
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Geen Vijanden
1000 dagen in Israël en de Palestijnse Gebieden
de Jong, A.

Publication date
2011
Document Version
Proof

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Jong, A. (2011). Geen Vijanden: 1000 dagen in Israël en de Palestijnse Gebieden.
Rainbow.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/geen-vijanden(64ac6864-439a-4352-9acf-f6f16bee20a4).html


geen vijanden

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 1



Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 2



Anne de Jong

GEEN
VIJANDEN

1000 dagen in Israël en
de Palestijnse gebieden

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 3



Dit boek is ook verkrijgbaar als e-rainbow, isbn 978 90 5831 580 9

© 2011 Anne de Jong 
Omslagontwerp Studio Jan de Boer
Foto’s voorzijde omslag en binnenwerk © Anne de Jong
Affiche bovenaan p. 88: ‘The Israeli’ uit Ma’ariv Supplement,
M. Kischner. Photo Z. Gilat, 2007
Affiche onderaan p. 88: Maccabee Beer bbdo 2001
Uitgave in Rainbow augustus 2011
Zetwerk Stand By, IJsselstein
Druk Bercker, Kevelaer
Alle rechten voorbehouden

www.mmboeken.nl
www.rainbow.nl

isbn 978 90 5831 566 3
nur 320

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 4



INHOUD

Voorwoord Jan Pronk 6

1 Een dag in het Beloofde Land 11

2 Leven in een conflict 29

3 Samen in de strijd: Israëlisch en Palestijns
geweldloos verzet 56

4 Traangas, kogels en soldaten 78

5 De ander – de vijand 109

6 Angst, haat en mensenrechten 131

7 De Gazastrook: hoop en wanhoop 153

8 Terugkeer naar de Gazastrook 178

9 De aanval op de Gaza Freedom Flotilla 196

10 Een rechtvaardige toekomst 219

Bronnen 227

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 5



VOORWOORD

Geweld broedt geweld. Conflicten escaleren, onderdrukking van
burgers door machthebbers neemt toe, mensen verzetten zich,
de onderdrukking wordt gewelddadig, de reactie daarop even-
eens en zo ontstaat een spiraal van geweld en contrageweld. Op
een bepaald moment is het proces niet meer beheersbaar. Het
gaat een eigen leven leiden, ook omdat duistere krachten – veilig-
heidsdiensten, paramilitairen, warlords en anderen – de gelegen-
heid gebruiken om macht te ontwikkelen die niet meer gecon-
troleerd kan worden.

Het is van belang om hiervan in iedere conflictsituatie die kan
escaleren bewust te zijn en te proberen te voorkomen dat het ge-
weld de overhand neemt. Dat is meestal een vrome wens. In de
meeste landen in Afrika, Zuid-Azië, het Midden Oosten en Zuid-
oost-Europa waar zich veranderings- en ontwikkelingsproces-
sen afspelen waarbij grote belangen (ook buitenlandse) zijn ge-
moeid, treden geweld en tegengeweld snel op.

Is er in een later stadium toch nog een kans de trend te keren?
Soms kunnen partijen tot de conclusie komen ‘genoeg is genoeg’,
en trachten tot overeenstemming te komen via vredesbesprekin-
gen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in Mozambique rond 1990 en in
Guatemala enkele jaren later. Soms is het wenselijk daarbij ge-
bruik te maken van bemiddelaars van buitenaf, zoals Kofi Annan
in Kenia in 2009. Soms kunnen de Verenigde Naties daarbij een
rol spelen, zoals in Cyprus of in Burundi. Maar meestal is er dan
al heel wat bloed gevloeid.
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Het kan ook van binnenuit, door mensen die geweld niet be-
antwoorden met tegengeweld, maar met vreedzaam protest en
geweldloos verzet. Ook zijn er situaties waarin mensen zich in
een conflict aan beide zijden van de scheidslijn bevinden, maar
willen samenwerken om tot een eind aan het geweld te komen.
Die situaties zijn talrijker dan wordt verondersteld. Vreedzaam
protest trekt weinig publiciteit. Geweld is spectaculair, geweld-
loosheid niet. Geweldloos verzet is vaak kleinschalig en niet inte-
ressant voor massamedia. Men is geneigd te denken dat geweld-
loos verzet een vorm van romantisch pacifisme is en gedoemd is
te mislukken.

