van deze thesis slechts een zeer bescheiden greep zijn uit de veelheid van reacties, zowel positieve
als negatieve.
Op 18 december 2010 reageerde een dertigtal vrouwen uit verschillende kerkelijke tradities en
verschillende werelddelen vanuit Bethlehem, waar ze bijeen waren ter gelegenheid van de viering
van het éénjarig bestaan van het KPd.124 Uit hun reactie citeer ik het volgende:
We listened intently to one another reflecting on this document out of the experience of our own
contexts, recognizing together that the document is truly a voice from the heart of a suffering people.
We heard the voices of people who are resisting oppression in the name of their faith in Jesus Christ
with the hope of the reign of God “that is present among us”, a fulfillment of God’s love to humankind.
We saw with our eyes what we have heard with our ears. We will never forget the concrete
humiliation and suffering that we witnessed at the Bethlehem checkpoint at the Separation Wall on
the way to Jerusalem. Though we only experienced this on a single day, we cannot forget that this is a
daily reality in the lives of all Palestinians. We also witnessed the resilience of the people. At the same
time we could not be blind to the dehumanizing effect that this reality has on those who maintain this
inhuman situation.
We listened to youth and young adults who are actively engaged in the movement and who seek
additional ways to deepen their involvement, demonstrating intergenerational commitment. Listening
has been a wise praxis and a transformative experience inviting and challenging us to action.

In maart 2010 stuurden Zuid-Afrikaanse kerken via de Wereldraad van Kerken “A South African
Christian response to the Palestinian Kairos Document: An Easter 2010 message from South Africa to
Palestine”125:
Our dear Palestinian brothers and sisters,
May grace and peace be yours in abundance through knowledge of God and of Jesus our Lord(2 Peter
1:2). Thank you for the document written by you, the descendants of Abraham, Isaac and Jacob, the
descendants of Jesus Christ and whose ancestors were the first to receive his message. Yours is a
proud history of keeping the faith in the Holy Land, and we salute you for doing that despite the most
difficult situation into which you have been placed. From our perspective, we can see how you
are being pressurized and forced out of your own land, and we urge you to continue to resist that with
love, and to continue to show what our Lord Jesus Christ taught us. We are with you in our prayers
and other forms of support, and wish to strengthen this support to you. We admire all that you are
and that you do. Justice will come to the Holy Land, as it came to us here in the southernmost part of
Africa.

Vanuit de Wereldraad van Kerken stuurde de Secretaris Generaal, Rev. Dr. Olav Tveit op 2 september
2010 een brief aan de onderhandelaars in Washington waarin hij onder meer de zorgen van de
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Palestijnse christenen verwoordde over de onderhandelingen over de definitieve status van
Jeruzalem. Hij schrijft onder meer:
When I visit the Palestine and Israel region I carefully listen to the WCC member churches here and to
our Palestinian Christian sisters and brothers. During this visit, the Palestinian Christian cry of faith,
hope and love expressed through the Kairos Document has been particularly significant. This
document now stands as their proclamation for a just peace in Palestine and Israel, and a call to
Christians around the world to join them in solidarity. Now is the time for a just peace. The Christians
here pray for that; all peoples here need it desperately. The time of occupation and violence must end.
Equally important on this visit has been listening to the concerns of the local churches here that
already has been expressed in their historic statement of 2006 on the final status of Jerusalem. Final
negotiations on the status of Jerusalem should involve the heads of the local churches. Palestinian
Christians are also concerned about their future here and about their status in Jerusalem. 126

De Mennonite Central Committee (MCC) heeft een boekje samengesteld dat antwoord geeft op de
meest gestelde vragen met betrekking tot het KPd127. Daarin wordt een hoofdstuk gewijd aan de
geschiedenis van het land. Ook de bijbel in relatie tot het land komt aan de orde en de rol van het
christenzionisme. Verder wordt uitgelegd wie de Palestijnse christenen zijn en wat de visie van
anabaptisten is op de Joodse staat128. Anabaptisten (of Mennonieten) hebben lang vastgehouden aan
het beginsel van de scheiding van kerk en staat. Ze zien inmiddels in dat staten - hoewel ze geen doel
op zichzelf zijn – soms kunnen helpen om elementaire mensenrechten te waarborgen. Over de
verhouding van MCC met de Joodse staat schrijft men:
A sovereign state, Jewish, Palestinian or otherwise, is a potential tool to realize the ultimate goal – the
well-being of all people, including Jews and Palestinians. MCC works with both Palestinians and Israelis
who are committed to nonviolence, whether they believe that peace, justice and reconciliation are
best secured in the context of a two-state solution, or that this will be best achieved in the framework
of one, bi-national state of equal citizenship. Because Scripture says that all are made in God’s image,
Christians work for the rights of all to be respected in a nation-state of any form. 129

Op de vaak gestelde vraag aan welke kant MCC staat is het antwoord:
Wherever we work, MCC is on the side of a just peace between societal groups or people in conflict.
MCC does not choose one people group over another. “MCC does ‘take sides’ with the good news of
Christ that reconciliation between enemies is possible and that reconciliation involves the doing of
justice. MCC does ‘take sides’ against all forms of violence, regardless who perpetrates it.

En:
“MCC also ‘takes sides’ against a false neutrality that portrays Palestinians and Israelis as equal
partners to the conflict and that avoids the task of identifying military occupation, siege and
dispossession as injustice.”(Sonia K. Weaver, 2007). Israel, as an occupying power, controls the daily
lives of Palestinians in matters ranging from ability to travel, to whether agricultural produce makes it
to outside markets, access to water and more. A false neutrality ignores or is unaware of this power
imbalance and the frustrations that it engenders, and offers solutions that are therefore ineffectual.
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Tenslotte verklaart MCC de kant te kiezen van de moedige Israëlische vredesgroepen en geweldloze
Palestijnse groepen die zij aan zij strijden tegen de militaire bezetting en zo nieuwe
bondgenootschappen van solidariteit en samenwerking vormen.130
In het laatste hoofdstuk legt MCC uit op welke manier men het vredeswerk in Israël en Palestina
gestalte geeft.
De Amerikaanse Presbyteriaanse Kerk heeft voor haar leden een studiegids met betrekking tot het
KPd uitgebracht, geschreven door de Middle East Monitoring Group, die daartoe een mandaat kreeg
tijdens de 219de Algemene Vergadering in 2010 131. Deze studiegids kwam uit in het jaar 2011. In deze
studiegids is na een leiding de tekst van het KPd integraal opgenomen.
Aan het eind van de gids is een drietal hand-outs opgenomen voor studiedoeleinden en een
handleiding voor gespreksleiders. Onderwerpen die in de hand-outs aan de orde komen zijn:
mensenrechten, liefde tot de vijand en geweldloos verzet en - als laatste - geloof en verzoening. Ook
is er een uitleg over de Boycott, Divestment and Sanctions Movement (BDS).
Ook het Amerikaanse Mennonite Palestine Israel Network (MennoPIN) bracht een studieplan uit over
het KPd, bestemd voor de Mennonieten gemeenten132. Ook in dit studieplan is de tekst van het KPd
integraal opgenomen en worden achtergronden gegeven van het conflict en van het KPd en is er een
uitleg van de betrokkenheid van het MennoPIN bij het Israëlisch-Palestijnse conflict. Het studieplan
bevat vragen en links naar korte films die de cursisten gezamenlijk kunnen bekijken en naar
aanleiding daarvan in gesprek kunnen gaan.
De Commission for Justice and Peace Assembly of Catholic Ordinaries of the Holy Land gaf op 14 mei
2017 een verklaring uit onder de titel: The Question of “Normalization”133. Zonder het KPd expliciet
te noemen in haar verklaring schrijft de commissie onder meer:
The Church, given the nature of her mission, has her own values and criteria to define her position in a
situation of conflict, like the one in Israel-Palestine. No single brand of political discourse, no particular
party position nor any particular ideological option binds the Church. However, at the same time, the
Church cannot ignore fundamental injustice or acts that endanger peace and the welfare of the human
person. By her very nature, the Church opposes occupation and discrimination and is committed to
promote justice and peace as well as the unique dignity and equality of every human person. The
Church can never ignore injustice “as if” all is well but rather is obligated to speak out, resist evil and
work tirelessly for change. Like the prophets of old, the Church, a prophetic body, points out injustice
and denounces it.
There is, therefore, an important intersection between political discourse that opposes normalization
and the Church’s position with regard to situations of injustice. The Church works with all who share
the values she proclaims; whatever human group they might belong to, whether Palestinian or Israeli.
The Church seeks and encourages dialogue with all people, including Israelis, individuals, and
organizations, who recognize the need to end the occupation and eliminate discrimination.

De verklaring eindigt met de woorden:
In the present confused and hopeless political situation, Christian communities, Church leaders and
individual believers, are in need of ongoing discernment. They are invited to consult and work closely
together in order to find the best ways to testify to a just and equal society for all, while cultivating
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respectful relations with all their fellow citizens, with whom they are called to live together, working
together for a lasting and just peace.

Lang niet alle reacties op het KPd zijn positief. Vooral de BDS beweging prikkelt tot tegengeluiden. Zo
verscheen op 22 januari 2017 een artikel van de hand van Rev. Dr. Petra Heldt op de website van het
Amerikaanse Gatestone Institute, waarin zij de Wereldraad van Kerken (WCC) ervan beschuldigt te
kiezen voor nationalisme en antisemitisme 134. Het artikel zegt onder meer dat het secretariaat van
de Wereldraad van Kerken zich richt zich op de Israëlische toeristenindustrie en ernaar streeft
pelgrims van Israël naar het Palestijnse gebied te sturen en hun positieve kijk op Israël zo te
beïnvloeden dat de reacties negatief worden ten aanzien van de Joodse staat. In het artikel wordt
verder breed ingegaan op de “leugens” in het KPd, het alternatieve toerisme van de Palestijnse
‘Come and See’ campagne en de BDS beweging. Heldt beschrijft de “leugens” van het KPd in een
zevental punten. De conclusie luidt: “The immediate two aims of the Kairos Document are: 1) to
boycott Israel and the Jewish historical connection to the Land of Israel; 2) to neutralize the support
of Christian Zionists and any other Christians for Israel.”
En op de website van Christians United For Israel (CUFI)135 is te lezen hoe deze christen zionistische
organisatie denkt over de BDS-beweging:
Having failed to destroy Israel by traditional methods of war and terrorism, Israel’s enemies devised a
new plan. They would target Israel’s political and economic stability with boycotts, divestment, and
sanctions (BDS). The BDS movement is insidious because it manipulates world opinion of Israel
through thinly veiled anti-Semitic rhetoric. This movement is especially active on college campuses,
where young people are presented with a false narrative by individuals appropriating the lexicon of
the civil rights and social justice movements. They claim Israel’s government oppresses Palestinians
with the same kind of racial discrimination that white South Africans once used against black South
Africans under apartheid. This vicious lie has spread throughout academia and infected the United
Nations. The old anti-Semitism of blatant Jew hatred has been repackaged as anti-Zionism and hatred
of Israel.

Ook in Nederland waren er negatieve reacties op het KPd. In dagblad Trouw van 6 september 2011
staat een artikel van Gerrit-Jan Kleinjan met als kop “Dominees hekelen 'te pro-Palestijnse' koers van
PKN”.136 In dit artikel komt een tiental behoudende PKN-predikanten aan het woord over het door
hen geschreven manifest met als titel 'Onopgeefbaar verbonden', dat ze overhandigden aan het
moderamen van de PKN. Kleinjan schrijft dat 'Onopgeefbaar verbonden' kritiek op de staat Israël een
"moderne vorm van het oude antisemitisme" noemt. Kleinjan schrijft:
Volgens de tien auteurs, die zich 'het Israëlberaad' noemen, is er in de PKN steeds minder aandacht
voor "de bijzondere weg die God in Christus gaat met betrekking tot Israël". De PKN zou er een te
seculiere en te politieke visie op na houden. "De kerk mag zich niet laten leiden door slogans uit het
politieke debat of uitspraken van de Verenigde Naties, maar dient haar richtsnoer te zoeken in het
Woord van God.

4.3.

Conclusie

Het KPd heeft wereldwijd veel reacties losgemaakt, waarvan een klein aantal in deze thesis is
verwerkt. Een aantal kerken heeft het document toegankelijk gemaakt voor hun leden door middel
van het opstellen van boekjes met vragen en antwoorden of van studiegidsen. Er zijn door

134

https://www.gatestoneinstitute.org/9800/wcc-kairos-antisemitism.
https://www.cufi.org/learn/threats/bds/.
136
https://www.trouw.nl/home/dominees-hekelen-te-pro-palestijnse-koers-van-pkn~a0c1d2a8/.
135

32

verschillende kerken Kairos-groepen opgezet die steun bieden aan de Palestijnse Kairos-beweging.
Ook zijn er kerken die de BDS-beweging steunen en hun leden een weg wijzen in deze materie. De
uitnodiging “Come and see” is door verschillende kerken beantwoord met een bezoek aan Palestina.
Opmerkelijk is dat bij het uitbrengen van het document een tweetal joodse spreker aanwezig was en
dat veel Arabische moslimleiders het document onderschreven, zoals Nora Carmi verklaarde naar
aanleiding van mijn interviewvraag over dit onderwerp.
Tegenover de positieve en ondersteunende reacties staan de reacties van groepen binnen kerken
(zoals de PKN) en groepen die vaak banden hebben met of zelf aangesloten zijn bij christenzionisten.
In deze reacties worden de opstellers van het KPd vaak geframed als leugenaars, antisemieten en
vijanden van Israël. Ook hebben de Amerikaanse evangelicals - die vaak tot deze groepen horen niet alleen een grote invloed op hun aanhangers, maar ook op de regering in Washington. Het
getuigt van een diepe overtuiging van de rechtvaardigheid van hun zaak dat de Kairos-beweging ook
met deze tegenstrevers in gesprek blijft, zoals blijkt uit het interview met Nora Carmi.

5.

De discoursen in het Israëlisch-Palestijns conflict

5.1.

Inleiding

Elk volk, elke natie heeft zijn verhalen, zijn collectieve narratieven. Aan deze collectieve narratieven
ontlenen naties, volken en bevolkingsgroepen hun nationale - of groepsidentiteit en hun zelfbeeld.
De geschiedenis van een volk of natie is bepalend voor het collectieve narratief, maar die
geschiedenis wordt altijd selectief gebruikt. Dat gebeurt overigens lang niet altijd bewust.
Verkuilen137 zegt dat ingeval van een conflict, zoals het Israëlisch-Palestijnse conflict, de manier van
geschiedenis schrijven van wezenlijk belang is voor de ontwikkeling van dat conflict.138 In het conflict
tussen de Israëlische regering en de Palestijnen staan collectieve narratieven lijnrecht tegenover
elkaar en bepalen mede de discoursen. Ik citeer Verkuilen die in haar masterthesis zegt:
De fundamenten van het Israëlisch – Palestijnse conflict liggen in de tegengestelde narratieven, het
Israëlisch-Zionistische narratief en het Arabisch-Palestijnse narratief. In beide narratieven staat de
verbondenheid met het gebied Israël / Palestina centraal. Beide groepen geven op een verschillende
manier betekenis aan religieuze, historische en culturele aspecten die in hun ogen verbonden zijn met
het gebied wat nu Israël en de Palestijnse Gebieden beslaat.139

Ook Janneke Stegeman schrijft in haar dissertatie140 dat elke samenleving zijn oorsprong,
geschiedenis en stereotyperingen van mensen die erbij horen en van hen die buiten de groep vallen
uitdrukken in narratieven die de groepsidentiteit vormen en die uiteindelijk ook de cultuur gestalte
geven. Conflicten, en vooral een conflict als het Israëlisch-Palestijnse, diep geworteld in het
collectieve geheugen, veroorzaakt stress, angst en onevenwichtigheid, zodat men het nodig heeft om
de groepsidentiteit te beschermen. Zij schrijft verder:
Such conflicts involve every aspect of life. Narratives of identity in these cases therefore contain
elements that are mutually exclusive, while the need for powerful narratives of identity is very strong.
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Therefore, acknowledging the narrative and identity of the other endangers one’s own, so that each
group needs to negate the identity of the other within its own narrative. Israeli and Palestinian
narratives contain mutually exclusive convictions regarding past causes of the conflict, present status
quo and future solutions. For both parties, the narrative of the other group challenges their claims to
ownership of the land and its resources and their sense of belonging. At the same time, beyond the
surface of the dominant narratives, overlap exists between Israeli and Palestinian identity.

Stegeman zegt hier dus dat in het Israëlisch-Palestijns conflict niet alleen tegengestelde narratieven
een rol spelen bij de vorming van groepsidentiteiten, maar dat in die groepsidentiteiten ook overlap
is te vinden. Gezien de dominante narratieven speelt dit gedeeltelijk samenvallen van beide
identiteiten -helaas- geen rol in het heersende discours.
Rotberg141 zegt in zijn inleiding over narratieven in een conflictsituatie het volgende:
The narrative exists, furthermore, as a coping mechanism in a situation of interminable conflict. Both
the legitimacy of the cause and the nature of the sacrifices that support coping under stress are
encapsulated in the narrative. At the heart of narratives of struggle and response is collective memory.
Such memory need not reflect truth; instead, it portrays a truth that is functional for a group’s ongoing
existence. It should be expected that most collective memories are tendentious, biased, selective, and
appropriately distorted. The social reality of the present explains the past.142

De narratieven functioneren als legitimering van de waarden van een volk en delegitimering van de
waarden van het andere (de vijand), maar ook om fouten, zwakheden en excessen te
rationaliseren.143
Mensen hebben het nodig om in een omgeving te leven die betekenisvol, begrijpelijk, voorspelbaar
en georganiseerd is, zeggen Daniel Bar-Tal en Gavriel Salomon. Dat geldt niet alleen voor individuen,
maar ook voor groepen. Individuen streven er niet alleen naar hun eigen wereld te ordenen, maar
ook hun collectieve wereld.144 Volgens Bar-Tal en Salomon raakt het narratief van collectief geheugen
aan vier thema’s die de perceptie van het conflict en de manier waarop men ermee omgaat
beïnvloeden. Ten eerste zien zij dat het narratief het uitbreken van het conflict en het verloop ervan
legitimeert en ten tweede dat dit narratief vervolgens een positief beeld geeft van de eigen groep.
Als derde thema geven zij aan dat het collectief geheugen narratief de tegenpartij delegitimeert. Het
narratief focust vooral op misdaden, wreedheden, geweld, gebrek aan medemenselijkheid van de
tegenpartij en wijst erop dat het karakter van de tegenstander een mogelijk vreedzame oplossing van
het conflict in de weg staat. Het vierde thema van dit narratief is volgens Bar-Tal en Salomon het
presenteren van de eigen groep als slachtoffer.145 Dat laatste leidt tot de gedachte dat het conflict is
opgelegd door een tegenstander die niet alleen onrechtvaardig strijdt, maar ook immoreel is.146 De
auteurs zien als middelpunt in het Israëlisch-Palestijnse conflict de landclaim. Beide partijen claimen
het land als hun thuisland.147
Een andere stem in dit verband is die van John Paul Lederach die een beschrijving geeft van
karakteristieken van diep verdeelde samenlevingen. Een opvallend karakteristiek in de rij die hij
noemt is één die betrekking heeft op conflicten zoals het Israëlisch-Palestijnse conflict: cohesie en
identiteit. Lederach zegt dat mensen die betrokken zijn in een dergelijk conflict zekerheid zoeken
door zich te identificeren met iets dat dicht bij hun ervaringswereld is en waarover ze een zekere
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mate van controle kunnen uitoefenen. Deze “unit of identity” kan zijn een groep, etniciteit, religie of
geografische – of regionale verbondenheid of een mix van deze elementen148. Lederach ziet als
uitkomst van een dergelijke “narrowing of identity” een soort ‘Palestinization’ of een ‘Israelization’
van het conflict, die in het ergste geval afbreuk doet aan het centrale gezag. Dit laatste is realiteit
geworden in de verhouding tussen de Palestijnse bevolking en de eigen Palestijnse Autoriteit.
Lederach zegt voorts dat het proces waarbij dit gebeurt zijn wortels heeft in langdurig wantrouwen,
angst en paranoia, die worden versterkt door de ervaringen van geweld, scheiding en
wreedheden149. Een ander karakteristiek van zo’n diep verdeelde samenleving dat Lederach noemt is
dat dergelijke conflicten langdurig en hardnekkig zijn. De reden daarvan is dat de vijand naast je
woont of slechts één dorp verderop. Cruciaal voor de dynamiek die deze conflicten aandrijft, zijn dus
volgens Lederach sociaalpsychologische percepties, emoties en subjectieve ervaringen, die vaak niet
langer gekoppeld zijn aan de oorspronkelijke oorzaken van het conflict150. Hij schrijft: “This is part
and parcel of the sociological dynamic of ‘reciprocal causation’, where the response mechanism
within the cycle of violence and counterviolence becomes the cause for perpetuating the conflict,
especially where groups have experienced mutual animosity for decades, if not generations.”151
Ilan Pappe vertelt juist over initiatieven aan het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw om te
komen tot een ‘bridging narrative’ tussen Israëli’s en Palestijnen. Zo’n overbruggend verhaal wordt
door hem gedefinieerd als “a conscious historiographical effort that is undertaken by historians in
societies wrought with long internal and external conflicts in order to connect conflicting narratives
and historiographies. A bridging narrative is a historiographical enterprise that is intrinsic to the more
general reconciliation effort.” Hij vult aan: “If we limit this definition to intra-national conflicts, the
bridge is built by historians on each side of the devide. It is initiated by historians who belong to the
stronger party and are willing to recognize the other side’s narrative and at the same time adopt a
more critical approach toward their own". 152 Pappe stelt voor een dergelijk project een aantal
voorwaarden om succesvol te kunnen zijn. Als eerste voorwaarde noemt hij de noodzaak van
politieke atmosfeer die open staat voor elke daad van verzoening en die ook bevordert. Hij zegt in
dat verband dat het overbruggen van geschiedenis een frisse kijk vraagt op de manier waarop de
context van invloed is op de perceptie van historische gebeurtenissen, en hoe de machtsstructuur
van een staat de aard van de dialogen tussen heden en verleden bepaalt. Pappe schrijft dat dit
proces in Israël is begonnen met het naar voren komen van de ‘new history’, een professionele
historiografie, geschreven door een groep Israëlische historici. Hun schildering van de oorlog in 1948
was een uitdaging voor de ‘officiële’ zionistische versie. De essentie van deze inspanning was de
bereidheid om de geschiedenis van het eigen land met een kritische blik te beschouwen. Dit
resulteerde er volgens Pappe in dat de belangrijkste claims van Israëlische mainstream historici
werden afgewezen en dat eerdere Palestijnse claims werden gelegitimeerd. Pappe concludeert: “This
new orientation narrowed the gap between the opposing national narratives of the conflict’s history.
The self-criticism was not limited to the 1948 war but was also used in new research into both earlier
and later periods. The new history expanded into an intellectual movement that I termed the “postZionist” scholarship of Israel […]”153.
Pappe noemt als tweede voorwaarde om te komen tot een dergelijk overbruggend narratief de
toepassing van een zachte, relativistische methode voor het schrijven van geschiedenis in een kader
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van nationale conflicten. Daarmee bedoelt hij dat “een zee van feiten” openbaar wordt gemaakt in
een zo breed mogelijk spectrum. Zo wordt empirisch bewijsmateriaal verzameld, onderzocht en
vermeerderd zoals in elk positivistisch historisch onderzoek, maar de uitwerking van die berg
bewijsmateriaal is niet neutraal of objectief, zeker niet wanneer het gaat om een nog actief conflict,
waarvan partijdige historici de geschiedenis beschrijven. 154 Pappe beschrijft hoe dergelijke projecten
elders vaak werden gehinderd door de professionaliteit van de historici. Naarmate de
historiografische debatten vorderden werden ze minder elitair, meer interdisciplinair en meer
gevoelig voor een dialectische relatie tussen macht en kennis. Hij schrijft: “Historical reconstruction,
therefore, becomes a joint historiographical undertaking by individuals who remove themselves from
their national and positional identities (invaders versus invaded, occupiers versus occupied, and
colonizers versus colonized).155
De derde voorwaarde die Pappe stelt is een verandering binnen de machtsstructuur van het culturele
veld dat bepalend is voor het historiografische perspectief. Als voorbeeld hiervan noemt hij de kracht
van de intifada van 1987, die ervoor zorgde dat de internationale wetenschappelijke gemeenschap
overtuigd raakte van de legitimiteit van de historische versie van de Palestijnen en tot op zekere
hoogte van de de-legitimiteit van de Israëlisch-Zionistische versie. Dit proces van legitimering
betekende dat (een deel van) het Palestijnse narratief als professioneel valide werd geaccepteerd,
terwijl daarentegen delen van de Israëlische geschiedschrijving werden ontmaskerd als ideologisch
en polemisch156
Als laatste voorwaarde voor een historiografische benadering van een overbruggend verhaal is
methodologisch van aard. Hij legt uit dat een overbruggend narratief niet gebaseerd kan zijn op
historie vanuit een elitair gezichtspunt, noch vanuit een nationalistische benadering. Daarom ligt de
vorm van een culturele en sociale historiografie meer voor de hand. De geschiedenis van de
dominante en machtige partij is volgens Pappe vaak de geschiedenis van de politieke elite. Om de
kant van de slachtoffers naar voren te halen is hulp nodig van de sociale en culturele geschiedenis
wanneer de slachtoffers door het politieke spel zijn gemarginaliseerd157. Over de betekenis van de
sociale en culturele geschiedenis van nationale conflicten in het Midden-Oosten schrijft Pappe: “[…]
is still a barren land awaiting future scholars. But this new history is beginning to be produced in the
wake of critiques of national historiographies.
De motivatie van dit initiatief was “the drive to bring Palestinians back into the history of Palestine.”
Hiermee werd de zionistische claim tegengesproken dat er nauwelijks Palestijnse aanwezigheid was
in pré-zionistisch Palestina. Pappe schrijft: “The search for non-elite history became the main basis
for a joined narrative, anti-elitist in principle.”158

5.2.

Joods-Israëlische discoursen en narratieven
5.2.1. David en Goliath: Who is who?

Het narratief van de jonge staat was dat de Israëlische overwinning een overwinning was als die van
de bijbelse David op de reus Goliath. De ver in de minderheid verkerende Joodse strijdkrachten
stonden tegenover de massieve kracht van vijf Arabische legers die vastbesloten waren “de Joden de
zee in te drijven”. Maar volgens Mark Braverman 159 klopt dit narratief niet met de werkelijkheid van
een zeer goed getrainde en goed bewapende zionistische militaire macht tegenover de armzalig
bewapende, slecht georganiseerde en nauwelijks gemotiveerde eenheden van de buurlanden. Ook
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was er geen Palestijnse staat met een eigen leger. Er waren slechts wat lokale milities ter verdediging
van de eigen dorpen.160
Deze oorlog ging te boek als zelfverdedigingsoorlog en kreeg namen als “the War of Independence”
of the “War of Liberation”, in plaats van veroveringsoorlog en etnische zuivering, wat het in
werkelijkheid was.161 Braverman schrijft dat Israëlische historici archieven naar boven hebben
gehaald waaruit duidelijk wordt dat de campagne om de Palestijnse bevolking ‘over te plaatsen’ al in
de jaren dertig van de vorige eeuw door zionistenleiders was gepland.162 Ook Gary Burge noemt deze
strategie in zijn korte overzicht van de geschiedenis van het land:
In 1897, Theodore Herzl organized the first “Zionist Congress” in Basel, Switzerland, and gathered Jewish
intellectuals from twenty-four countries. Following this meeting, Herzl wrote in his diary, “At Basel I
founded the Jewish state.” Within a couple of years, over ten thousand Zionist settlers had moved to
Palestine. Many purchased land from absentee Arab landlords who had no investment in the local people,
but other Zionist leaders understood that one feature of their strategy had to be removing the Arab
population. Herzl wrote in his diary on June 12, 1895, that the removal of the Arabs bodily from Palestine
is part of the Zionist plan “to spirit a penniless population across the frontier by denying it employment.
Both the process of expropriation and the removal of the poor must be carried out discreetly and
circumspectly.”163

Landverovering is één kant van de medaille, herovering van waardigheid en trots een andere kant.
Na het Europese anti-judaïsme en antisemitisme, uitlopend op de Shoah, zochten de zionisten een
manier om hun trots, waardigheid en zelfbeschikking te heroveren, aldus Braverman.164
Het Joodse narratief, het verhaal dat Joden zichzelf vertellen is volgens Braverman: “We have
survived through the ages by managing to protect ourselves from a world that seeks our destruction.
We have preserved our dignity in the face of marginalization, disenfranchisement, and demonization
by maintaining a fierce pride and sense of superiority over the ignorant, violent forces surrounding
us.”165
Who is who in het David-Goliath narratief? Het bijbelverhaal waar het narratief naar verwijst is een
verhaal over machtsongelijkheid, waarbij dank zij Gods hulp de zwakke partij de sterke overwint.
Hoewel Israël zich in het huidige narratief presenteert als de David-figuur, zou het misschien meer
voor de hand liggen om die rol nu toe te schrijven aan het Palestijnse volk.
5.2.2. Safety first!
Het is niet vreemd dat veiligheid bovenaan het verlanglijstje van naar Israël teruggekeerde Joden
stond en staat. Immers, hun Europese geschiedenis is een geschiedenis van eeuwenlange
onveiligheid, bedreigingen en moordpartijen, uitlopend op de Nazivernietigingskampen.
Volgens Braverman is het moderne Israël voor de Joden hét bewijs van hun overleven en een bron
van trots. Het ideaal was om “de woestijn te laten bloeien”. Aan dat ideaal werd voldaan door de
“nieuwe Jood”, bruin verbrand, sterk en trots; de Jood die ook Jeruzalem terug eiste.166 Wie dit beeld
betwist komt direct aan de diepgewortelde Joodse behoefte aan veiligheid en welzijn.167
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De zionistische reden voor terugkeer naar Israël en de oprichting van een Joodse staat was volgens
Bar-Tal en Salomon voornamelijk gebaseerd op het geloof dat de veiligheid van het land en zijn
Joodse inwoners ernstig werden bedreigd. Veiligheid werd niet alleen een centrale behoefte, maar
ook de centrale waarde binnen de Israëlisch-Joodse samenleving. Veiligheid verwierf daarmee de
status van cultureel symbool van het Israëlisch-Joodse ethos. De Israëlische samenleving werd een
“nation under arms” of een “nation in uniform”, altijd levend in een “dormant war”. 168
Dienst doen in de Israeli Defense Forces (IDF) betekende een toegangsbewijs voor de Israëlische
samenleving. Dienstweigering of ontduiking stond gelijk aan sociale uitsluiting. Militaire helden
werden met eer overladen en gevallenen herdacht door de samenleving. Ook nabestaanden van
gevallen militairen kregen compensatie en hulp, net als degenen die gewond waren geraakt tijdens
hun dienstplicht.169
Het was de maatschappelijke overtuiging dat Israël moest voldoen aan vier voorwaarden om de
nationale veiligheid te garanderen: 1. Israël moest militaire overmacht ontwikkelen om Arabische
agressie af te schrikken. 2. Israël had het recht en de plicht om zichzelf te verdedigen tegen Arabische
dreiging en zo nodig ook zelf militaire acties of zelfs een oorlog te beginnen. 3. Israël moest
onafhankelijk zijn van buitenlandse militaire hulp, internationale publieke opinie of buitenlandse
leiders of organisaties zoals de VN. 4. Land moest worden gezien als de meest belangrijke nationale
strategische waarde.170
‘Safety first’ was ook de achtergrond van de bouw van de muur (vanaf 2002) op de Westelijke
Jordaanoever. Volgens het officiële discours van de Israëlische regering is de muur bedoeld als
‘veiligheidsmuur’ omdat de muur het binnendringen in Israël van zelfmoordcommando’s zou moeten
verhinderen. De vraag is of dit de hele waarheid is. Palestijnen claimen dat Israël een dubbele agenda
heeft omdat de muur niet op de ‘Groene Lijn’ wordt gebouwd, maar ten oosten daarvan, dus feitelijk
op Palestijns grondgebied. De Palestijnen zijn ervan overtuigd dat Israël met de bouw van de muur
niet alleen de veiligheidssituatie op het oog heeft, maar en passant Palestijns land annexeert. Dit
noemt ook Kristof Goossens in de inleiding op zijn promotieonderzoek.171 Naast de bekende muur op
de Westelijke Jordaanoever is er nog een andere afscheiding, namelijk rond Gaza. Deze afscheiding in
de vorm van een hek werd al halverwege de jaren ’90 gebouwd na de terugtrekking van het
Israëlische leger uit Gaza, zoals overeengekomen in de Oslo-Akkoorden in 1993. Goossens vermeldt
dat dit hek tijdens de tweede intifada grotendeels werd vernield door Palestijnen, maar dat een jaar
later Israël het weer opbouwde met als reden de veiligheid van Israël.172
5.2.3. Het is ons land!
De Joodse landclaim werd gerechtvaardigd door het narratief van een land dat maar schaars bevolkt
was met Arabieren, die daarenboven nog maar relatief kort in het land woonden. Immers, het land
lag er desolaat en verwaarloosd bij en leek eerder op een woestijn toen de Joden er kwamen. Pas
toen de Joden terugkwamen in het land om het te bebouwen, kwamen de Arabieren. Ook de
Palestijnse nationale identiteit werd door de Joodse bevolking ontkend: het waren immers
Arabieren, deel uitmakend van de Arabische natie. Die Palestijnse identiteit was een nieuwe
ontwikkeling, zo luidde het verhaal.173
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Mark Braverman, Amerikaans-joods schrijver, vertelt in zijn boek A Wall in Jerusalem174 over zijn
gesprek in een taxi met een Russisch-joodse chauffeur die nog maar kort geleden naar Israël was
gekomen. Braverman wilde vanuit West-Jeruzalem naar het busstation in Oost-Jeruzalem, waarop de
taxichauffeur hem vroeg wat een Jood als hij “daar” te zoeken had. De chauffeur zei: “I don’t like
them, these cousins of ours.” Braverman, getriggerd door de identificatie van Palestijnen als familie,
vroeg naar de reden van zijn afwijzing. Volgens de chauffeur waren Palestijnen vies en dieven,
waarop Braverman antwoordde dat het toch niet makkelijk voor hen was: “After all, we came here
and took their land.” Die uitspraak wekte de woede van de chauffeur die uitriep dat het ‘ons’ land is,
dus dat het met geen mogelijkheid ‘hun’ land kon zijn. 175 Het is een tekenend voorbeeld van de
manier waarop Joden naar het land kijken. Het is ‘ons’ land, waaraan vaak wordt toegevoegd dat dit
land hen door God is gegeven. Veel van de Joods-Israëlische narratieven zijn dan ook ontleend aan
de Hebreeuwse bijbel (TeNaCH).
Mitri Raheb, Palestijns christen, Luthers theoloog/predikant en vredesactivist, citeert Jan Assman
(1997) die schreef:
Geschiedenis verandert in mythe zodra deze wordt herinnerd, verhaald en gebruikt. Het betekent dat
ze verweven wordt in de stof van het heden. Als je geheugen bekijkt als individuele en sociale
vaardigheid, is het niet eenvoudigweg het opslaan van feiten uit het verleden. Het is een
voortdurende, herscheppende verbeelding. Met andere woorden: het verleden kan niet worden
opgeborgen, het moet bewerkt en overgebracht worden.