Dat is een misvatting. Er zijn voorbeelden van geweldloos ver-
zet waar steeds meer mensen zich bij aansloten, die een groot-
schalig karakter kregen en niet meer door machthebbers konden
worden genegeerd of onderdrukt. Die vormen van protest en
verzet zijn niet romantisch. Degenen die er voor kiezen lopen
grote risico’s, maar zij zijn daartoe bereid om te voorkomen dat
er nog meer slachtoffers vallen. Ze doen dat omdat zij niet gelo-
ven in de effectiviteit van contrageweld, of omdat zij van mening
zijn dat middelen van verzet en strijd in overeenstemming moe-
ten zijn met de beoogde doelen. Of omdat zij vrezen dat contra-
geweld een geweldscultuur helpt vestigen die, ook nadat vrede
en vrijheid tot stand zijn gebracht, niet meer uit de samenleving
is te bannen. En er is succes geboekt, bijvoorbeeld in Servië en de
Baltische republieken rond de wisseling van deze eeuw.

Wetenschappers besteden steeds meer aandacht aan geweld-
loos verzet. Zo schreef Mary King een standaardwerk waarin zij
een aantal succesvolle voorbeelden van geweldloos verzet analy-
seerde. Langzamerhand ontstaat ook een verzameling documen-
taires over vreedzaam protest en geweldloos verzet die inzicht
biedt in de voorwaarden waaronder successen kunnen worden
geboekt. Geweldloze actie is een methode om in een maatschap-
pij verandering te bewerkstelligen. Machthebbers kunnen on-
derdrukking immers alleen voortzetten zolang de mensen er in
bewilligen. Zodra er een beweging op gang komt van mensen die
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niet langer bereid zijn dit te accepteren en er actief dan wel pas-
sief aan meewerken, komt de onderdrukking in het luchtledige
te hangen. Dat is zeker het geval wanneer mensen hun angst
overwinnen en die beweging, ingezet door een voorhoede, een
massaal karakter krijgt.

Anne de Jong is een Nederlandse wetenschappelijk onderzoe-
ker van geweldloos verzet. In haar recent verschenen proefschrift
The Silent Voice. Palestinian and Israeli nonviolent activism and
resistance analyseert en beschrijft zij de situatie van mensen in Is-
raël en de Bezette Gebieden die het slachtoffer zijn van geweld en
met vreedzame middelen samen stelling nemen tegen dat ge-
weld. Zij verbleef ten behoeve van haar onderzoek lange tijd in
Israël en de Palestijnse gebieden en bouwde vele contacten op.

Het boek dat nu voor u ligt is een samenvatting van haar on-
derzoek en van haar eigen persoonlijke ervaringen. Ze beschrijft
het leven van gewone mensen ter plaatse. Het zijn de mensen die
alles ondergaan, maar doorgaans niet aan het woord komen,
noch in de kringen waar politieke beslissingen worden genomen,
noch in de media. Anne de Jong laat velen van hen aan het woord
en dat levert indringende verhalen op.

De conclusies die de schrijfster zelf trekt zijn eveneens indrin-
gend. Zij geeft er de voorkeur aan niet te spreken over het zoge-
heten Israël-Palestinaconflict, omdat het woord ‘conflict’ een
vermeend neutrale term is die de werkelijkheid vertekent. Die
werkelijkheid bestaat uit machtsongelijkheid, onderdrukking,
geweld en schending van mensenrechten. Als men al van een
conflict zou willen spreken, zo betoogt Anne de Jong, dan is dat
niet een conflict tussen Joden en Arabieren, of tussen Palestijnen
en Israëliërs, maar tussen degenen die kiezen voor collectief et-
nonationalisme en zij die geloven dat de mensenrechten gelijke-
lijk gelden voor iedereen, ongeacht ras, religie of nationaliteit.