Raheb stelt dat niet alleen mythologie, maar ook politieke macht nodig waren om te komen tot “de
uitvinding van het Joodse volk”, een uitvinding die voortgekomen is uit de ontwikkelingen in Europa
in de negentiende en twintigste eeuw. “De theologie van de grootmacht werd de raison d’être.”176
Raheb zegt bovendien dat de staat Israël en Joodse organisaties wereldwijd zich hebben ingespannen
om de nieuwe staat te brandmerken “als een bijbelse entiteit”, een beeld dat men bevestigde met
culturele uitingen zoals de film en -vooral Amerikaanse- kaskraker ‘Exodus’ (een verfilming door Otto
Preminger van het gelijknamige boek van Leon Uris) en het lied ‘Jerusalem, City of Gold’, dé tophit
van 1967. 177 Het bijbelse Israël werd na de Tweede Wereldoorlog vermengd met de staat Israël, niet
alleen door joden zelf, maar ook door (veelal westerse) christenen. De God van de bijbelse verhalen
zou ook aan de kant van de huidige staat Israël staan.178
Over de moed van de Palestijnen waren de meeste zionisten het eens: Palestijnen waren passief,
lafaards en waren door hun eigen leiders tot slachtoffers gemaakt. De Palestijnse historicus Saleh
Abdel Jawad schrijft: “The old Israeli history portrayed Palestinians as a passive people who fled their
homes without cause, thereby revealing the shallowness of their ties to their land.”179 De Palestijnen
zouden dus nauwelijks binding hebben met hun land, reden temeer voor de zionisten om ze uit hun
dorpen en van hun land te verdrijven. Abdel Jawad citeert Benvenisti (2002) die schreef: “This
competition over who was more attached “to this land” was just a variation on a conventional tenet
of Zionist ideology: The Arabs neglected the land … and therefore they have no right to the homeland
… [W]hen it comes right down to it, who cares for that which is not his?”180
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Saleh zegt dat deze zionistische narratieven voor Palestijnen moeilijk zijn te weerleggen. Nog
moeilijker is het om daar andere narratieven tegenover te stellen omdat de geschreven Palestijnse
herinneringen en hun gedrukte culturele erfgoed door de Israëlische overwinning in 1948 en de
daarmee gepaard gaande verwoesting van 80-85 procent van de Palestijnse dorpen grotendeels was
vernietigd. Saleh schrijft dat vooral de bezetting van Palestijnse steden desastreus was voor het
Palestijnse culturele erfgoed. Juist de steden waren de bewaarders van een culturele identiteit die in
die tijd nog bezig was vorm te krijgen. Daarom was het zo rampzalig dat de Israëli’s alle openbare
bibliotheken, drukpersen en uitgeverijen, landeigendomsregisters, archieven van gemeenteraden,
ziekenhuizen, scholen en culturele centra confisqueerden of vernietigden. 181
Ook privé bibliotheken, familiedocumenten, dagboeken van intellectuelen werden meegenomen.
Saleh schrijft verder dat in de gebieden die onder Israëlische controle vielen (waaronder de
belangrijkste culturele en intellectuele centra van de Palestijnse samenleving) al het geschreven
culturele erfgoed verdwenen is.182
Palestijnse kranten en krantenarchieven werden in 1948 eveneens vernietigd en in slechts twee
gevallen zijn microfilms behouden gebleven.183 Saleh rapporteert over nog heel veel meer
documenten en archieven die zijn vernietigd of meegenomen door de Israëli’s. Veel van die
meegenomen documenten en archieven werden ondergebracht in de Israëlische Staats Archieven
die zich in het gebouw van het Israëlische Kabinet bevinden. Deze archieven zijn voor Palestijnse
wetenschappers nauwelijks toegankelijk. Volgens de wet hebben ze toegang tot de archieven, maar
in de praktijk blijken er vele hindernissen te worden opgeworpen. 184
In dit verband schrijft Nur Masalha 185 dat de Palestijnen gemeenschappelijke ervaringen delen met
andere inheemse volken waarvan de verhalen werden ontkend, de materiële cultuur werd vernietigd
en de geschiedenis werd gewist of opnieuw uitgevonden door Europese blanke kolonisten. Hij
bevestigt de inzichten van Saleh: “Zionist methods have not only dispossessed the Palestinians of
their own land; they have also attempted to deprive Palestinians of their voice and their knowledge
of their own history.”186 Overigens werden niet alleen de Palestijnen van hun stem en hun eigen
geschiedenis beroofd, ook de plekken waar Palestijnen hadden gewoond en gewerkt kregen andere
namen, vaak verwijzend naar de bijbel. Het doel hiervan was - in navolging van eerdere Britse en
Amerikaanse verkenningen op dit punt - “etno-racialisering van joden en nationalisatie van de
Hebreeuwse Bijbel”.187 Daarbij was het hernoemen van Palestijnse plaatsnamen van cruciaal belang.
Masalha schrijft (en verwijst daarbij naar Rabkin, 2010):
In line with the reinventions of European ethno-romantic nationalisms, Zionist ideological archaeology
and geography claimed to ‘own’ exclusive ‘national’ inheritance in Palestine; the ‘land of Israel’ was
treated as a matter of exclusive ownership. This process of ethno-nationalization and reinvention of
‘land of the Bible’ intensified after the establishment of the Israeli state in 1948 as part of the general
attempt to ethno-nationalize both Jews and the Hebrew Bible.188

5.3.

Palestijnse narratieven

In de jaren zestig en vroege jaren zeventig van de vorige eeuw was het officiële en dominante
Palestijnse discours dat van de PLO. Dat discours gaf een beeld van Palestijnse helden en hun
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dappere nationalistische strijd. Niet alleen bleef de interne strijd en collaboratie met de zionisten in
deze narratieven buiten beschouwing, maar ook werd de Nakba min of meer verzwegen.189
Toch zijn er ook andere verhalen bewaard gebleven, zij het meestal niet op schrift. Het zijn de
Palestijnse orale narratieven, de verhalen die altijd al mondeling werden en nog steeds worden
doorgegeven.190 De Nakba is voor de Palestijnen de belangrijkste bron van hun collectieve
herinneringen en geschiedenis. Dat zegt ook Masalha. 191 Hij schrijft dat de traumatische ervaringen
van 1948 het centrum vormen van de Palestijnse samenleving en haar collectieve strijd. Met die
Palestijnse samenleving bedoelt hij niet alleen de Palestijnen binnen Israël en de bezette gebieden,
maar ook de Palestijnen in vluchtelingenkampen elders en in de diaspora. De Nakba verbindt volgens
hem alle Palestijnen in emotionele zin, ook al zijn ze in geografisch opzicht van elkaar gescheiden.
5.3.1. De orale traditie
“Het enige dat ik nog heb uit
mijn dorp is een muntje. Ik hou
het altijd bij me en als ik doodga
geef ik het aan mijn kinderen.
Die kunnen ermee terugkeren,
ooit.”
Fakhri Eltelawi 192

Palestijnse vluchtelingengemeenschappen in Libanon en elders in het Midden-Oosten hebben het
naar boven halen van de herinneringen aan de Nakba aangemoedigd en de Nakba-herdenking actief
bevorderd als vormen van cultureel verzet. Masalha verwijst in dit verband ook naar Khalili (2005).193
Volgens hem heeft de Israëlische revisionistische geschiedschrijving lange tijd officiële documenten
en staatsdocumenten voorrang gegeven boven de verhalen van de mensen zelf. In de laatste
decennia is daarin verandering gekomen doordat de orale geschiedenis heeft geprobeerd de
disbalans in moderne geschiedschrijving te herstellen. Ze heeft dat onder meer gedaan door
methoden te vinden om context en betekenis, feiten en bewijsmateriaal achter de officiële
documenten naar boven te halen. Zo kon de mondelinge geschiedenis een enorme verandering
teweeg brengen in de historische methodologie doordat zij verborgen, onderdrukte of
gemarginaliseerde verhalen aan het licht bracht. 194 Masalha vertelt dat deze mondelinge verhalen
vooral focussen op de symbolische en emotionele banden die de mensen hebben met de huizen en
dorpen die ze hebben moeten verlaten of waaruit ze zijn verbannen. Voor hen zijn deze verhalen een
vorm van ‘bewijs’ dat ze daar hebben geleefd en dat ze recht hebben op het land dat hen door hen
voorouders is nagelaten. Hun herinneringen van vóór 1948 spreken van de rijkdom van het land, de
schoonheid van het landschap en vertellen in detail over het leven in de dorpen en steden:”These
affirmative narratives about the land testify to the intimate and intense experience of everyday life
on the land: the names of the valleys and wadis, hills, tombs and shrines, streets, springs and wells,
cultivated fields and vineyards; the importance of trees (olive, almond, grape) and other natural
elements in memories of the past.”195
Masalha noemt mondelinge geschiedenis een “betekenisgever” en als zodanig een belangrijke
katalysator in creatieve toepassingen zoals poëzie, film en beeldende kunst, maar ook in
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interpretaties op historisch gebied en bij het construeren van alternatieve geschiedenissen en
herinneringen. Hij voegt daaraan toe dat mondelinge geschiedenis, net als geschreven documenten,
nooit vrij is van feitelijke fouten en dat beide vormen altijd kritisch moeten worden benaderd.196
Voorts zegt hij dat deze Palestijnse mondelinge verhalen en verklaringen juist stem geven aan de
onderdrukten, zoals boeren, arme stedelingen, vrouwen, inwoners van vluchtelingenkampen en
leden van Bedoeïenenstammen. Het is het belangrijkste kenmerk van het initiatief van het vastleggen
van deze mondelinge geschiedverhalen, namelijk dat het van onderop komt en dat er een directe
participatie is van de ontheemde gemeenschappen. Masalha verwijst hierbij ook naar Gluck (2008)
die schrijft dat dit grassroots initiatief vanaf midden jaren tachtig heeft aangetoond dat het belangrijk
is om de gebeurtenissen van de Nakba te horen vanuit het perspectief van diegenen die altijd al
gemarginaliseerd werden door de Palestijnse elite en door het mannelijke deel van de bevolking.197
Het etnografische werk van Rosemary Sayigh en van Nafiz Nazzal heeft er sterk toe bijgedragen dat
verhalen vanuit de onderdrukte groepen, vooral vrouwen, een tegenwicht konden vormen tegen de
overheersende zionistische verhalen en tegen de verhalen van de elite.198 Verhalen vertellen (AlHakawati) hoort hoe dan ook bij de Palestijnse en Arabische cultuur. En het zijn juist vooral vrouwen
die de verhalenvertellers zijn. In deze hoedanigheid vormen zij een uitdaging voor de overheersende
en patriarchale narratieven en zetten daar vraagtekens bij.199
5.3.2. Films
Naast de orale traditie en de verhalen ‘van onderop’ die daaruit zijn voortgekomen, heeft met name
de herdenking van vijftig jaar Nakba in 1998 een opmerkelijke stroom van Palestijnse films op gang
gebracht. Daarnaast kwamen er bij die gelegenheid verschillende memoires uit en werden websites
gelanceerd met archiefmateriaal dat onder meer mondelinge verhalen, ervaringen van vluchtelingen
en herinneringen aan de Nakba bevatten. Onder de films waren Edward Said’s In Search of Palestine:
Edward Said’s Return Home 200, Muhammad Bakri’s 1948 201 en de film van Simone Bitton over de
Palestijnse dichter Mahmoud Darwish: Mahmoud Darwish, et la terre comme la langue.202
In de documentairefilm van Said (1998) is te zien hoe hij samen met zijn zoon vanuit de Verenigde
Staten na veertig jaar een bezoek brengt aan Palestina, zijn geboorteland. In zijn film laat Said de
plekken uit zijn jeugd zien, oorlogsbeelden, beelden van verwoesting, beelden van historische
momenten, maar ook voert hij gesprekken met verschillende mensen: Palestijnen en Joden, met
ouderen, jongeren en kinderen. Aan het slot van de film laat hij zien hoe het land en de oogst van
een Palestijnse boer worden vernield door grote machines, bestuurd door Israëli’s. Volgens de boer
was er nog een juridische procedure gaande, maar de Israëlische autoriteiten hadden niet niet de
moeite genomen om te wachten op de uitkomst daarvan. Saïd’s conclusie aan het eind van zijn
gesprekje met deze boer: “Dit is de essentie van het probleem waar de mensen vandaag mee
worden geconfronteerd.”
In de film van Bakhri (1999) komt Bakhri zelf aan het woord in korte sketches tussen de verschillende
delen van zijn documentairefilm. De film laat gesprekken zien van Bakhri met Palestijnse mannen en
vrouwen die de Nakba in 1948 zelf hebben meegemaakt. Ook voert hij gesprekken met voormalige
Israëlische militairen uit die tijd en met joodse kolonisten die hun leven hebben opgebouwd op de
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ruïnes van de verwoeste Palestijnse dorpen. Ook zijn beelden te zien van Palestijns land waar ooit
een dorp heeft gestaan en waarvan de ruïnes door planten zijn overwoekerd. Oude mensen halen
herinneringen op aan dat dorp en hun leven van toen. De film eindigt met een lied waarin verdriet en
heimwee doorklinkt:
O bird, you have reminded me
of my love with your plaintive song.
Do not compound my sorrow.
O bird, when you see a men
placing his hand on his cheek,
it means he has parted from his loved ones.
Do not approach him.
O bird, everyone has his own troubles.
Do not compound my sorrow.

In de driedelige documentaire van Simone Bitton (1997) toont de filmmaakster leven en werk van
Mahmoud Darwish (1941-2008), beroemd Palestijns dichter en vertolker van het verdriet van zijn
volk. Geboren in een dorp in Galilea, nam hij als kind deel aan de uittocht van Palestijnse
vluchtelingen uit 1948. Teruggekeerd naar Israël en Israëlisch-Arabisch vluchteling in eigen land,
begon hij te schrijven. De Arabische bevolking van de staat Israël stond onder militair Israëlisch
bestuur. Aangezien dichters een grote populariteit genieten in het Oosten kon Darwish uitgroeien tot
de stem van zijn volk. In 1971 besloot hij in ballingschap te gaan. Het werk van Darwish is politieke
poëzie. Voor hem stond dichten gelijk aan het plegen van verzet.
5.3.3. Beeldverhalen
Een andere vorm van verhalen vertellen wordt zichtbaar in de ‘beeldverhalen’ op de muur in
Bethlehem, de bijna acht meter hoge afscheidingsmuur die in totaal ruim 700 kilometer lang is en het
land doorsnijdt. Toeristen die de geboorteplek van Jezus bezoeken laten zich ook vaak naar de muur
brengen om de vele kunstuitingen, teksten en
verhalen te zien.
De kunst is voor een deel gemaakt door de
Britse straatkunstenaar Banksy die daarmee
sinds 2005 aandacht vraagt voor het eindeloze
conflict. Direct naast de grens heeft Banksy
het Walled Off Hotel geopend, waar gasten
direct uitzicht hebben op de muur. Banksy
prijst zijn hotel aan als ‘het hotel met het
beroerdste uitzicht ter wereld’. Inderdaad
komen de toeristen om zelf ‘de muur’ in
ogenschouw te nemen, of simpelweg om er
een selfie te maken, zoals op de foto
hieronder gebeurt.
Afbeelding 1

In het rapport dat verscheen naar aanleiding van de studiereis in maart 2017 naar Israël-Palestina
waaraan ik heb deelgenomen, schreef een medestudent, Dito Alif Pratama, een hoofdstuk over de
muur, getiteld ‘Messages from the Wall’. Over de ‘posters’ op de muur zegt Pratama in een
persoonlijke reflectie:
Having been involved in the excursion to Israel-Palestine and having seen a lot of remarkable
messages on the wall along the settlement area means a lot to me. I received many impressions that
are mixed together in a feeling of uncertainty. For Palestinians, the art works seem to be the single
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most powerful weapon to show the world how humiliating and frustrating they feel during the Israeli
occupation. From this, I was also wondering whether the root conflict between the Israelis and
Palestinians is more complicated, since it differs from what I know from reading books or some other
sources of information. 203
Afbeelding 3

Afbeelding 2

En over de poster met als titel ‘Hope’ (zie afbeelding 4) schrijft Pratama: “From this poster, we may
understand that what they (Palestinians) want is peace; what they hope is justice; what they need is
freedom. To stop the Israeli-Palestinian conflict becomes the ultimate hope of Palestinians.”
De verhalen op de muur spreken een eigen taal en hebben
een eigen dynamiek. Sommige roepen op tot gewapend
verzet, andere zoeken het in geweldloze manieren van
verzet tegen bezetting en segregatie, weer andere spreken
van hoop op bevrijding en terugkeer van verdreven
Palestijnen naar hun geboorteland.

Afbeelding 4
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Aan Nora Carmi vroeg ik: What are the social and economic consequences of the so-called ‘safety
wall’ for the Palestinian people? Haar antwoord was:
The justification of the state of Israel was for security reasons and to keep out “terrorist” attacks.
Actually, the plans for the construction go back to years prior to the second intifada and 2000 (the
Israeli excuse). What this separation (hafrada), apartheid wall has done is to cut into the West Bank in
its most fertile and rich areas, separating farmers and agricultural projects from being implemented in
their own land left behind the wall. Economically, products from one area to another in the West Bank
are either prevented from crossing or kept to rot at the entrances and the special gates that open only
at certain hours, which means that even school children have to suffer, sick people and ambulances
are prevented from crossings and so people can die. Shooting by soldiers occurs constantly and
randomly.

5.4.

‘De ander’ in leerboeken

Al heel vroeg in hun leven worden inwoners van Israël-Palestina geconfronteerd met de
tegenstrijdige nationale narratieven, namelijk door hun leerboeken. In februari 2013 werd een
onderzoeksrapport over dit onderwerp uitgebracht: “Victims of Our Own Narratives?” Portrayal of
the “Other” in Israeli and Palestinian School Books. 204 Het onderzoek was geïnitieerd door de Council
of Religious Institutions of the Holy Land en gefinancierd door een subsidie van de United States
Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor awarded to A Different Future.
De Council of Religious Institutions of the Holy Land (verder genoemd CRIHL) besloot tot deze studie
met als doel het bevorderen van de ontwikkeling van een cultuur van vrede en wederzijds respect in
het Heilige Land tussen de drie Abrahamitische religies. Daartoe werd onderzocht hoe in Israëlische
als Palestijnse leerboeken de partijen in het conflict elkaar portretteren en ook werd gekeken naar
thema’s gerelateerd aan conflict en vrede. Een gezamenlijk Israëlisch-Palestijns onderzoeksteam
werd daartoe samengesteld. Dit team ontwikkelde een onderzoeksmethode die tot maximale
objectiviteit zou moeten leiden.205
Er worden in de samenvatting vier belangrijke uitkomsten genoemd. Als eerste vond de
onderzoeksgroep dat de dehumaniserende en demoniserende karakteriseringen van ‘de ander’ die
men elders vaak aantreft en die het grote publiek kunnen verontrusten zelden voorkomen in zowel
Israëlische als Palestijnse leerboeken. Een tweede uitkomst was dat de boeken aan beide kanten
eenzijdige nationale narratieven presenteren die de ander voorstelt als vijand, negatieve daden van
de ander omschrijft als gericht tegen de eigen gemeenschap en de eigen gemeenschap op een
positieve manier presenteert waarbij de daden gericht zijn op zelfbescherming en vredesdoeleinden.
In Israëlische leerboeken waren beschrijvingen van de ander als vijand in het algemeen gerelateerd
aan gewelddadige aanvallen tegen Israëli’s en werd over Palestijnen vaker geschreven dat zij Israël
willen vernietigen dan dat zij Israël willen overheersen. In Palestijnse boeken waren beschrijvingen
van de ander als vijand meestal gerelateerd aan land en beschikbare middelen (zoals waterbronnen),
aan de Joden gegeven (door buitenlandse mogendheden) of zich door Joden toegeëigend. Palestijnse
leerboeken beschrijven Israëli’s vaker als degenen die willen heersen over Palestijnen dan dat ze hen
willen vernietigen. Historische gebeurtenissen, hoewel ze niet zijn verdraaid of verzonnen, worden
selectief gepresenteerd om het nationale narratief van elke gemeenschap te versterken. 206
Als derde uitkomst vond men een gebrek aan informatie over de godsdiensten, cultuur, economie en
gewone dagelijkse activiteiten van de ander, of zelfs over het bestaan van die ander op landkaarten,
waardoor het gemakkelijker wordt de legitieme aanwezigheid van die ander te ontkennen. Een
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vierde uitkomst, aanwezig in alle schoolsystemen, is dat de negatieve vertekening in het omschrijven
van de ander en de positieve vertekening in de omschrijving van zichzelf en de afwezigheid van
beelden en informatie over de ander statistisch significant meer uitgesproken is in Israëlische
Ultraorthodoxe en Palestijnse leerboeken dan in leerboeken uitgegeven door de Israëlische staat.
Deze laatste bevatten soms meer informatie over de ander, geven een minder negatieve algemene
karakterisering van de ander en geven meerdere voorbeelden van acties door Israëli's tegen
Palestijnen die door Israëlische burgers en leiders als verkeerd werden bekritiseerd. Verderop in het
onderzoek worden ook twee voorbeelden gegeven van positieve teksten over Palestijnen (Arabs)
jegens Israëliërs. Men zegt daar wel bij: “As illustrated in two of these examples, positive
characterizations of Arabs or their actions in Israeli State books typically refer to individuals rather
than to Arabs as a whole or as a nation.”207
Ten aanzien van informatieverstrekking over de ander verschillen de boeken van de Israëlische
Ultraorthodoxen maar weinig van de Palestijnse. Voorts kwamen binnen de twee richtingen van de
Israëlische staatsscholen (religieus en seculier) zelfkritische presentaties beduidend vaker voor in de
seculiere dan in de religieuze boeken. Hoewel boeken uit de religieuze richting wel enkele
zelfkritische voorbeelden bevatten, was over het algemeen de presentatie van de eigen
gemeenschap identiek aan de Israëlische Ultraorthodoxe en Palestijnse leerboeken. De onderzoekers
stellen vast dat deze algemene manier om ‘de ander’ te presenteren typerend is voor leerboeken van
samenlevingen in conflict.208
Deze laatste uitkomst beschouwend kwam bij mij wel de vraag naar boven wat er de oorzaak van zou
kunnen zijn dat in Israëlische seculiere leerboeken meer informatie en meer positieve teksten over
Palestijnen en ook meer zelfkritiek te vinden is dan in religieuze. De onderzoekers geven daarvoor
een aantal mogelijke antwoorden. Hiervoor verwijzen ze naar andere onderzoeken (Podeh, 2002 en
Firer & Adwan, 2004) die stellen dat er relaties bestaan tussen de inhoud van schoolboeken van een
gemeenschap en de veiligheid van zijn nationale politieke identiteit enerzijds en zijn relatieve macht
in het voortdurende conflict. Daar komt bij dat de Palestijnen nog maar sinds relatief korte tijd de
mogelijkheid hebben hun eigen leerboeken te schrijven, terwijl de Israëli’s al bezig zijn met hun
‘vierde generatie’ leerboeken en daardoor in de gelegenheid zijn geweest wat meer afstand te
nemen van hun nationale narratieven en meer bereid zijn enig materiaal bezien vanuit het
‘perspectief van de ander’ op te nemen.209 Tenslotte zeggen de onderzoekers dat gesuggereerd
wordt dat de militair en economisch zwakkere partij in een conflict juist een meer uitgesproken
nationaal narratief heeft omdat ze meer te lijden heeft en minder tevreden is met de status quo. De
onderzoekers concluderen dat de Palestijnen de zwakkere van de twee tegenstanders in dit conflict
zijn, dat zij grotere financiële problemen hebben, een hogere werkloosheid kennen en aanzienlijk
meer doden te betreuren hebben, zowel in absolute getallen als per hoofd van de bevolking. Ook
heeft het conflict meer invloed op het dagelijks leven van de Palestijnse bevolking binnen Israël dan
op dat van de Joods-Israëlische.210
Over het Israëlische schoolsysteem en de narratieven die in leerboeken te vinden zijn is Masalha
ronduit negatief. Hij citeert Abu-Sa’ad (2008), die schreef:
In 1953, the Israeli Law of State Education was enacted. It describes the Zionist discourse and general
aims of the Israeli educational system: to base education on the values of Jewish culture and the
achievements of science, on love of the homeland and loyalty to the state and the Jewish people, on
practice in agricultural work and handicraft, on pioneer training and on striving for a society built on
freedom, equality, tolerance, mutual assistance, and love of mankind. (quoted in Mari 1978: 50) This
law was amended in 2000. But it maintained the same educational objectives for state schools (both
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Arab and Jewish), emphasizing ‘Jewish values’, ‘Jewish history and culture’, while ignoring or denying
Palestinian history and cultural heritage (Abu-Sa‘ad 2008: 19).
In June 2001 the minister of education, Limor Livnat, announced that she would like to ensure that
‘there is not a single child in Israel who doesn’t learn the basics of Jewish and Zionist knowledge and
values’. In Israel ‘Zionist knowledge’ and collective memory are promoted by schoolteachers,
academics, educators, historians and novelists, and involve a campaign of Nakba denial and
concealment. The horrors of the Nakba are completely hidden from Jewish schoolchildren, with
teachers and educators helping to construct and preserve a national narrative that eliminates
collective Palestinian memory.211

Masalha beschrijft een eerder onderzoek uit 1999, uitgevoerd door Daniel Bar-Tal, professor aan de
universiteit van Tel Aviv. Bar-Tal onderzocht Israëlische leerboeken en speciaal verhalenboeken voor
kinderen. Zijn onderzoek besloeg 124 boeken voor basisonderwijs en voor onder- en bovenbouw van
middelbare scholen in de vakgebieden grammatica en literatuur, geschiedenis en burgerschap. In de
leerboeken vond Bar-Tal omschrijvingen van Palestijnen als: moordenaars, relschoppers, dieven,
bloeddorstig en in het algemeen achterlijk en niet productief. Verder vond hij dat directe
delegitimisatie en negatieve stereotypen van Palestijnen en Arabieren eerder regel dan uitzondering
waren, terwijl aan de andere kant Israëli’s werden geportretteerd als ijverig, dapper en vastbesloten
om “het land te verbeteren op manieren waarvan zij geloven dat Arabieren daartoe niet in staat
zijn.” Speciaal de aardrijkskunde leerboeken in de Hebreeuwse taal, verschenen vanaf de jaren vijftig
tot de jaren zeventig van de vorige eeuw focussen op de glorie van het oude joodse verleden. Verteld
wordt hoe het land was “verwaarloosd en vernietigd” door de Arabieren totdat de joodse zionisten
“terugkeerden uit hun gedwongen ballingschap en het deden herleven”. Volgens Bar-Tal dienden
deze teksten om de terugkeer van de joden te rechtvaardigen en duidelijk te maken dat alleen zij
voldoende om het land gaven om de moerassen en woestijnen om te toveren tot bloeiende
landerijen. Hiermee wordt de facto de Arabieren het recht op datzelfde land ontzegd. 212
Masalha vermeldt nog een ander onderzoek, uitgevoerd door de Israëlische onderzoeker Adir
Cohen.213 Deze voerde zijn onderzoek uit onder Joodse leerlingen tussen 9 en 12 jaar van een school
in Haifa, een gemengde Joods-Arabische stad. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat 75 procent
van de kinderen de ‘Arabier’ beschrijft als moordenaar, als iemand die kinderen ontvoert, als
crimineel en als terrorist. Verder zag 80 procent de Arabier als vies en 90 procent zei te geloven dat
Palestijnen geen enkel recht hebben op land in Israël. Cohen deed ook onderzoek naar 1700
Israëlische kinderleerboeken, gepubliceerd na 1967. In 520 daarvan vond hij vernederende,
negatieve beschrijvingen van Palestijnen. Van deze beschrijvingen van Arabieren ging 66 procent
over Arabieren als gewelddadig, 52 procent als kwaadaardig, 37 procent als leugenaars, 31 procent
als hebzuchtig en 28 procent als dubbelhartig. Cohen stelt vast dat de auteurs van deze boeken
effectief haat opwekken tegen Palestijnen door hen te ontdoen van hun menselijkheid. Masalha zegt
over deze beide onderzoeken: “Both Bar-Tal’s and Cohen’s studies revealed a culture of
dehumanization deeply rooted in Hebrew literature and Israeli history books. Cohen believes that
Israeli authors and writers deliberately portray Arab characters in this stereotyping way, particularly
to their younger readership, in order to influence their outlook early on so as to prepare them to
‘deal with Arabs’.”214
Opvallend is dat beide Israëlische onderzoekers hun onderzoek niet hebben uitgebreid met
Palestijnse schoolboeken en Cohen niet met Palestijnse leerlingen. Dat zou een summiere
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vergelijking met het CRIHL-onderzoek mogelijk hebben gemaakt. Aangezien ik niet beschik over de
onderzoeken zelf kan ik hier helaas geen redenen voor aangeven215.

5.5.

De rol van theologieën in het conflict
5.5.1. Klein tegen groot

In een land dat niet alleen zichzelf afficheert als ‘Het Heilige Land’ of als ‘het land van de Bijbel’, maar
ook door christenen zo wordt gezien, kan het niet anders dan dat ook theologie een rol speelt in het
conflict. In een eerdere paragraaf van dit hoofdstuk (5.2.1.) gaf ik al een verwijzing naar het bekende
bijbelverhaal over David en Goliath. Zowel onder christelijke als joodse groeperingen binnen en
buiten Israël wordt de staat Israël vergeleken met de kleine David die strijd moest leveren tegen een
vijand die veel machtiger en sterker is. Je zou het verhaal theologisch kunnen duiden door te stellen
dat hier God zelf achter de zwakkere partij staat.
5.5.2. Het land
Voor de landclaim van de joodse Israëli’s wordt theologisch onder meer een beroep gedaan op het
bijbelverhaal uit Genesis 12, 1-7, waarin God het land Kanaän belooft aan de nakomelingen van
Abra(ha)m:
1

De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en
ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je
aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik
vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’
4-5
Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij
nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden
verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar
Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, 6trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij
Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. 7Maar de HEER verscheen aan Abram
en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’

Deze belofte wordt nog eens herhaald in Genesis 13, 14-18:
14

Nadat Lot was weggegaan, zei de HEER tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de plaats
waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. 15Al het land dat je ziet geef
ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd. 16En ik zal je zo veel nakomelingen geven als er stof op de
aarde is: ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. 17Kom, doorkruis het land in zijn
volle lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven.’ 18Toen brak Abram op en ging wonen bij de
eiken van Mamre, bij Hebron. Daar bouwde hij een altaar voor de HEER.

En in Genesis 17, 1-8 is er opnieuw sprake van dit verbond tussen God en Abra(ha)m en diens
nakomelingen. In Genesis 28 wordt het verbond nog eens bekrachtigd aan Jakob, kleinzoon van
Abraham, die na zijn vlucht voor zijn broer Esau in een droom door God wordt toegesproken in bijna
dezelfde bewoordingen als ooit zijn grootvader. Opnieuw klinkt daar bij Betel -de naam die Jakob aan
de plek gaf- de belofte dat het land na zijn terugkeer het zijne zal zijn en dat van zijn nakomelingen
en dat ze dit bezit zelfs naar alle windrichting zullen uitbreiden (Genesis 28, 10-15).
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5.5.3. Een God van gerechtigheid en vrede?
Palestijns theoloog Naim Stifan Ateek stelt dat voor veel Palestijnse en Arabische christenen de
Hebreeuwse bijbel, door christenen meestal ‘Oude Testament’ genoemd, nadelig is beïnvloed door
het “creëren” van de staat Israël en dat daardoor veel voordien verborgen problemen aan de
oppervlakte zijn gekomen.216 De God van de Hebreeuwse bijbel, voorheen de God die redt en
bevrijdt, is sindsdien geworden tot een partijdige en discriminerende God. Hij zegt verder dat
sommige joodse en christelijke uitleggers de Hebreeuwse bijbel grotendeels hebben uitgelegd als
een zionistische tekst en wel in zo’n mate dat het voor Palestijnse christenen weerzinwekkende
teksten zijn geworden. Daardoor is de Hebreeuwse bijbel zowel onder Palestijnse geestelijken als
onder leken min of meer in onbruik geraakt en heeft de kerk moeite om klaarheid te brengen in de
vragen en paradoxen, voortkomend uit de teksten, die direct te maken hebben met de
gebeurtenissen in het huidige Palestina. De centrale vraag van veel christenen is: Hoe kan het Oude
Testament het Woord van God zijn in het licht van de Palestijns-christelijke ervaring dat het gebruik
ervan het zionisme ondersteunt?217 Volgens Ateek is er geen twijfel aan het bestaan van God. Wel
zijn er vragen gerezen bij het concept van deze Oudtestamentische God. Vragen over zijn natuur en
karakter, vragen over wie deze God is en wat zijn relatie is tot de staat Israël. Er zijn ook vragen over
zijn mogelijke partijdigheid in het voordeel van de joden en of deze God nog wel een God is van
gerechtigheid en vrede. Door haar onmacht in het omgaan met deze vragen en hierin leiderschap te
tonen is er een vorm van apathie ten opzichte van de kerk ontstaan onder veel Palestijnse
christenen, aldus Ateek. Hij schrijft dat veel christenen, zowel geestelijken als leken, vormen hebben
gevonden om met de teksten om te gaan door er een allegorische uitleg aan te geven of door de
teksten -zoals hij het noemt- te spiritualiseren. Hoe behulpzaam zo’n uitleg misschien ook kan zijn, ze
voldoet niet als het erom gaat het politieke misbruik van de bijbel aan de kaak te stellen.218 Maar ook
de huidige wetenschappelijke benaderingen van de bijbel, hoe verhelderend ook, geven geen
antwoord op de vragen van de Palestijnse christenen. Eerder zorgen ze voor meer verwarring, dan
dat ze antwoord geven op de vragen van deze christenen. Het zijn vragen die direct raken aan hun
geloof in en hun relatie met God, vragen over de menselijke kennis van God zoals de vraag: is al onze
kennis van God subjectief en afhankelijk van vooroordelen en vooringenomenheden van individuen?
5.5.4. Een poging tot een hermeneutiek van bevrijding
Ateek gebruikt daarom Christus als hermeneutische sleutel. Hij schrijft:
The danger is always there. But the risk is reduced if we faithfully allow ourselves to be enlightened by
the New Testament’s picture of God in Christ. Here there is for the Christian an objective knowledge
which one cannot deny, in spite of certain human limitations. So, we do not approach the text with
total subjectivity. The text of the New Testament provides us with a view of God-God’s nature,
character, and will. The subjective and the objective meet, and, guided by the Holy Spirit, we can let
the mind of Christ bear on concrete events in history or on concrete texts in the Bible; we can
conclude whether God is pleased or displeased with such and such a thing by asking whether it does or
does not fit God’s character as we have come to know it in Christ.219

Bevrijding komt door het gebruik en de toepassing van deze hermeneutische sleutel, zegt Ateek. Het
is dan niet nodig om de uitleg van een tekst te laten aansluiten bij de eigen ideologie of
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vooroordelen. “We are free to open ourselves to hearing what God in Christ has to say to us through
that text today.”220
Ateek betoogt dat er bepaalde passages in het Oude Testament staan waarvan de theologische
vooronderstellingen of beweringen door christenen van vandaag beslist niet hoeven worden
nagevolgd. Deze passages weerspiegelen volgens hem een oud en niet langer geldig inzicht in Gods
openbaring dat strijdig is met het christelijk verstaan van God zoals geopenbaard in Jezus Christus.
Toch blijven deze passages waardevol, zegt Ateek, hoewel niet alle delen van de bijbel voor
christenen dezelfde autoriteit en geldigheid hebben. Hij staaft zijn betoog met het bijbelverhaal over
de val van de stad Jericho (Jozua 6), waarin te lezen is dat God de stad aan de Israëlieten in handen
had gegeven, maar dat er op de stad en alles wat daarin was een ban rustte en daarom moest
worden vernietigd: mannen, vrouwen, kinderen, bejaarden, en alle vee. De rijkdommen van de stad
moesten aan God worden gewijd en naar de schatkamer van het joodse heiligdom worden gebracht.
Ateek vraagt zich af of een dergelijke aan God toegeschreven passage consistent is met hoe God
werd geopenbaard in Christus. En als het antwoord daarop ‘nee’ is, dan vindt hij dat zo’n passage
enkel een menselijk verstaan van Gods aard en doel onthult dat inmiddels vervangen of gecorrigeerd
is door de openbaring in Christus.221
5.5.5. De rol van Protestantse fundamentalisten en evangelicale stromingen
Dat het ‘verstaan van Gods aard en doel’ via Christus als hermeneutische sleutel niet voor elke
christen vanzelfsprekend is bewijzen wel de Protestantse fundamentalisten en veel evangelicale
stromingen in de Verenigde Staten en Europa met hun letterlijke bijbelopvatting en een met Israël
verbonden chiliasme. Dit laatste houdt een theologie van de eindtijd in, die voor een groot deel is
gebaseerd op een letterlijke uitleg van het bijbelboek Openbaring 20, 1-6. In deze tekst is sprake van
een visioen waarin de draak of Satan door een engel uit de hemel gedurende duizend jaar wordt
geketend zodat hij geen kwaad meer kan aanrichten op aarde. Gedurende die tijd zal recht worden
gedaan aan de christelijke martelaren en zij zullen priesters van God en van de messias zijn en samen
met hem duizend jaar regeren. Uit deze eindtijdtheologie vloeit de grote bekeringsdrang van deze
christenen voort die vooral ook onder joden evangeliseren omdat zij menen dat een massale
bekering van joden tot Christus en hun terugkeer naar Israël de wederkomst van Christus zal
versnellen. Het is daarom dat deze christenen ook wel christenzionisten worden genoemd. Op mijn
vraag aan Nora Carmi “What role do Protestant fundamentalism and evangelical movements from
the United States and Europe play in the Israeli-Palestinian conflict?”, antwoordde zij: “They were
instrumental in creating the tragic situation that we find ourselves in: choice of homeland, literal
biblical justification, blind support of all atrocities perpetrated by the state of Israel and efforts to
accelerate the second coming of Christ.”
Mitri Raheb schrijft over deze groep christenen dat vooral de militaire overwinning van Israël in 1967
(de Zesdaagse oorlog) en de bezetting van de Westbank (het gebied waar de bijbelse verhalen zich
voor het merendeel afspelen) hen een grote stimulans gaven. Hij schrijft:
Velen die het nieuws in die tijd volgden, dachten dat goddelijke geschiedenis zich voor hun ogen
ontvouwde. Deze evangelicale beweging is krachtig en beweert dat ze alleen al in de Verenigde Staten
tussen de dertig en negentigmiljoen leden heeft. Israëltheologie is vaste kost in de zondagse
evangelicale prediking. Het is een geregeld terugkerend, populair thema. Het is zelfs een deel van hun
kracht. Evangelicalen kunnen een Deus gloriosus (cursivering door Raheb) laten zien, een triomferende
God die op de grootmacht lijkt, een God die nog altijd actief en zichtbaar is in de geschiedenis van
vandaag.222
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De christenzionisten hebben vooral in de Verenigde Staten grote invloed op de buitenlandpolitiek
ten aan zien van Israël. De Amerikaanse economische en vooral militaire steun aan Israël is groot.
Toch zijn het niet alleen de evangelicale en Protestantse fundamentalistische christenen die hun
invloed uitoefenen op het discours, zegt Raheb. Ook binnen de hoofdstroom van het christendom,
nota bene een product van de Verlichting, is een dergelijke theologie en cultuur te vinden. Raheb
verwijst naar Julia O’Brien (2012) die een aantal kenmerken van de doorsnee protestantse
hermeneutiek onderscheidde: naast liberaal, wetenschappelijk en het gezond verstand volgend,
duikt in dat rijtje ook op ‘Jodendom ondersteunend en door Joodse lezers ondersteund’. 223
Over dat laatste kenmerk zegt Raheb dat het gevaar hiervan is dat het een tweede dominante
stroming weerspiegelt in de cultuur van het Westen. Het discours wordt in de media gevoerd. En de
naoorlogse neiging tot zelfrechtvaardiging -verschillend van die van evangelicale christenen- ziet hij
als verwoestend en schadelijk. Raheb zegt:
De heimwee naar het bijbelse Israël dat onbewust met de moderne staat Israël wordt geassocieerd,
heeft geleid tot de onderdrukking van het Palestijnse verhaal. Met andere woorden: christelijke steun
aan het Joodse volk heeft geleid tot steun aan de staat Israël en indirect tot onderdrukking van de
Palestijnen.224