Anne de Jong laat in dit boek zien hoe moeilijk het is om die
laatste keuze te maken. Degenen die dat doen worden gemakke-
lijk misverstaan. Israëlische vredesactivisten worden in eigen
land net zozeer beschuldigd te heulen met de ‘vijand’ als Pales-
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tijnse vredesactivisten die het geweld willen afzweren. Dat nie-
mand daarbij een gemakkelijke keuze heeft gemaakt, blijkt uit de
verhalen in dit boek. Treffende verhalen worden verteld door Is-
raëlische militairen behorend tot de groep ‘Doorbreek de stilte’.
Indrukwekend zijn de geschiedenissen verteld door mensen die
een geliefd familielid hebben verloren en toch willen samenwer-
ken. Dat vredesactivisten afkomstig uit het buitenland die met
hen willen samenwerken vaak evenmin worden begrepen blijkt
uit andere verhalen. Zij worden in het Westen vaak beschouwd
als naïef of beschuldigd van antisemitisme. Het is een onbegrij-
pelijk verwijt ten opzichte van mensen die actief samenwerken
met Israëlische en Palestijnse vredesactivisten, welke elkaar ge-
vonden hebben in het verzet tegen geweld en een gevecht om de
verwezenlijking van mensenrechten.

Anne de Jong besluit haar boek met een indrukwekkend ver-
slag van de Gaza Freedom Flotilla: de internationale vredesvloot
van tientallen schepen die in 2010 humanitaire goederen naar
Gaza probeerden te brengen. De vloot was een voorbeeld van ac-
tief geweldloos verzet tegen de blokkade van Gaza door Israël,
een blokkade die in strijd is met het internationale recht en
waaronder de bevolking in Gaza al jaren lijdt. De Israëlische re-
gering reageerde met geweld en liet schepen bombarderen en en-
teren en nam de vredesactivisten gevangen. Anne was een van
hen. Zij beschrijft niet alleen de gebeurtenissen tijdens de tocht,
maar ook hoe zij zelf reageerde op het onrecht, de vernedering,
de mishandeling en hoe moeilijk het was de mensen die verant-
woordelijk waren voor de dood van vrienden niet te gaan haten.

Solidariteit met slachtoffers van geweld vraagt niet alleen
compassie, maar ook inzicht in machtsverhoudingen. Vreed-
zaam protest vereist volharding en geloof dat het werkt. Geweld-
loos verzet vereist moed. Dat alles vergt partij kiezen, niet voor
de ene dan wel de andere partij, maar voor de slachtoffers. En, zo
schrijft Anne de Jong, het vergt strijd: strijd tegen angst, voor-
oordelen en haat.

In dit boek laat de schrijfster zien dat vreedzaam protest en
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verzet wezenlijk moeilijker is dan gewelddadig verzet. Je kunt pas
echt kiezen voor geweldloos verzet als je ook je eigen angst over-
wint en bereid bent je volledig kwetsbaar op te stellen. Maar wie
dat doet mag er ook van uitgaan dat geweldloos verzet meer uit-
zicht biedt dan geweld.

Jan Pronk

10
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1

EEN DAG IN HET
BELOOFDE LAND

10 oktober 2007 tuba,

westelijke jordaanoever

Het is zeven uur ’s ochtends op een zaterdagmorgen, maar de
straten van Ramallah zijn al vol met leven. Winkels gaan open,
marktkraampjes worden opgezet en jonge gezinnen eten op weg
naar school een pitabroodje met falafel. De meerderheid van de
Palestijnen is moslim, maar omdat ongeveer twintig procent het
christelijke geloof aanhangt, is het weekend opgesplitst in vrij-
dag en zondag. De zaterdag is in de Palestijnse gebieden dus ge-
woon een doordeweekse dag waarop kinderen naar school gaan,
ouders werken en de winkels open zijn. Ook ik ben vandaag aan
het werk.