Datzelfde ziet hij in de Verenigde Staten binnen de hoofdstroom van het Amerikaans-Joodse
discours. Hij ziet dat veel Amerikaanse joden opkomen voor burgerrechten en liberale waarden als
mensenrechten, maar dat niet toepassen op Israël. Raheb signaleert een “oorverdovende stilte” als
het gaat om de bezettingspolitiek van Israël.
Daar tegenover staat dat Amerikaanse joden die zich kritisch uitlaten over de bezettingspolitiek van
de Israëlische regering, beschuldigd worden van antisemitisme. Mark Braverman vermeldt dat in
2006 joodse schrijvers werden aangevallen in een publicatie van Alvin Rosenfeld, professor in Joodse
studies aan de Indiana University. Zij hadden vragen gesteld over de legitimiteit van het zionisme zelf
als politieke ideologie. Rosenfeld beweerde volgens Braverman dat deze joden vijandschap uitten
tegen hun eigen volk.225 Tot op de dag van vandaag wordt kritiek op de Israëlisch regering en op het
Israëlische beleid ten aanzien van de Palestijnse bevolking door zowel linkse als rechtse verdedigers
van Israël en door de Israëlische regering zelf geframed als antisemitisme.
5.5.6. Hermeneutiek als wapen
Met zijn Palestijnse blik en met Christus als hermeneutische sleutel leest Mitri Ateek ook de passages
in de Hebreeuwse bijbel die door militante Joodse Israëli’s nu worden gebruikt om ze toe te passen
op Palestijnen. Ateek zegt dat de bijbel op deze manier “een machtig wapen wordt in de handen van
een handvol standvastige militanten die bereid zijn om te handelen in opdracht van hun God om hun
tegenstanders te onderdrukken, te doden en te vermoorden.”226 Hij haalt het voorbeeld aan van
rabbijn Moshe Segal die de Palestijnse bewoners van de West Bank en Gaza vergeleek met de
Amalekieten. Het verhaal over Amalek is te vinden in het bijbelboek 1 Samuël:
1

Op een keer zei Samuel tegen Saul: ‘De HEER heeft mij destijds gezonden om u te zalven tot koning
over zijn volk, over Israël. Luister dus nu naar wat de HEER te zeggen heeft. 2Dit zegt de HEER van de
hemelse machten: Ik ben niet vergeten wat Amalek Israël heeft aangedaan: het heeft Israël de weg
versperd bij zijn uittocht uit Egypte. 3Trek daarom op tegen de Amalekieten en versla ze. Wijd al hun
bezittingen onvoorwaardelijk aan de HEER. Spaar ze niet, maar dood alles en iedereen: mannen en
vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels.’ (1Sam. 15, 1-3).
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Rabbijn Segal zou hebben geschreven: “One should have mercy on all creatures… but the treatment
of Amalek – is different. The treatment of those who steal our land – is different. The treatment of
those who spill our blood – is different.” Dit impliceert volgens Ateek dat vanwege het feit dat Segal
Palestijnen labelt als “Amalek”, zij niet meer worden gerekend tot “all creatures” en dat “mercy” niet
op hen van toepassing is. Ateek ziet dit niet als een op zichzelf staand incident. Ook rabbijn Israel
Hess van Israel’s Bar Ilan University publiceerde een artikel met als titel ‘The Genocide Ruling of the
Thora’, waarin eveneens de Arabieren worden vergeleken met Amalek en waarin de rabbijn
verklaarde “dat hun uitroeiing wordt opgedragen door de Thora”. 227
Rabbijn Dr. Shmuly Yanklowitz schrijft in zijn artikel ‘Genocide in the Torah. The Existential Threat of
Amalek’ 228 dat Rabbijn Jack Reimer (rabbijns adviseur van Bill Clinton tijdens diens presidentschap)
opschudding veroorzaakte toen hij in 2006 islamitisch fundamentalisme vergeleek met het bijbelse
volk van Amalek. Yanklowitz citeert deze rabbijn die schreef:
“I am becoming convinced that Islamic Fundamentalism, or, as some people prefer to call it, ‘Islamofascism,’ is the most dangerous force that we have ever faced and that it is worthy of the name:
Amalek. We must recognize who Amalek is in our generation, and we must prepare to fight it in every
way we can. And may God help us in this task.”

Yanklowitz schrijft dat het niet zo maar een uitspraak was. Weliswaar, zegt hij, “deed Reimer niet
letterlijk een oproep om naar de wapens te grijpen, maar dat hij door ‘islamo-fascisten’ te associëren
met Amalek wel refereerde aan de genocidale instincten van de joodse traditie.”
Yanklovitz stelt dat zelfs als de meeste mensen aan het gebod om Amalek vandaag te vernietigen
geen gehoor zouden geven, er toch altijd mensen zijn zoals rabbijn Riemer, die dit wél zouden
overwegen. Hij zegt zelfs dat er meer van dergelijke gewelddadige oproepen met betrekking tot de
Palestijnen klinken. Als voorbeeld noemt hij Benzi Lieberman, voorzitter van de Council of
Settlements, die in niet mis te verstane bewoordingen zei: “De Palestijnen zijn Amalek! We zullen ze
vernietigen. We zullen ze niet allemaal doden. Maar we zullen hun vermogen om als een natie te
denken vernietigen. We zullen het Palestijnse nationalisme vernietigen.” Yanklowitz legt uit dat deze
uitspraken kunnen worden gedaan mede dankzij het feit dat Israël niet langer een machteloos
verstrooid volk is, maar nu een staat is met militaire macht:
For the last 2,000 years the Jewish people have lacked political sovereignty. With the return to the
land of Israel, however, this is no longer the case. Invoking Amalek during the centuries of military
impotency was one thing. Today, when there is a Jewish state with an army–and armed citizenry–it is
quite another.

Yanklowitz besluit zijn artikel met een waarschuwing:
The general consensus among today’s Jewish community seems to be that our energies can and must
be used to stop the perpetuation of genocidal activity occurring throughout the world, to become
agents for peace, and to dismiss any contemporary comparisons to the biblical paradigm. But clearly
there are difficult texts and teaching that remain in our tradition that must be remembered and
reckoned with.

Zowel Ateek als Yanklowitz zien dat er met name in de Hebreeuwse bijbel teksten staan die
gemakkelijk misbruikt kunnen worden door (ultra)nationalistische en zionistische groepen binnen de
staat Israël. Ateek noemt het uittochtverhaal uit Exodus 12-15, dat binnen de bevrijdingstheologie
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één van de centrale teksten is, maar dat voor Palestijnse christenen problematisch is geworden.229
Wat voor de Europese joden in 1948 inderdaad een uittocht werd uit onderdrukking en vernietiging
en een intocht in het ‘beloofde land’, betekende voor de Palestijnen deportatie, vlucht en bezetting.
Zij konden dit verhaal niet meer lezen op de manier zoals ze het voordien lazen. Ateek schrijft dat het
bijbelse verhaal van de exodus, gelezen vanuit een onkritisch en primitief concept van God, door
religieuze joodse zionisten én door christelijke fundamentalisten blindelings is overgezet naar de
twintigste eeuw. Wat Ateek betreft is dat vanuit een christelijk gezichtspunt onacceptabel. Met het
op deze wijze aan elkaar verbinden van verleden en heden, zouden de Palestijnen kunnen worden
gezien als representanten van de oude Kanaänieten ten tijde van de verovering van het land, die naar
Gods opdracht moesten worden gedood. Ateek stelt dat voor een exodus ook een beloofd land nodig
is en dat dit in de verbeelding van de mensen niet te scheiden is. Als er voor het motief van de
verovering van het land wordt gekozen, zegt Ateek, dan roept dat tegelijk ook de noodzaak op van
onderdrukking, assimilatie, controle of onteigening van de oorspronkelijke bevolking.230 Dat is de
reden waarom het voor Palestijnen moeilijk is om het motief van de exodus en de verovering van het
land als betekenisvol te zien voor hun eigen bevrijdingstheologie. Dat zou het kunnen worden op het
moment dat ook voor de verdreven of gevluchte Palestijnen een exodus en terugkeer naar hun land
mogelijk wordt. Ateek hoopt dat die exodus dan niet zal resulteren in verovering, onderdrukking of
onteigening, maar dat de Palestijnen zullen terugkeren om het land Israël-Palestina te delen. Dat is
naar zijn overtuiging de wil van God, zoals die in de bijbel wordt geopenbaard als een God van
gerechtigheid, genade en vrede.231

5.6.

Deconstructie van narratieven en theologieën die de bezetting van de Palestijnse
gebieden rechtvaardigen

De narratieven en theologieën die de bezetting van Palestijnse gebieden alsook de onderdrukking
van Palestijnen, de repressie, het gebruik van geweld en de economische blokkades rechtvaardigen,
zijn de overheersende narratieven en theologieën in dit conflict geworden. De narratieven zijn
geconstrueerd vanaf ongeveer het einde van de negentiende eeuw, na de opkomst van het zionisme
en het op gang komen van joodse immigratie in het land. Schoolkinderen, zowel joods Israëlische als
Palestijnse, groeiden door middel van hun leerboeken op met over en weer negatieve
stereotyperingen van ‘de ander’. Ook de westerse Israël-theologie, zowel de liberale als de christenzionistische theologie heeft, zoals eerder vermeld, grote invloed gehad op het heersende discours
binnen Israël en heeft een belangrijke stem gehad in het rechtvaardigen van de Israëlische bezetting
van de Palestijnse gebieden.
5.6.1. De mogelijke rol van Kairos Palestina in het deconstrueren van deze narratieven en
theologieën
Aan Nora Carmi heb ik de vraag gesteld welke rol het KPd en de Kairos Palestine Movement zouden
kunnen spelen bij het deconstrueren van deze narratieven en theologieën. Zij antwoordde hierop:
Kairos Palestine promotes nonviolent resistance against injustice and encourages not to repay evil
with evil; it invites human beings to face each other with love and dignity. Addressing these issues in
theological circles and looking into how the oppressed Palestinians understand the message of
Christianity, Kairos Palestine encourages to come and live the experience at hand thru the Alternative
travel program Come and See.
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Inderdaad gaan bij mensen de ogen open als ze de werkelijkheid van dichtbij ervaren. Mark
Braverman geeft hiervan een voorbeeld uit zijn eigen leven. Als Amerikaans-joodse jongen ging hij
naar de Hebreeuwse school in Philadelphia, waar de leerlingen jaarlijks kartonnen mappen kregen
met sleuven voor kleingeld, bestemd voor het Joods Nationaal Fonds, een non-profit organisatie,
opgericht door de World Zionist Organization om land in Palestina aan te kopen voor joodse
nederzettingen. Het was een sport om de map vol te krijgen en op te sturen om vervolgens een
eigendomscertificaat te ontvangen met een afbeelding van een eigen boom in Israël. Ooit wilde hij
daarheen gaan en veertig jaar later kwam het er eindelijk van. Over dat bezoek aan de West Bank
schrijft hij:
I travelled to the West Bank -Israeli occupied Palestinian land- and saw the hillsides denuded of trees
to build Jewish-only settlement cities. I saw Palestinian homes demolished and orchards uprooted to
make way for a twenty-five-foot-high concrete wall cutting through Palestinian cities, villages, and
fields. I didn’t buy the story that this was for defense. What I saw convinced me that this was not what
the wall was for.

Ook de studiereis in 2017 naar Israël-Palestina waaraan ik zelf deelnam deed mijn eigen ogen open
gaan voor wat de dagelijkse werkelijkheid moet betekenen voor de Palestijnse bevolking van de West
Bank. Zelf door een checkpoint gaan en getuige zijn van de lange rij wachtende Palestijnen die naar
hun werk aan de andere kant van de muur moeten of naar school of naar een ziekenhuis, omgeven
door hoge hekken met camera’s, gecontroleerd door gewapende Israëlische militairen, dat maakt je
voor korte tijd ooggetuige van deze situatie en komt het even heel dichtbij. Je voelt de spanning, de
onmacht, maar je ziet ook de gelatenheid: het is zoals het is; het maakt deel uit van ons (Palestijnse)
leven van alledag. ‘Come and see’ (for yourself) is dus een manier om mensen van buiten Palestina te
laten zien en ervaren en door middel van gesprekken te horen wat er werkelijk aan de hand is.
Dit betreft het aandeel van de buitenstaander die op deze manier meer begrip zou kunnen krijgen
van de ernst en de implicaties voor beide kanten van het conflict.
Er is echter ook een andere kant, die van het Palestijnse volk zelf. Raheb wijst erop dat het KPd een
nieuw bijvoeglijk naamwoord bij het woord verzet heeft ontworpen, en wel creatief verzet. Hij zegt
dat dit een stap verder gaat dan geweldloos verzet. “Geweldloos is een ontkenning van een
negativum”, meent Raheb. Volgens hem gaan veel mensen ervan uit dat geweldloos verzet een
keuze is van een volk dat in de grond gewelddadig is. Hij haalt het voorbeeld aan van een
goedbedoelende vertegenwoordiger van een Amerikaanse organisatie die hem vroeg een project
voor een geweldloze opvoeding te ondersteunen. Raheb bedankte hem, maar verwees hem door
naar Israël met de vraag: “Waarom doen jullie niet een project in Israël om Israëlische soldaten te
leren hoe ze geweldloos kunnen worden? Zij hebben zo’n training harder nodig dan wij.”232 Creatief
verzet haalt de gedachte onderuit dat onderdrukking een deugd is van het imperium ten gunste van
de mensheid. Onderdrukking zou de beschaving en de vooruitgang dienen. Daarbij framet de
onderdrukker (het imperium) het conflict als een conflict tussen beschaving en barbarij.233 Dit
narratief wordt door creatief verzet tegengesproken en ondermijnd. Voor onderdrukte mensen is
creatief verzet ook een manier om hun eigen narratieven op een nieuwe manier te verstaan en te
laten horen. Een subtiel voorbeeld daarvan gaf Nora Carmi, die tijdens haar lezing in Jeruzalem
vertelde dat zij het conflict tussen Israël en de Palestijnen niet als zodanig betitelt, maar als “issue”
(zaak). Want, zo stelde ze: “a conflict is between equals”. Ik betwijfel of deze laatste uitspraak
feitelijk juist is, maar gezien de enorme militaire overmacht van Israël weigert zij ‘de zaak’ tussen
beide partijen als conflict te benoemen. Zij bevestigde deze zienswijze nogmaals in ons interview.
Raheb is van mening dat bevrijding niet alleen een zaak van politiek is, maar ook van geloof en verzet
op creatieve manieren zoals door middel van poëzie, verhalen, dans, toneel en muziek. Hij vertelt dat
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in Bethlehem in 2006 een instituut is opgezet, het Dar al-Kalima College, dat zich erop richt de
creatieve vermogens van het Palestijnse volk te ontwikkelen.234 Dit initiatief heeft mijns inziens niet
alleen als resultaat dat de eigen bevolking meer vertrouwen krijgt in de eigen kracht, maar ook dat
via deze creatieve uitingen buitenstaanders de Palestijnse bevolking op een andere manier leert zien
en waarderen.
5.6.2. De theologische uitdagingen
Het KPd is gefundeerd in de (bijbelse) theologie. Ik vroeg aan Nora Carmi: “God appears in the Bible
as a liberating God. He is the God who liberates the oppressed people. The subtitle of Kairos
Palestine is ‘A word of faith, hope, and love from the heart of Palestinian suffering’. Is there still hope
among the Palestinians for liberation and a peaceful solution?” Haar antwoord hierop was:
Palestinian Christians and Muslims believe that God is the ultimate judge and hope that a miracle will
occur in the land of the miracles. However, they cannot be optimistic about political solutions realizing
that Israel does not want real peace (by expanding settlements, imposing the nation state laws and
refusing self-determination except for Jews.) Where do we find hope that is also becoming blurred?
The International community has failed to take convincing measures to sanction the impunity of Israel
and the UN is impotent. The Superpowers are concerned only about their own interests in the Middle
East and the Arab countries have become puppets. Violence cannot last, and we still are willing to give
another final chance to save the situation. Our hope is in humanity and people of conscience in both
communities, a change in both governments, reconciliation within the Palestinian groups and a return
to moral values. We may be drowning but as we wrote in the Kairos document: ours is a cry of hope in
the absence of all hope, a cry full of prayer and faith in a God ever vigilant, in Gods divine providence
for all the inhabitants of this land’.

Ik lees in dit antwoord een profetische aanklacht, niet alleen tegen de Israëlische autoriteiten en
(impliciet) de Palestijnse leiders, maar ook tegen de internationale gemeenschap, de supermachten,
de VN en de Arabische landen. Toch spreekt uit dit antwoord ook het vertrouwen in een God die er is
en zal zijn voor alle inwoners van het land, dus ook voor de tegenstanders in dit conflict.
Je zou dit antwoord natuurlijk ook kunnen interpreteren als ‘wishful thinking’: uiteindelijk zal God
zelf voor vrede zorgen. Raheb schrijft in dit verband dat teksten als die in Jesaja 65:25 tot zo’n
interpretatie zouden kunnen leiden: “Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten
beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel
mijn heilige berg – zegt de HEER.” Raheb zegt:
Wie teveel droomt over een wereld-zoals-die-kan-zijn wordt naïef en passief. We moeten leven met
onze voeten stevig op de grond van de werkelijkheid, met alle imperia die daarbij horen. Tegelijkertijd
is het noodzakelijk dat we met onze beide handen een voorsmaak van het komende koninkrijk
scheppen. We moeten de spanning leren verdragen tussen de geschiedenis met haar eindeloze reeks
wonden en het visioen van een toekomst vol beloften. Het heden is de ruimte om wonden te helen en
kansen te grijpen.

Hij koppelt geloof aan verbeeldingskracht, waardoor mensen vitaal blijven en creatief en niet in een
soort fatalisme terecht komen. Hij daagt de mensen in het hele Midden-Oosten uit om een nieuw
visioen te ontwikkelen voor de regio, een visioen dat volgens hem tot nu toe ontbreekt, ook in wat
de ‘Arabische Lente’ wordt genoemd. Hij zegt: “We moeten leren bedenken wat op het moment
ondenkbaar is.”235 Daarvoor is verbeelding nodig en geloof en hoop. De profeet Jeremia ziet hij als
belichaming van de bijbelse hoop. Ondanks de vernietiging van Jeruzalem en de tempel waar de
profeet dienst deed en ondanks zijn gevangenschap kocht hij, op verzoek van een neef, een akker
234
235

Raheb, Geloven onder bezetting, 105-106.
Raheb, Geloven onder bezetting, 109-110.

55

vlak bij Jeruzalem (Jer. 32:1-15). Dat is verbeelding, zegt Raheb, en hoop als “geloof in actie, oog in
oog met het imperium”.236 Raheb pleit voor het levend houden van deze Palestijnse profetische
traditie. Volgens mij ligt hierin één van de theologische uitdagingen: het aanleren van profetische
verbeelding en deze in praktijk brengen zonder in sprookjes te gaan geloven.
Mark Braverman heeft eveneens oog voor de rol van profetische verbeelding. Hij kijkt hierbij vooral
naar Walter Brueggemann (2001), die de oudtestamentische profeten beschrijft als “rondtrekkende
dichters die direct reageren op sociale en politiek onrecht, begaan door de machtsstructuren van hun
tijd.”237 Brueggemann zegt dat deze profetische verbeelding een alternatief is voor “de
gevoeligheden en het wereldbeeld van de dominante cultuur”. Brueggemann noemt dat “koninklijk
bewustzijn”. Bravermann citeert Brueggemann waar deze schrijft over het nauwe verband tussen
profetie en politiek: “We will not understand the meaning of prophetic imagination unless we see
the connection between the religion of static triumphalism and the politics of oppression and
exploitation” (2001, cursiveringen door Brueggemann).238 Het is een dergelijke politiek van
onderdrukking en uitbuiting waaronder ook de Palestijnen lijden en het zijn de profeten van deze tijd
die de huidige dominante cultuur en machthebbers voortdurend een alternatief voorhouden voor
hun hebzucht en eigenbelang en hun cultuur van wegkijken. Waarlijk koningschap en leiderschap
verliest nooit de pijn, het verdriet en de hardheid van het dagelijks bestaan uit het oog. De moderne
profeten die stelling nemen tegen het onrecht en de beestachtigheid van het Israëlische regime
staan kunnen volgens Braverman in het kader van de profetische verbeelding worden geplaatst.239
Een andere uitdaging vormt de ‘theologie van het land’. Gelovige joden claimen het land als ‘van God
gegeven’, gebaseerd op de Hebreeuwse bijbel, terwijl seculiere joden de Hebreeuwse bijbel als een
Joods nationaal geschiedenisboek zien en uit dien hoofde hun claim op het land verdedigen. Deze
landclaim resulteert al sinds 1948 in het afnemen van land dat vaak al eeuwenlang in het bezit was
van Palestijnse families, in het vernietigen van dorpen en boomgaarden, in het in bezit nemen van
Palestijnse huizen waarbij de eigenaars ‘gewoon’ op straat worden gezet, in het bouwen van de
‘veiligheidsmuur’ grotendeels op Palestijnse grond. Een kaart die het landverlies van de Palestijnen
vanaf het jaar van de Nakba 1946 visueel maakt is bijgevoegd als Bijlage 3.
Brueggemann240 maakt zijn lezers opmerkzaam op het feit dat zowel in de Genesis- als in de
Exodustraditie het land aan de nakomelingen van Abraham wordt beloofd in een eenzijdig verbond
zonder voorwaarde of verplichting241. Het is de traditie in het boek Deuteronomium die voorwaarden
stelt aan die landbelofte. Er worden geboden en inzettingen van kracht, waaraan het volk zich moet
houden: “Leef de geboden, de bepalingen en de wetten die de HEER, uw God, u heeft voorgehouden,
zorgvuldig na en doe wat goed is in zijn ogen. Dan zal het u goed gaan en kunt u het goede land in
bezit nemen dat hij uw voorouders onder ede heeft toegezegd.”(Deut. 6:17-18). Ook verder in het
boek is er sprake van deze voorwaardelijkheid en tenslotte wordt in Deuteronomium 28 door middel
van een lijst zegeningen en vervloekingen duidelijk gemaakt dat bezit van het land is gerelateerd aan
gehoorzaamheid aan de Tora. Brueggemann zegt dat er dus een traditie is van een
onvoorwaardelijke belofte aan de aartsvaders, maar ook een traditie van een voorwaardelijk in bezit
houden, gekoppeld aan gehoorzaamheid aan de geboden in de Tora en dat die beide tradities
spanning geven omdat er geen éénduidige conclusies aan kunnen worden verbonden. 242 Bijbelse
profeten zoals Jesaja, Jeremia, Amos en anderen hebben dat voorbehoud altijd voor ogen gehad en
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op veel plaatsen lezen we hun profetische aankondigingen van oordelen waarin niet zelden sprake is
van verwoesting en deportatie, vooral van de elite, vanwege de ongehoorzaamheid aan de Tora.
In de landtheologie van Israël wordt voornamelijk gewezen op de belofte aan de aartsvaders en blijft
het profetisch voorbehoud meestal buiten beeld. Brueggemann benadrukt dat hoe belangrijk de
landtraditie ook was voor de schriftelijke overlevering, het jodendom zoals dat in de tijd van de
Babylonische ballingschap vorm kreeg niet eenduidig was in zijn uitleg van de Schriften en
verschillende interpretaties hanteerde. Hij zegt:
Een overtuigend alternatief voor de landtheologie is de erkenning dat het Jodendom zijn meest
elementaire bestaansrecht heeft in het uitleggen van en het gehoorzamen aan de Tora, die
rechtvaardigheid en heiligheid vereist. Zo’n intense trouw aan de Tora kan overal in praktijk gebracht
worden. Kortom, landtheologie wordt in tenminste een aantal tradities binnen het Jodendom
gerelativeerd door de erkenning dat het Jodendom een ‘godsdienst van het boek’ is (de Tora). Het gaat
erom teksten te interpreteren en in praktijk te brengen.243

Voor deze andere manier van omgaan met de landtheologie verwijst Brueggemann ook naar Martin
Buber (2000), die schreef:
De hele geschiedenis van de weg uit Ur van de Chaldeeën tot de Sinai is de consequentie van keuzes
en afwijzingen, en van historische gebeurtenissen – zowel tribaal als nationaal. Maar openbaring gaat
boven alles uit en geeft er betekenis en doel aan. Want het einddoel van deze hele verwarrende
geschiedenis is een werkelijke gemeenschap van alle (cursivering CB) mensen die iedere vorm van
tribalisme overstijgt.244

Deze opvatting staat een inclusieve gemeenschap voor van Joden en Palestijnen die samen het land
opbouwen en samen verantwoordelijkheid dragen voor zowel de toekomst van het land als voor die
van de bewoners ervan.
Dan is er nog de uitdaging om de term ‘antisemitisme’ nader te beschouwen. Marc Ellis snijdt dit
onderwerp aan in een paragraaf over de uitdagingen van een nieuwe (joodse) theologie245. Hij
schrijft dat een ‘Joodse bevrijdingstheologie’ erop moet staan dat antisemitisme te allen tijde op de
agenda blijft en bij elke gelegenheid moet worden bestreden. Tegelijkertijd moet deze
bevrijdingstheologie weigeren om het woord antisemitisme te gebruiken als een ideologisch wapen
om angst in te zaaien en legitieme kritiek te bestrijden. De slogan 'never again', zegt hij, is te vaak
reden om te wantrouwen en geen risico’s te durven nemen. Het maakt ons ook blind voor het feit
dat we ons eigen antisemitisme hebben bevorderd door onze behandeling van de Palestijnse en
Arabische volkeren, die tenslotte Semitische mensen zijn. Hij stelt:
It might just be that the real anti-Semitism of the day is found neither in the United Nations nor in the
Jewish critique of Israel, but in the Jewish community, where images of the unwashed, the ignorant
and the terrorist are repeated ad nauseam. And if the Palestinian people’s refusal to accept
occupation on the West Bank and Gaza is somehow seen as anti-Semitic, could we also say that Israel’s
refusal to recognize and negotiate with the Palestine Liberation Organization is equally anti-Semitic?246

De beschuldiging van antisemitisme lijkt een reflex te zijn geworden waarmee de Israëlische regering
elke kritiek op zijn beleid met betrekking tot de Palestijnen pareert. Deze reflex werkt mijns inziens
verlammend op veel internationale betrekkingen met Israël, maar ook op interreligieuze pogingen
tot dialoog.
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Ellis vraagt zich af of een joodse theologie van bevrijding de katalysator kan worden die deze
verlamming waarmee de Joodse gemeenschap van nu wordt geconfronteerd doorbreekt en of deze
theologie opnieuw de vragen kan stellen die 'opgelost' lijken te zijn. Hij vraagt: “Kan deze
(bevrijdingstheologie, CB) de in steen gehouwen gezichtspunten en de monumenten die nu worden
opgericht en aanbeden, vaak ten koste van onze waarden en het leven van anderen, uitdagen? En
kan dit worden gedaan, niet om de Joodse gemeenschap te kleineren of te laten wanhopen, maar in
de diepste solidariteit ermee en met onze geschiedenis en onze toekomst?”247 Ellis vindt dat een
Joodse theologie van bevrijding het feit van antisemitisme moet maken tot een uitdaging voor
reflectie en kritische sociale analyse248.
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6.

De rol van trauma in het conflict
Could we say that the healing of our historical
traumas might come about when we see in the
faces of the Palestinian people our own faces,
bloodied, humiliated yet bearing a great hope?
Marc Ellis, Beyond Occupation

6.1

Inleiding

In het Israëlisch-Palestijnse conflict speelt ook trauma een grote rol. Allereerst moeten worden
genoemd de diepe trauma’s van de Holocaust die de Israëlische samenleving als geheel en veel
individuele Joods-Israëlische burgers in het dagelijks leven beïnvloeden. Dan zijn er de trauma’s die
burgers en (voormalige) militairen van de Joodse staat hebben opgelopen tijdens de oorlogen die zijn
gevoerd sinds de stichting van de staat Israël. Over zo’n oorlogstrauma gaat de film ‘Lebanon’ van
filmmaker Samuel Maoz. In een interview met NRC-journalist Coen van Zwol249 vertelt hij hoe hij als
20-jarige tankschutter in het Israëlische leger opeens mensen moest doden. Met dit filmdebuut
waarmee hij in 2009 de Gouden Leeuw in Venetië won zet hij een autobiografisch beeld neer van de
Libanese invasie in 1982. De opvolger ‘Foxtrot’ gaat over post-trauma. In deze film verwerkt een
gezin de dood van een zoon die stierf tijdens zijn dienstplicht in het Israëlische leger. Op de vraag van
de journalist of zijn tweede film Foxtrot net zo autobiografisch is als Lebanon antwoordt Maoz:
„Lebanon ging over trauma, Foxtrot over post-trauma. Lebanon was een persoonlijke uiting van
iemand die als 20-jarig kind zonder enige ervaring met geweld opeens mensen moest doodschieten.
Het hart van de oorlog, het principe van de chaos, is dat er geen morele opties zijn. Je moet een dorp
doorzoeken. In de ene helft van de huizen wachten ze je op met machinegeweren, in de andere helft
zitten onschuldige gezinnen. Check ze één voor één en er zullen vrienden sterven. Schiet er een paar
granaten in en onschuldige burgers sterven.
In een microseconde paniek vermoord je een meisje met wie je zojuist nog zat te flirten, zoals in
Foxtrot. Dat is de realiteit van oorlog, en ikzelf leed na 1982 heel lang aan kleine post-traumatische
stress. In films is PTSS een cliché: mannen die tot niets in staat zijn, imploderen. Zo werkt het niet
altijd. Ik functioneerde sociaal, kreeg een baan en een gezin. Maar iets blokkeerde me, daarom maakte
ik pas op mijn 46ste mijn filmdebuut.”

Over wie of wat hem tot het maken van de film Foxtrot inspireerde vertelt hij: “Mijn dochter die ik in
1994 dwong de bus naar school te nemen in plaats van een dure taxi. Waarna ik op de radio hoorde
dat haar bus, lijn 5, door een zelfmoordterrorist was opgeblazen en ik pas een uur later wist dat zij
die bus had gemist. Achteraf vroeg ik me af: wat kan ik hiervan leren? Het antwoord is: niks. Veel
dingen onttrekken zich gewoon aan je controle.”
Deze laatste woorden van Maoz geven misschien nog het meest adequaat weer wat aan de basis ligt
van een trauma: verlies van controle.
Ook de trauma’s die zijn veroorzaakt door aanslagen op burgers en militairen mogen niet onvermeld
blijven want ook bij aanslagen hebben de slachtoffers geen controle. Het overkomt ze en eigenlijk
altijd onverwacht.
Aan Palestijnse zijde speelt trauma eveneens een grote rol in de samenleving. Er is het grote trauma
van de Nakba in 1948, waarbij veel Palestijnen hun grond, dorpen en huizen zijn kwijt geraakt,
vluchteling zijn geworden of zijn verdreven. Maar er zijn ook de ‘kleinere’ trauma’s zoals van
dorpelingen die hun boomgaarden (en dus hun middelen van bestaan) verwoest zien worden door
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Joodse kolonisten, van kinderen die worden opgepakt en in gevangenissen terecht komen, van
onverwachte nachtelijke huisdoorzoekingen door Israëlische militairen, van vernietiging van huizen,
van vernederingen en bedreigingen bij de militaire checkpoints.

6.2.

Soorten trauma’s die een rol spelen in het conflict
6.2.1. Van generatie op generatie: transgenerationeel trauma en ‘chosen’ trauma

In het paper dat ik schreef ter afsluiting van het vak Religion, Violence, and Trauma 250 heb ik deze
beide soorten trauma toegelicht aan de hand van literatuur van Volkan251:
Vamik Volkan heeft hierover geschreven in verschillende van zijn werken. ‘Chosen trauma’ koppelt hij
aan transgenerationele overdracht, waarbij een groep slachtoffers van vervolging, extreem geweld of
pogingen de hele groep te vernietigen niet in staat is het trauma te verwerken en die taak overdragen
aan de volgende generatie. De gevoelens van hulpeloosheid, slachtofferschap, schaamte, vernedering
door toedoen van anderen en daarbij het verlies van land, mensen en een gevoel van waardigheid zijn
deel geworden van hun identiteit als groep. Aan de volgende generatie wordt de taak overdragen om
die gevoelens van hulpeloosheid, schaamte en vernedering om te keren en om passiviteit om te zetten
in actie en zelfhandhaving. Ook het gedeelde rouwproces wordt aan de volgende generatie
overgedragen. Als deze generatie vervolgens niet in staat is om die taak te volbrengen, bijvoorbeeld
omdat ze niet de benodigde economische, politieke of militaire macht hebben, zal ook deze volgende
generatie die niet verwerkte imago’s en niet afgemaakte taken op haar beurt overdragen aan de
kinderen die na hen komen. Volkan zegt dat die groep er dan onbewust voor kiest om het mentale
beeld van de traumatische gebeurtenis van de voorouder te zien als het belangrijkste element van hun
eigen identiteit. Het ‘chosen’ trauma is dan hét symbool van hun wij-gevoel geworden. Volkan voegt
hier wel aan toe dat niet elk trauma leidt tot een ‘chosen’ trauma. Soms gaan leiders aan de haal met
een bepaald trauma om hun volgelingen achter zich te krijgen, met vaak desastreuze gevolgen. Ook de
manier waarop een samenleving een bepaalde gebeurtenis mythologiseert door middel van poëzie,
liederen, kunstvormen en gedenktekens speelt een rol bij de vorming van een ‘chosen’ trauma. Vooral
ingeval er zich in de huidige generatie weer een ‘vijand’ aandient of een bepaald gevaar, kan het zijn
dat het ‘chosen’ trauma geactiveerd wordt om de groepsidentiteit te versterken en zo het gevaar het
hoofd te kunnen bieden. Volkan beschrijft het ‘chosen’ trauma hier dus als een cruciale
identiteitsmarker van een grote groep.

Wat Volkan beschrijft en vaak door elkaar heen gebruikt zijn feitelijk twee soorten ‘chosen’ trauma’s.
Vamik definieert in sommige van zijn werken ‘chosen trauma’ als: “conscious choice of leaders for
manipulation of large group aggression”, terwijl hij in andere werken ‘chosen trauma definieert als
“an unconscious choice of the traumatized large group”. Beide vormen van ‘chosen’ trauma én de
term transgenerationeel trauma zijn ook van toepassing op de Israëlische en Palestijnse
samenlevingen. Het is zeer voorstelbaar dat overlevenden van de Holocaust hun trauma’s niet
voldoende hebben verwerkt omdat daarvoor geen tijd was in de periode van opbouw van het land
en de oorlogen die moesten worden gevoerd. Die taak is dan in veel gevallen doorgeschoven naar de
volgende generatie(s). Vamik schrijft daarover: “Studies of the second and third generations of a
group that has suffered such a trauma (such as the children and grandchildren of Holocaust
survivors) clearly show that the mental representation of the shared tragedy is transmitted to
subsequent generations in varying levels of intensity.”252 Volkan legt in zijn boek uit dat niet de
herinneringen aan traumatische gebeurtenissen worden doorgegeven, maar dat overlevenden hun
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eigen gewonde zelfbeelden neerleggen bij hun kinderen en daarmee de zich ontwikkelende
persoonlijkheid van hun kinderen beïnvloeden en hen tegelijk ook de taak toewijzen “to reverse
shame and humiliation, to turn passivity into activity, to tame the sense of aggression, and to mourn
the losses associated with the trauma—the actual deaths of relatives and friends in the original
tragedy, the loss of self-esteem and prestige, and the loss of land and other valuable things.”253
Vamik betoogt dat vanwege het feit dat de gewonde zelfbeelden van de verschillende ouders binnen
een getraumatiseerde groep allemaal verwijzen naar éénzelfde traumatische gebeurtenis, zich een
gedeeld beeld van de tragedie ontwikkelt binnen de volgende generatie. Na verloop van tijd wordt
de weergave van de oorspronkelijke tragedie een cruciale identiteitsmarker van grote groepen.
Wanneer dan dat mentale beeld van een gedeelde traumatische gebeurtenis een ‘chosen’ trauma
wordt, is de feitelijke historie van de gebeurtenis niet eens zo heel belangrijk meer. Deze onzichtbare
marker heeft echter de macht om de leden van de groep met elkaar te verbinden in een blijvend
gevoel van eenheid vanwege hun gezamenlijke geschiedenis254.
Refererend aan de tweede definitie die Volkan geeft van ‘chosen’ trauma (chosen trauma als
identiteitsmarker), lijkt het erop dat de huidige politieke leiding van Israël – daar waar zij alle kritiek
van buiten framet als ‘antisemitisme’ – doelbewust het trauma dat uit antisemitisme is
voortgekomen neerzet als hét collectieve symbool van de Joodse identiteit. Daarmee wordt ook dit
trauma tot een ‘chosen’ trauma, temeer omdat er een ‘vijand’ (de Palestijnen) is die dit chosen
trauma activeert. Ook kritiek op de Israëlische regering versterkt, als gevolg van het telkens activeren
van het trauma, de identiteit van de groep. Vamik schrijft hierover:
A chosen trauma also may remain dormant in a group's collective memory" over many generations. At
times of stress, when the group's identity is threatened, an inactive chosen trauma can be revived
through propaganda or hate speech and may be used by leaders to inflame the group's shared feelings
about themselves and their enemy (or enemies).” In what I call a time collapse, the chosen trauma is
then experienced as if it has happened only yesterday: feelings, perceptions, and expectations
associated with the past heavily contaminate those connected to current events and current enemies,
leading to irrational political decision-making and destructive behavior255.