Terwijl ik me een weg baan door de drukke hoofdstraat con-
troleer ik of ik alles bij me heb: sleutels, telefoon, portemonnee,
camera, pen en papier, cassetterecorder en een halve ui. Een
doorgesneden ui is in de Palestijnse gebieden namelijk net zo on-
misbaar als je telefoon of je huissleutels. Deze ochtend denk ik er
niet eens meer bij na, maar ik weet nog goed hoe verbaasd ik was
toen ik een ui in mijn hand gedrukt kreeg bij de eerste traangas-
aanval door het Israëlische leger die ik meemaakte. Ruiken aan
een ui? Daar krijg je toch alleen maar meer tranen van? Al snel
leerde ik echter dat de sterke geur van een ui je luchtwegen open-
zet en, als je geluk hebt, je net genoeg tijd geeft om aan een traan-
gaswolk te ontsnappen.

11
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Ik kom handen tekort als ik Shani probeer te bellen. Met een
falafelbroodje in mijn ene hand, een sterke Arabische espresso in
de andere en de telefoon tegen mijn schouder gedrukt, hoor ik
haar slaperige stem. Shani is een tweeëntwintigjarige Israëlische
activiste met wie ik om tien uur heb afgesproken voor een inter-
view. Omdat in Israël de Joodse kalender wordt aangehouden, is
de zaterdag er de tweede dag van het weekend. Net als de meeste
studenten heeft Shani moeite met vroeg wakker worden in het
weekend, en ze klaagt dan ook steen en been. ‘Zeven uur ’s och-
tends op een zaterdag, dat is toch niet normaal!’ Ik zeg maar niet
dat ik drie uur in een bus moet zitten om de verschillende check-
points te ontwijken, terwijl zij met twintig minuten rijden op de
Israeli-only-weg rustig aan kan doen om op de afgesproken tijd
in Tuba te zijn.

Afstand is in Israël en de Palestijnse gebieden relatief. In okto-
ber 2007 woonde ik in Ramallah, hemelsbreed zo’n twintig kilo-
meter van Shani’s huis in Jeruzalem. We hebben afgesproken in
Tuba, een bedoeïenenkamp in de bergen net ten zuiden van He-
bron. Met een afstand van vijftig kilometer zou deze plaats niet
veel langer dan een halfuur rijden moeten zijn, maar door de af-
scheidingsmuur, honderden checkpoints en tientallen Israeli-
only-wegen is het vanuit Ramallah een hele onderneming. Mijn
Nederlandse paspoort geeft mij toegang tot Jeruzalem en Israël,
maar aangezien ik deze zaterdag met een groep Palestijnen reis,
moeten we een bus nemen met een omweg van twee uur en met
ten minste drie checkpoints. Het zijn juist deze maatregelen van
de Israëlische autoriteiten waartegen Shani en andere vredesacti-
visten zich hevig verzetten.

Eenmaal bij het busstation aangekomen word ik begroet met
een vrolijk sabāh̄ al-khayir (goedemorgen). Vandaag zal ik aan-
wezig zijn bij een speciale actie van Combatants for Peace (Strij-
ders voor Vrede), een van mijn onderzoeksorganisaties. Comba-
tants for Peace is een activistencollectief bestaande uit Israëlische
en Palestijnse ex-strijders. Juist door hun diensttijd in het Israëli-
sche leger of hun deelname aan het Palestijns gewapende verzet,

12
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geloven zij niet langer dat geweld tot een oplossing van het con-
flict kan leiden. Daarom strijden zij nu samen op een vreedzame
manier voor een rechtvaardige toekomst en tegen discrimine-
rende maatregelen als de Israeli-only-wegen. Naast demonstra-
ties en informatieavonden organiseren ze regelmatig zogeheten
‘werkdagen’. Terwijl Ashraf sterke Arabische koffie in plastic be-
kertjes uitdeelt aan de groep van ongeveer dertig Palestijnen, die
nog groeit, neemt Osama het woord:

‘Goedemorgen allemaal. Goed dat jullie er zijn en goed om
zoveel nieuwe gezichten te zien. We zijn met meer mensen
dan verwacht en we zijn nu bezig om een extra busje te re-
gelen. Dat is geen probleem, dus laat ik in de tussentijd vast
uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Mijn naam is Osama
en ik ben de Palestijnse coördinator van Combatants for
Peace. Combatants for Peace gaat uit van het principe ‘sa-
men’. Wat je ook mag denken van het zionisme of van de Is-
raëlische staat, de mensen die er wonen zijn er nou een-
maal. Tien miljoen mensen op een klein stukje aarde, som-
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mige Palestijns, sommige Israëlisch, sommige islamitisch,
sommige joods en sommige christelijk. Welke politieke op-
lossing je ook voor ogen mag staan, dat gaat niet verande-
ren. Het lot van Palestijnen en Israëliërs is onlosmakelijk
met elkaar verbonden, en alleen als we leren om samen te
werken kunnen we ooit in vrede en gelijkheid leven. Dat
betekent echter niet dat we ons neerleggen bij de huidige si-
tuatie. En dat betekent niet dat we ophouden met vechten
voor het recht op een bestaan voor de Palestijnen. Hurriye!
Vrijheid!’

Een luid gejuich gaat op en voorbijgangers blijven staan om te
kijken wat er aan de hand is. Een jonge jongen die ik herken van
een demonstratie tegen de afscheidingsmuur, een week geleden,
zet een Palestijns strijderslied in en al snel galmt het in de hal van
het overvolle busstation. Op een geroutineerde en vriendelijke
manier manen enkele oudere leden van de groep de jongeren tot
kalmte. Osama gaat verder:

‘Jongens, jongens rustig. Ik begrijp jullie enthousiasme
maar vandaag zijn we hier niet om te demonstreren. Zo da-
delijk zullen we in busjes op weg gaan naar Tuba, waar onze
Israëlische vrienden zich bij ons aan zullen sluiten. Zoals
jullie weten hebben de bedoeïenen ten zuiden van Hebron
het erg moeilijk. De Israëlische staat probeert hen te verja-
gen van het land waar ze al generaties lang wonen. Er ko-
men steeds meer nederzettingen bij en de kolonisten doen
er alles aan om de Palestijnen in dat gebied het leven onmo-
gelijk te maken.
Vandaag is een werkdag, en we zullen met ongeveer hon-
derd van onze Israëlische broeders en zusters de bedoeïe-
nen helpen met hun olijfoogst. Het is dus niet een demon-
stratie maar een solidariteitsactie. Als we daadwerkelijk sa-
men willen leven, is alleen praten niet genoeg. We moeten
ook samenwerken en meer over elkaar leren. Niet alleen

14

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 14



over de Israëliërs, maar ook over de Palestijnen, die het
meest kwetsbaar zijn en die het hardst worden geraakt door
de bezetting. Yalla! (Laten we gaan).’

Terwijl mijn mp3-speler de woorden van Osama opneemt, maak
ik in een schriftje extra aantekeningen. ‘Prefiguratief ’, schrijf ik
op, met een uitroepteken erachter. Prefiguratief is een weten-
schappelijke term die in één woord het doel van vandaag samen-
vat: wees de verandering die je wilt zien. Het is niet voldoende
om te praten over hoe je in de toekomst wilt leven, je moet het nú
doen. Als je in de toekomst samen wilt leven, moet je nú samen-
werken. Dus niet wachten tot iemand anders het conflict oplost,
maar zelf actief aan de slag gaan. Of, zoals Idan, een Joods Israëli-
sche activist van Combatants for Peace, later die dag zei:

‘Ik weet niet of wij het conflict kunnen oplossen, maar in
ieder geval zijn we nu geen deel meer van het probleem. Op
een dag als vandaag laten we zien dat het wél kan, Palestij-
nen en Israëliërs samen. Dat we helemaal niet zoveel ver-
schillen en dat we, als we willen, een toekomst zonder vijan-
den kunnen opbouwen. [...] Laat de politici maar praten,
laat de extremisten maar bommen gooien, wij doen het an-
ders.Wij doen het vandaag, wij doen het samen.’