Ook onder de Palestijnse bevolking is sprake van transgenerationeel trauma. De onverwerkte
trauma’s van de Nakba-generatie zijn in veel gevallen overgedragen op de volgende generatie(s). En
ook onder de Palestijnse bevolking is ‘chosen’ trauma als identiteitsmarker waarneembaar. Het
wordt bijvoorbeeld zichtbaar bij de jaarlijkse herdenkingen van de Nakba. Daar wordt het trauma
telkens weer geactiveerd door onder meer leiders van Hamas. De Nakba is een kenmerkend
onderdeel geworden van de Palestijnse identiteit.
Vamik stelt dat het kan gebeuren dat wanneer vertegenwoordigers van 'vijandige' groepen
tegenover elkaar zitten aan een onderhandelingstafel, de ‘chosen’ trauma's van beide groepen nieuw
leven wordt ingeblazen. Zonder een goede inschatting van de psychologische mechanismen daarvan
bij het werk van de onderhandelaars kan het erg moeilijk zijn voor mediators om de door die
gereactiveerde ‘chosen’ trauma’s opgeroepen reacties te interpreteren256.
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6.2.2. Ongoing of voortdurend trauma
Niet alleen de trauma’s uit het verleden hebben invloed op individuen of op een samenleving, maar
ook de trauma’s die nog altijd voortduren. Voortdurend trauma kan zowel op individueel als op
collectief niveau plaatsvinden. Ik neem als voorbeeld een Israëlisch gezin dat dicht bij de grens met
Gaza woont en van tijd tot tijd wordt opgeschrikt door het geluid van overvliegende of exploderende
raketten. Uiteraard hangt de reactie van mensen samen met hun gesteldheid en met hun
levensverhaal, maar het is goed voorstelbaar dat mensen in een dergelijke leefsituatie sneller
geprikkeld raken, slaap- of eetstoornissen vertonen, zich minder goed kunnen concentreren, kortom
kenmerken vertonen van een voortdurend trauma.
Een ander voorbeeld: een straat in een Palestijnse wijk wordt regelmatig midden in de nacht
opgeschrikt door bonzen op de deur, harde stemmen van militairen die de huizen van beneden tot
boven doorzoeken op bijvoorbeeld wapens. Kinderen worden ruw uit hun slaap gehaald, zien zwaar
bewapende soldaten in wat juist hun veilige omgeving zou moeten zijn. Dit zijn acties die onderdeel
zijn van het leven van gewone Palestijnse burgers. Vooral kinderen ontwikkelen hierdoor
verschijnselen van voortdurend trauma, zoals bedplassen, slaapstoornissen, angst voor het donker,
terugval in bepaald gedrag, snel geprikkeld zijn, agressie, nachtmerries, slechte concentratie, zoals
beschreven door de Amerikaanse National Association of School Psychologists 257.
Judith Herman schrijft dat chronisch getraumatiseerde mensen geen basistoestand van fysieke rust
of fysiek welbehagen meer kennen. Hun lichaam wordt hun tegenstander omdat traumatische stress
vaak een scala aan lichamelijke klachten met zich meebrengt. Zij zegt verder dat de dwangmatige
symptomen van langdurig herhaald trauma nog vele jaren nadat de oorzaak van het trauma is
verdwenen blijven bestaan, terwijl deze symptomen na een acuut trauma vaak na enkele weken of
maanden zijn verdwenen258.
Over trauma binnen een samenleving schrijft Judith Herman dat traumatische gebeurtenissen de
verbinding tussen individu en gemeenschap vernietigen. Trauma leidt tot isolement en schaamte.
Het slachtoffer is ontdaan van zijn menselijkheid en waardigheid. Spontane blijken van solidariteit
vanuit de gemeenschap en het gevoel geven van erbij horen kan een slachtoffer weer terugbrengen
in die samenleving en een nieuw gevoel van verbondenheid geven259. Dat het veel vraagt van een
samenleving waarin velen slachtoffer zijn van (voortdurend) trauma lijkt me evident.
Daarom stelde ik aan Nora Carmi de vraag: In what way are you in Palestine dealing with trauma
among children and young people who have been imprisoned or were confronted with a traumatic
event? Haar antwoord was:
Palestine has tried to deal with this very important issue right from the start. There are centers in
Jerusalem, the West Bank and Gaza to try and alleviate tension among youth, children and their
families too. Dr. Iyyad Sarraj, Nadira Kevorkian Shalhoub and Rana Nashashibin are names in that field.
The YMCA of Beit Sahour has a department to work with prisoners and help them find jobs by giving
them training. The conflict resolution centers also try to deal with social problems arising from the
incarceration or death of bread winners, destroyed homes and loss of friends. The need is immense
and rehabilitation is a long process. The harm that the occupation has caused is not only physical but
also mental and psychological.

Trauma’s en sociale problemen eisen hun tol binnen de Palestijnse gemeenschap. Trauma’s spelen
eveneens een grote rol in de Israëlische gemeenschap.

257

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources/school-safety-and-crisis/trauma/howchildren-cope-with-ongoing-threat-and-trauma.
258
Herman, Judith L., Trauma en herstel. De gevolgen van geweld – van mishandeling thuis tot politiek geweld,
Uitgeverij Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1993, 117.
259
Herman, Trauma en herstel, 277.

62

Nog problematischer wordt het als binnen de grenzen van één land twee bevolkingsgroepen leven
die elk lijden aan een collectief trauma dat is gaan functioneren als identiteitsmarker van de eigen
groep.
6.2.3. Herinneren of vergeten?
“Never shall I forget those things, even were I condemned
to live as long as God Himself. Never.”
Elie Wiesel, Night (1982)

Het bijbelse Israël kreeg ooit het gebod om zijn slavernij in Egypte te blijven gedenken. Daartoe werd
het Pesachfeest ingesteld, een jaarlijks gedenken van de uittocht. De opdracht is te vinden in Exodus
13, waar staat: “Mozes zei tegen het volk: ‘Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken
bent uit Egypte, dat slavenland, want met krachtige hand heeft de HEER u daaruit bevrijd.” (Ex. 13:3).
Gedenken wordt door veel mensen belangrijk gevonden en zelfs als plicht gezien ten aanzien van de
slachtoffers van geweld en oorlog. De jaarlijkse herdenkingen van de slachtoffers van de Holocaust
zien velen als een ereschuld aan de slachtoffers. Elie Wiesel schreef “To forget the dead would be
akin to killing them a second time.” (Night, 1982).
Herinneren en gedenken kun je op verschillende manieren. Miroslav Volf260 geeft aan dat je op een
goede, maar ook op een verkeerde manier kunt gedenken. Er zit in herinneren en gedenken een
gevaarlijke ethische dubbelzinnigheid, zo meent hij. Enerzijds kunnen herinneringen aan
ondervonden onrecht en geweld mensen genezen, hun waardigheid herstellen, hen beschermen
tegen nieuw kwaad (Wiesel, From the Kingdom of Memory) en doen verlangen naar
rechtvaardigheid261. Anderzijds kunnen slachtoffers juist door herinneringen op hun beurt daders
worden. De herinnering aan wat hen in het verleden is aangedaan zouden ze kunnen gaan zien als
een rechtvaardiging voor de eigen daden. Volf wijst er ook op dat gedenken in plaats van wonden te
genezen wonden ook groter zou kunnen maken262.
Volf benadrukt dat herinneren ‘naar waarheid’ moet gebeuren. Dan doen herinneringen recht aan
zowel slachtoffer als dader. Hij zegt: “Als herinneringen waarheidsgetrouw zijn, zorgt dat ervoor dat
ze niet misbruikt worden. Ook is het belangrijk dat herinneringen waarheidsgetrouw zijn om innerlijk
te kunnen genezen – om te leren hoe je met het verleden kan leven, zonder dat het mes van het
geheugen de wonden uit dat verleden open houdt.”263
Björn Krondorfer spreekt zich juist uit voor een bepaalde vorm van vergeten: ‘oblivion’ of
vergetelheid264. Krondorfer argumenteert in zijn artikel tegen de algemene opvatting dat
overlevenden van de Holocaust de taak hebben om te herinneren en dat ‘vergeten’ in dit verband
verwerpelijk is.265 Hij zegt dat vergetelheid voor iemand met traumatische herinneringen nodig is om
verder te kunnen gaan met zijn leven in het heden.266 Tegengeluiden als: “forgetting opens the door
to malignant manipulations of history” (Yerushalmi, 1996) pareert hij door te zeggen dat “noch wet,
noch archief, noch historicus uiteindelijk het vergeten kan voorkomen.” En: “Even Elie Wiesel’s
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famous incantation of “never shall I forget” in Night expresses more than just an ethical demand
against forgetting; the negative phrasing expresses a deep-seated anxiety. After all, he does not say,
“I shall remember.” Intuitively, his negative dictum recognizes the paradoxical fact that forgetting is
part of remembering, that is an inevitable part of living, of being alive.”267
Krondorfer zegt dus dat vergeten onderdeel is van het leven zelf. Zonder vergeten zou de mens zijn
verleden continue moeten herleven en daardoor nooit in het heden kunnen leven: “Without
forgetting, there would be no future.”268
Vergeten kan ook een opzettelijke daad zijn. Daders willen vaak maar al te graag vergeten wat ze hun
slachtoffers hebben aangedaan. Machthebbers kunnen herinneringen beïnvloeden of naar hun hand
zetten. Krondorfer haalt in dit verband Jay Winter (2000) aan die zegt dat “the original work of
remembrance” has frequently “been taken over by groups in power who feel they have the right and
need to tell us through commemoration how to remember the past”. Legitimating narratives are
established, turning testimonies into testimonials and putting them and other forms of
commemorating and memorializing into the service of authoritative claims about history in order to
“galvanize action in the present”. 269

6.3.

Enkele conclusies

Verlies van controle lijkt een grote gemene deler te zijn als het gaat om trauma. In het IsraëlischPalestijnse conflict lijden mensen aan beide kanten van het conflict aan de gevolgen van dat
controleverlies. Er zijn nog steeds overlevenden van de Shoah onder de Joodse Israëli’s die dat verlies
van controle tijdens razzia’s, in onderduiksituaties, in de kampen of tijdens dagenlange dodenmarsen
aan den lijve hebben ervaren. Veel Israëli’s hebben de oorlogen sinds 1948 meegemaakt, maar ook
de aanslagen, de raketaanvallen vanuit de bezette gebieden.
Voor de Palestijnen is de Nakba dé gebeurtenis waarbij zij letterlijk controle verloren over het land
dat ze vaak eeuwenlang bewoonden en bewerkten. Nachtelijke invallen, administratieve detentie
zonder aanwijsbare reden, de dagelijkse gang door controleposten waarbij de mensen er nooit zeker
van zijn dat ze door mogen, de vernederingen van het willekeurig fouilleren door Israëlische
militairen, de vernietiging van huizen of zelfs hele dorpen, dit alles zorgt eveneens voor een gevoel
van controleverlies.
Gevoelens van verlies van controle kunnen isolement en schaamte veroorzaken, resulterend in
breuken tussen individuen en de samenleving waartoe zij behoren. Trauma werkt dus ontwrichtend
binnen een samenleving. Als zo’n samenleving dan ook nog diep verdeeld is en er een langdurig
conflict is tussen twee bevolkingsgroepen, dan blijven de trauma’s bestaan of worden zelfs verdiept
en kunnen zelfs - zoals betoogd - onderdeel worden van de identiteit van de groep, zoals in IsraëlPalestina het geval is. Het wordt dan wel heel erg moeilijk om ‘op een juiste manier te vergeten’,
zoals Volf voorstaat of om de ‘vergetelheid’ van Krondorfer te vinden en verder te gaan met leven.
Wonden worden telkens weer opengereten, nieuwe wonden worden veroorzaakt en slachtoffers
kunnen worden tot daders. Zo blijft een conflict in stand en is een wederzijdse toenadering van
partijen om te komen tot vrede, herstel en verzoening niet heel waarschijnlijk.
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7.

Naar een rechtvaardige vrede

7.1.

Inleiding

Conflicten horen bij het mens zijn. Ze ontstaan meestal als bij een verschil van mening mensen niet
naar elkaar luisteren of als er verstoringen zijn in de communicatie. Conflicten kunnen beladen zijn
met negatieve gevoelens als boosheid, angst, verdriet, schuldgevoelens, schaamte. Conflicten
worden meestal als negatief ervaren omdat ze gepaard kunnen gaan met stress, spanning en soms
geweld. Toch kunnen conflicten ook positief uitwerken als het gaat om een lang slepend probleem
dat al jarenlang voortwoekert en maar niet tot een oplossing komt. Belangrijk is dan hoe
betrokkenen omgaan met dat conflict.
Het Israëlisch-Palestijnse conflict is een lang slepend conflict dat gepaard gaat met een scala aan
negatieve gevoelens, belast is met trauma’s, beïnvloed wordt door nationale en internationale
politiek en waarin ook religie een grote rol speelt. Ondanks vele pogingen tot bemiddeling door
(internationale) politici, diplomaten, afgevaardigden van geloofsgemeenschappen en vele anderen in
de afgelopen decennia is aan dit conflict nog altijd geen eind gekomen. De vraag naar een oplossing
dringt zich telkens weer op, maar die oplossing lijkt in dit conflict vooralsnog niet voorhanden. John
Paul Lederach, professor in Internationale Vredesopbouw, kijkt op een andere manier naar
conflicten. Hij zoekt het niet zozeer in conflictoplossing, maar in conflicttransformatie om zo
uiteindelijk een rechtvaardige vrede tot stand te brengen.

7.2.

Conflict transformatie

In zijn Little Book of Conflict Transformation 270 definieert John Paul Lederach conflict transformatie
als volgt: “Conflict transformation is to envision and respond to the ebb and flow of social conflict as
life-giving opportunities for creating constructive change processes that reduce violence, increase
justice in direct interaction and social structures, and respond to real-life problems in human
relationships.”
In zijn definitie gebruikt Lederach de metafoor van de zee. De woorden ‘eb and flow’ geven een
beweeglijkheid aan. Conflict transformatie beweegt mee met de partijen in het conflict en kijkt niet
alleen naar de hoogten en diepten, maar kijkt meer naar het grote geheel en de patronen die in een
conflict zichtbaar worden. Hij ziet conflict als een kans en een gave, als motor van noodzakelijke
verandering.271
Lederach zegt dat een veranderingsperspectief rust op twee pijlers: 1. het vermogen om zich een
conflict positief voor te stellen, als een natuurlijk verschijnsel dat de mogelijkheid voor constructieve
groei in zich draagt en 2. de bereidheid om te reageren op manieren die dit potentieel voor positieve
verandering maximaliseren. De benadering van een conflict vanuit een veranderingsperspectief gaat
ervan uit dat conflicten normaal zijn in relaties en dat conflicten een constructieve verandering
teweeg kunnen brengen. Lederach is realistisch genoeg om te erkennen dat er langslepende
conflicten zijn waarin partijen elkaar over en weer verwonden of zelfs vernietigen. Toch is de sleutel
tot transformatie volgens hem de geneigdheid om conflict te zien als een potentiële katalysator voor
groei. Vrede is in het perspectief van conflicttransformatie niet het eindpunt van het proces, maar “a
continuously evolving and developing quality of relationship.”272
Lederach maakt onderscheid tussen transformatie op descriptief - en op prescriptief niveau.
Transformatie op het beschrijvende niveau omvat een analyse van sociale omstandigheden die
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aanleiding zijn van conflicten en van de manier waarop die conflicten invloed hebben op
veranderingen in de bestaande sociale structuren en beslissingspatronen.
Transformatie op het prescriptief niveau omvat opzettelijk ingrijpen om inzicht te krijgen in
onderliggende oorzaken en sociale omstandigheden die ertoe leiden dat conflicten op gewelddadige
manier tot uiting komen. Ook stimuleert het openlijk geweldloze middelen om deze vijandigheid te
beperken en probeert het geweld te verminderen en uiteindelijk te elimineren.273 Lederach beschrijft
deze transformatie als een analytisch kader dat probeert sociale conflicten en hun implicaties te
begrijpen, en als een interveniërende strategie, die geformuleerde veranderdoelen nastreeft, zowel
persoonlijke als relationele.274
Lederach maakt een duidelijk onderscheid tussen ‘conflictresolution’ en ‘conflicttransformation’. Bij
het oplossen van een conflict is de centrale vraag: Hoe beëindigen we iets dat ongewenst is. Bij
transformatie van een conflict is de vraag: Hoe beëindigen we iets dat ongewenst is en bouwen we
iets dat we graag willen. Een ander verschil tussen beide benaderingen is dat conflictresolution
gericht is op inhoud, terwijl conflicttransformatie gericht is op relatie. Ook het tijdschema van de
beide benaderingen verschilt: men richt zich bij conflictresolution op verlichting op de korte van pijn,
angst en problemen, terwijl het er bij conflicttransformatie om gaat direct in te spelen op de crisis in
plaats van crisis gestuurd te reageren en de horizon is juist gericht op de middellange – en lange
termijn.275
De beweging van de huidige situatie in de richting van de gewenste toekomst is geen rechte lijn,
maar bestaat uit een reeks van dynamische initiatieven die veranderingsprocessen in beweging
zetten en zo een duurzame basis creëren om veranderingen op de lange termijn na te streven. Zo'n
raamwerk benadrukt de vraag hoe je iets kunt beëindigen wat niet gewenst is en hoe je iets kunt
bouwen dat gewenst is.
Lederach heeft die dynamiek in een schematische
voorstelling gezet, die hiernaast is weergegeven.
Dit raamwerk heeft drie componenten, waarvan
elk een onderzoeksdoel vertegenwoordigt in de
ontwikkeling van een antwoord op het conflict:
• de huidige situatie,
• de horizon van de toekomst en
• de ontwikkeling van veranderingsprocessen
die de eerste twee met elkaar verbinden.276

7.3.

Transitional justice

Tijdens elk conflict komt er een moment dat
moet worden nagedacht over ‘wat daarna?’. Dan
gaat het over recht doen aan slachtoffers, de
waarheid achterhalen van wat er is gebeurd, het
ter verantwoording roepen en eventueel straffen
van daders, maar ook over het weer opbouwen
van gemeenschappen en steeds vaker ook over
vergeving en verzoening. ‘Transitional justice’
wordt dan vaak genoemd in dat verband. Het is
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een term die nogal eens wordt vertaald met ‘overgangsrecht’. Het International Center for
Transitional Justice (ICTJ) dat internationaal veel werk verzet op dit gebied introduceert zichzelf op
zijn website als volgt:
The International Center for Transitional Justice works for justice in countries that have endured
massive human rights abuses under repression and in conflict. We work with victims, civil society
groups, national, and international organizations to ensure redress for victims and to help prevent
atrocities from happening again.277

Nergens op deze website is echter een verwijzing te vinden naar de rol van religie in zulke processen.
Ook als één van de mogelijke onderliggende oorzaken van een conflict wordt religie niet genoemd.
Liever legt men de oorzaken bij langdurige armoede, kolonialisme en imperialisme, falende
regeringen, onderontwikkeling. Over het werk van deze organisatie is op de website onder meer het
volgende te lezen:
While many groups working on human rights focus on exposing and denouncing violations and
atrocities, our focus is on what often proves even more challenging – trying to put the pieces of a
broken society back together again on foundations of justice and the rule of law. This requires staying
in the struggle for the long haul and being an active part of the solution. Our work often begins when
the cameras leave.

Daniel Philpott stelt dat gebruikers van de term transitional justice meestal doelen op pogingen om
onrecht, begaan tijdens oorlogen of door autoritaire regiems, aan te pakken nadat een
vredesakkoord is getekend of een ‘regime change’ heeft plaatsgevonden.
Voor mensenrechtenactivisten is transitional justice de manier om oorlogsmisdaden te bestraffen.
Beide gezichtspunten vindt Philpott te eng om de term mee te verklaren.278 Hij zegt: “We can think of
transitional justice, then, as the sum total of activities that states and citizens undertake to redress
past political injustices in order to restore political orders in the present and in the future.” 279
Philpott beargumenteert in zijn rapport dat één van de steeds meer in het oog springende
onderscheidende kenmerken van religieuze betrokkenheid bij transitional justice het thema van
‘verzoening’ is. Hij zegt dat hoewel ook niet-religieuze mensen de term wel gebruiken, religie en
verzoening toch de meeste affiniteit tot elkaar hebben. In zijn rapport kijkt Philpott zowel naar wat
de theorie (The Thinkers) over dit onderwerp te zeggen heeft als naar de praktijk ervan (The Doers)
en aan het eind komt hij tot de conclusie dat de gezamenlijke inspanningen van zowel denkers als
doeners op dit gebied hebben aangetoond dat perspectieven en methoden van een bepaald soort
betrokkenen veel te bieden heeft aan samenlevingen die geconfronteerd zijn met een verscheurd
verleden. Zowel verzoeningstheologieën, de rol van vergeving, antwoorden op eerdere
onrechtvaardigheden die verschillende oplossingen geven voor meerdere soorten verwondingen, als
ook religieuze betrokkenheid bij vredesopbouw op verschillende niveaus, leveren een benadering
van herstel die wellicht meer holistisch is dan - maar in elk geval verenigbaar is met - de benadering
van de liberale mensenrechten traditie, aldus Philpott.280
In zijn boek ‘Just and Unjust Peace: an Ethic of Political Reconciliation’ concludeert hij dat in een
ethiek van politieke verzoening die verzoening niet een soort eindstaat is waarin vijandschap is
veranderd in een vorm van vriendschap, maar dat het een geleidelijk vooruit gaan is van het gewond
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zijn van mensen en relaties tot het weer tot grotere bloei komen van mensen en relaties in een
politieke orde. Hij zegt ook dat verzoening bepaalde elementen van rechtvaardigheid, zoals een
verdiende straf en mensenrechten, niet negeert. Volgens Philpott verschilt de ethiek van het
dominante paradigma van vredesopbouw, de liberale vrede, in die zin dat ze ook rechten en
gelijkheid benadrukt en ook een breed herstel van relaties, waarbij de wonden die zijn geslagen en
de politieke onrechtvaardigheden niet uit het oog worden verloren. Genade is in zijn ogen een
ondersteunend element van rechtvaardigheid, niet als een uitzondering of afwijking ervan. In zijn
vergelijking van de liberale vrede met de ethiek van verzoening ziet Philpott twee aanvullingen. Waar
liberale vrede streeft naar het herstellen van de rechtsstaat en mensenrechten, het vertellen van
waarheid, herstelbetalingen, gerechtelijke bestraffing en schadevergoeding, voegt verzoening ook
twee andere herstelpraktijken toe, namelijk het bekennen van schuld enerzijds en vergeving
anderzijds281. Dit zijn termen die religieus zijn gemunt en die volgens Philpott nodig zijn omdat
religies nu eenmaal een diepe ervaring hebben in de praktijk ervan. Hij wil dan ook dat religie een
plaats krijgt in gesprekken tussen seculiere en religieuze gesprekspartners over het omgaan met een
gewelddadig verleden, zowel aan onderhandelingstafels als in academische conferenties, publieke
fora en in de media. Hij hoopt dat dergelijke constructieve gesprekken dan vaker zouden
plaatsvinden en dat ze “door samen te graven aders van erts kunnen ontdekken die, wanneer ze
worden gewonnen, een groot potentieel bevatten voor de moeilijke taak van ‘tikkun olam’
(Hebreeuws: het heel maken van de wereld, CB)”. Vergeving is volgens Philpott niet iets dat het
slachtoffer verschuldigd is aan de dader of waar de dader recht op heeft, maar door te vergeven
verheft het slachtoffer zijn stem tegen wraak en werkt zo aan het verminderen van onrecht en het
opbouwen aan een betere samenleving282.
Over de plaats van de religie in politieke verzoening schrijft hij:
[…] the ethic of political reconciliation reserves a place for religion in debates about dealing with the
past. My claim is not just that religion has been involved in these debates.[…]. It is rather that religious
traditions are generators, hosts, and sources of the distinct concepts of justice, mercy, and peace that
reside in reconciliation. By retrieving and developing these concepts and adapting them to modern
constitutional democracy and international norms, an ethic emerges that offers promise for restoring
damaged political orders. 283

Philpott is optimistisch over de rol die religie kan spelen in het proces van verzoening na een periode
van conflict en geweld. Juist de inbreng door religies van onderwerpen als schuld bekennen en
vergeven kan gesprekken over vrede en verzoening breder maken en meer diepgang geven en ervoor
zorgen dat ook de wonden die door geweld en onrecht zijn geslagen onderwerp van gesprek zijn en
blijven.
Overigens zijn er stemmen die het conflict tussen Israël en de Palestijnen niet louter en alleen zien
als een conflict over het bezit van land, maar ook als een religieus conflict. Ik noem als voorbeeld de
Britse journalist Anshel Pfeffer die na een aanslag door twee jonge Palestijnen op een Jeruzalemse
synagoge op 20 november 2014 in een opiniestuk in The Guardian schreef dat het misschien
makkelijker zou zijn om de eerdere decennia van het conflict af te schilderen als een territoriaal
geschil tussen Zionisten en Palestijnse nationalisten, maar dat religie van meet af aan in dit conflict
een factor van betekenis is geweest284. Hij schrijft:
281

Philpott, Daniel, Just and Unjust Peace: an Ethic of Political Reconciliation, New York, Oxford University Press
Inc., 2012, e-book, Chapter Conclusions, 4-5/7.
282
Philpott, Just and Unjust Peace, Chapter 12, 2/70.
283
Philpott, Just and Unjust Peace, 5-6/7.
284
Pfeffer, Anshel, ‘The Israel-Palestine conflict is not just about land. It’s a bitter religious war’, The Guardian,
20-11-2014, https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/nov/20/israel-palestine-conflict-religiouswar.

68

The first major clashes in the last century between Jews and Muslims in the Holy Land were not
sparked by the establishment of new Jewish agricultural settlements, but by disputes over prayer
rights at the Western Wall in Jerusalem. They are reminiscent of current suspicion among Palestinians
of Jews seeking today to pray within the Temple Mount compound, harbouring dreams of supplanting
the Haram al-Sharif mosques with a third temple. Today’s fashionable talk of Zionism as colonialism
was to come much later.

De overmacht van de religieuze kolonistenbeweging vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw en
de opkomst van Hamas en andere openlijk islamistische Palestijnse bewegingen in de late tachtiger
jaren van diezelfde eeuw ziet hij niet alleen als tekens van het zwakker worden van de seculieren
krachten in beide samenlevingen, maar ook als teken dat de taal van het conflict terugging naar zijn
wortels. Volgens Pfeffer wordt van beide kanten tegengesproken dat het zou gaan om enerzijds het
simpelweg vermoorden van joden of anderzijds om het voeren van een oorlog tegen moslims.
Pfeffer schrijft dat volgens de Palestijnen de moorden enkel gerelateerd zijn aan de groeiende
frustratie van een generatie jonge Palestijnen die leven onder een uitzichtloze Israëlische bezetting
en onderdrukking, terwijl de meeste Israëli’s willen geloven dat ze enkel strijden voor hun veiligheid
en niets tegen moslims hebben. Maar de taal die aan beide kanten wordt gesproken is – in
tegenstelling tot wat ‘officieel’ wordt geuit – uitgesproken religieus.
Pfeffer besluit zijn artikel met de aanbeveling dat het beter zou zijn te accepteren dat het IsraëlischPalestijnse conflict ook een bittere religieuze oorlog is, hoewel dat indruist tegen de
voorkeursoplossingen van de internationale gemeenschap. Hij schrijft dat het beter zou zijn om dat
vreselijke feit te erkennen, aangezien het een centrale reden is dat geen van de aangedragen
oplossingen heeft gewerkt, ondanks de intense diplomatieke inspanningen om het conflict op te
lossen. En voorts schrijft hij dat vooral het erkennen van de mate waarin zowel Israëlische als
Palestijnse leiders religieuze gevoelens uitbuiten, een stap zou zijn om hen verantwoordelijk te
houden voor de acties van de extremisten in hun eigen kampen.
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8.

Conclusies

Naar de drie deelvragen is in drie verschillende hoofdstukken onderzoek gedaan.
In hoofdstuk 5 is onderzocht welke narratieven in het Israëlisch-Palestijns conflict tegenover elkaar
staan. Daarbij is gekeken naar bijbelse en niet-bijbelse narratieven en naar verschillende theologieën
die de beide partijen in het conflict gebruiken om de ander te diskwalificeren. Het gaat hier vaak om
verhalen die de eigen nationale – en groepsidentiteit versterken, maar ook om verhalen die over de
andere partij worden verteld en waarmee de ander op een bepaalde -meestal negatieve- manier
wordt afgeschilderd. Er is ook gekeken naar de manier waarop schoolkinderen via het lesmateriaal in
aanraking komen met deze narratieven. Ook de rol van film, documentaire, poëzie en beeldende
kunst in dit verband is onderzocht.
Daarnaast is in dit hoofdstuk onderzoek gedaan naar de rol van partijen die van buitenaf invloed
uitoefenen op het conflict, zoals de Protestants fundamentalistische – en evangelicale bewegingen,
waaronder veel zogenoemde christen-zionisten, uit voornamelijk Europa en de Verenigde Staten.
Tenslotte is getracht antwoord te geven op de vraag naar manieren waarop het Kairos Palestina
document en de Kairos beweging een rol zouden kunnen spelen in het deconstrueren van die
narratieven en theologieën en welke (theologische) uitdagingen er zijn.
Hoofdstuk 6 geeft een beschrijving van de rol van trauma in het conflict en legt uit welke soorten
trauma hierbij te herkennen zijn in het Israëlisch-Palestijns conflict. Daarnaast is een paragraaf
gewijd aan herinneren en vergeten, waarvoor we literatuur hebben bestudeerd van Miroslav Volf en
Björn Krondorfer.
In hoofdstuk 8 is onderzocht welke benaderingen mogelijk zijn om te komen tot beëindiging van het
conflict. Het onderzoek spitste zich toe op twee benaderingen: conflicttransformatie zoals
beschreven door John Paul Lederach en transitional justice, waarover literatuur is bestudeerd van
Daniel Philpott.
De analyse van het Kairos Palestina document, de bestudeerde literatuur, het onderzoek naar de
heersende discoursen in het conflict en het interview met Nora Carmi hebben tenslotte geleid tot de
beantwoording van de hoofdvraag van deze thesis: Hoe kan het Kairos Palestina document zowel
theologisch als op sociaaleconomisch- en politiek gebied bijdragen aan een oplossing van het conflict
tussen Israël en de Palestijnen?
Zoals ik ook in de inleiding heb vermeld heb ik bij het analyseren van het materiaal gezocht naar
evenwicht. In een conflict als het onderhavige is het moeilijk om feiten van fictie te onderscheiden en
om zo goed mogelijk te onderscheiden welke belangen partijen in het conflict hebben bij het
presenteren van ‘alternatieve versies’ van de feiten.
Ik heb geconstateerd dat het Israëlisch-Palestijns conflict van brandstof wordt voorzien door een
conflicterende hermeneutiek waar het gaat om bepaalde bijbelpassages met betrekking tot
landbezit, verkiezing, de uittocht- en intochtverhalen en bijbelse vijandbeelden (Amalek). Ook
selectieve narratieven hebben het conflict van brandstof voorzien. Dat zijn die narratieven die de
groepsidentiteit van beide volken mede bepalen en die ervoor hebben gezorgd dat de beide groepen
een negatief beeld van de ander hebben opgebouwd. Deze negatieve beeldvorming blijkt al vroeg te
worden overgedragen, namelijk via leerboeken op de scholen. Kinderen worden zich op deze manier
al jong bewust van ‘de ander’ en dat die ander kennelijk niet deugt.
Voorts blijken trauma’s aan beide kanten van het conflict een niet te onderschatten rol te spelen.
Daarbij gaat het veelal om transgenerationeel trauma, maar ook om het zogenoemde ‘chosen
trauma’, waarbij het trauma ook deel is gaan worden van de eigen (nationale of regionale) identiteit
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en daardoor een instrumenteel karakter kan krijgen waarmee leiders (een deel van) hun volk kunnen
meenemen in hun retoriek jegens de ‘vijand’.
Of het KPd en de Kairos beweging in dit complexe conflict een wezenlijke bijdrage kunnen leveren
aan de oplossing ervan hangt mijns inziens af van meerdere factoren.
Een belangrijke factor is de wereld buiten Israël-Palestina. En ook kerken kunnen daarin een rol van
betekenis spelen. De Kairos beweging heeft een soort permanente uitnodiging gestuurd aan de
kerken in de wereld om op bezoek te komen en van dichtbij te zien en te ervaren wat dit conflict
betekent voor de levens van mensen die erin en ermee moeten leven. ‘Come and see’ kan helpen om
de ogen van ‘gewone’ kerkgangers te openen voor de vele aspecten van dit conflict. Het kan hen ook
de ogen openen voor hun eigen rol en die van hun kerk in het in stand houden van een bepaalde
bijbelse hermeneutiek die het onrecht in Palestina in de hand werkt. Ontmoetingen met en het leren
kennen van de ander kan leiden tot een meer positieve beeldvorming. Het gewijzigde beeld van die
ander kan eventueel ‘thuis’ verder worden overgedragen.
Ook het lesmateriaal rond het KPd dat in verschillende kerken is samengesteld kan kerkleden bewust
maken van de ernst van de situatie in Israël-Palestina. Leken kunnen op hun beurt theologen
bevragen naar aanleiding van wat ze in dit verband hebben gezien en gelezen. Zo zou er ook in
kerken buiten Israël-Palestina een soort ‘theology from below’ van de grond kunnen komen die zich
kan verspreiden en zo een (oecumenische) beweging in gang kan zetten die niet alleen op bijbelshermeneutisch terrein van betekenis is, maar ook op politiek gebied. Zeker in een land als de
Verenigde Staten vormen christenen een politieke macht van betekenis. Die macht wordt nu
opgeëist door de Protestants fundamentalistische en evangelicale stromingen en door
christenzionisten. Het zou een stap in de goede richting zijn als ook de hoofdstroom van de
christelijke kerken zich met kennis van zake en een duidelijke agenda in het debat rond deze kwestie
zou mengen.
Een andere kant van het religieuze spectrum is het jodendom, zowel binnen als buiten Israël. Ook
daarbinnen zijn verschillende stromingen en theologische opvattingen te onderscheiden. Marc Ellis
pleit voor een joodse bevrijdingstheologie, die op een juiste manier aandacht heeft voor
antisemitisme en de bestrijding ervan, maar die er ook oog voor heeft dat het woord antisemitisme
(te) vaak wordt ingezet als middel tot ‘framing’ en het bestrijden van terechte kritiek op het beleid
van de Israëlische regering ten opzichte van de Palestijnse bevolking. Ellis daagt zijn geloofsgenoten
uit tot een kritische reflectie en sociale analyse. Als het voor christenen, gezien het verleden, niet zo
moeilijk zou zijn om een serieus aandeel te hebben in zo’n interne joodse aangelegenheid, zouden de
inzichten met betrekking tot de deuteronomistische voorwaardelijkheid van de landbelofte
misschien kunnen helpen om met andere ogen naar de landbelofte en de daaraan gekoppelde
landclaim te kijken.
Verbeeldingskracht is het ‘wapen’ van de Palestijnse christen Mitri Raheb, die de profeet Jeremia ziet
als toonbeeld van bijbelse verbeeldingskracht die hoop geeft. Deze hoop, voortkomend uit de kracht
van verbeelding, is voor Raheb nodig om het geloof te leven ten overstaan van de veel sterkere
tegenstander die hij het ‘imperium’ noemt en om te komen tot een nieuw profetisch visioen, niet
alleen voor Palestina en Israël, maar voor de hele regio.
Dit geloof, deze hoop spreekt ook uit het Kairos Palestina document met zijn drie elementen: seejudge-act. Met een beschrijving van de situatie in het heden en een klaar en helder oordeel over die
situatie zullen stappen moeten worden gezet in de richting van een toekomst. Hoe die toekomst
eruit zal zien zal mijns inziens afhangen van de houding van kerken wereldwijd, van de kracht en de
invloed van de BDS-beweging op de Israëlische economie en van de overtuigingskracht van de
Palestijnse christenen en Joods-Israëlische vredesactivisten om ook hun moslimbroeders en -zusters,
meer nog dan nu het geval is, mee te nemen in hun ideeën over creatieve geweldloosheid. Zo’n
gezamenlijk optrekken zou - met steun van gelijkgezinden wereldwijd - kunnen resulteren in een
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nieuw kairos-momentum en misschien…een eerste stap naar een rechtvaardige vrede en een begin
van verzoening.

8.1.

Suggesties voor gebruik van deze scriptie

In de inleiding heb ik geschreven dat ik met deze scriptie meer inzicht wil geven in de aard en
complexiteit van het Israëlisch-Palestijnse conflict en het verstomde (of überhaupt nooit gevoerde)
gesprek binnen kerken te helpen (her)openen.
De wortels van de wereldwijde kerk liggen in het gebied waar twee broedervolken al decennia lang
met elkaar in conflict zijn. In plaats van een onderlinge of zelfs interne strijd te voeren om eigen
gelijk, zou het de kerken sieren als zij zich ten behoeve van de betrokken volken in het bijbelse land
zouden verenigen en in gezamenlijkheid zouden zoeken naar een voor alle partijen begaanbaar pad
naar vrede en verzoening. De tijd dringt!
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