Vanuit dit principe had Combatants for Peace vandaag een zoge-
heten working day georganiseerd. Anders dan bij demonstraties
of protestacties, is een ‘werkdag’ niet bedoeld als politieke uiting
en wordt een directe confrontatie met het leger uit de weg ge-
gaan. Werkdagen worden gezien als solidariteitsacties waarbij de
Palestijnse en Israëlische leden meer over elkaars leven kunnen
leren, door middel van praktische samenwerking.

Na enig geharrewar heeft iedereen een plekje gevonden, en de
stemming is uitgelaten als de vijf busjes en drie personenauto’s
onder luid gejoel en getoeter wegrijden. De coördinatoren heb-
ben van tevoren afgesproken een langere route te nemen. Hoe-
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wel die twee uur langer rijden is, ontwijkt de gekozen route ook
twee beruchte checkpoints en is de kans dat we halverwege ge-
stopt worden door het Israëlische leger kleiner. Als we halverwe-
ge zijn, krijgt Osama een teleurstellend telefoontje van de Israëli-
sche coördinator van Combatants for Peace: twee van de drie
grote toerbussen met de Israëlische activisten zijn bij het Gilo-
checkpoint tegengehouden.

In de Westelijke Jordaanoever zijn ongeveer vijfhonderd
checkpoints, die aangeduid worden met de naam van nabijgele-
gen nederzettingen, snelwegen of bezienswaardigheden. Gilo is
een checkpoint dat Jeruzalem van Bethlehem afsnijdt en dat ie-
dereen op weg naar de zuidelijker gelegen stad Hebron moet ne-
men. Er zijn twee rijbanen: één voor Israëliërs en één voor ‘ande-
ren’. Normaal gesproken kunnen bussen of auto’s met Israëlische
nummerplaten doorrijden zonder doorzocht te worden. Toch
zijn twee van de drie bussen met Israëlische activisten vandaag
aangehouden. Naast de vele restricties wat betreft de bewegings-
vrijheid van Palestijnen zijn er ook een aantal wetten en maatre-
gelen die het Israëlische leger de eigen bevolking oplegt. Zo is het
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voor een Israëli bij de Israëlische wet verboden om aanwezig te
zijn in ‘Area A’ en kan het Israëlische leger elk gebied te allen tij-
den tot een closed military zone (cmz – een gesloten militair ge-
bied) verklaren.

Dat is ook wat er die bewuste zaterdag in oktober 2007 ge-
beurt. Na een aantal telefoontjes tussen de Palestijnse coördina-
tor, de Israëlische coördinator en een bewoner van het bedoeïe-
nenkamp, bleek het leger Tuba, het bedoeïenenkamp en de na-
bijgelegen wegen inderdaad tot een gesloten militair gebied te
hebben verklaard.

Deze boodschap maakt weinig indruk op de passagiers van
het gele busje waarin ik mij begeef. ‘Mis muskela’ (geen pro-
bleem) en ‘heek iddinya’ (zo is het leven) is alles wat erover ge-
zegd wordt wanneer Osama de instructies doorbelt. De twee Is-
raëlische bussen zullen een omweg nemen om zich via een ander
checkpoint bij de groep uit Ramallah te voegen. Omdat de regu-
liere toegangswegen naar Tuba hoogstwaarschijnlijk door het le-
ger afgesloten zijn, wordt er besloten om ongeveer een kilometer
van het kamp te verzamelen en het laatste stuk te voet af te leg-
gen. Aangekomen bij de afgesproken plek neem ik het bizarre
schouwspel voor mij in me op.

We staan halverwege een berg met uitzicht op de vallei van Tu-
ba. De simpele tenten van het kamp staan in schril contrast met
de grote, moderne Israëlische toerbus die niet door het leger is
gestopt. De Israëlische deelnemers van Combatants for Peace
zijn uitgestapt en staan in kleine groepjes met de bedoeïenen te
praten. Ze worden omringd door tientallen soldaten, vier Armed
Personel Carrier’s (apc’s), drie arrestantenbusjes en een tank.
Net buiten de cirkel van soldaten staat een groep van ongeveer
vijftig kolonisten, die aan hun religieuze kledij duidelijk herken-
baar zijn. De kolonisten schreeuwen en roepen, en af en toe
wordt er een steen gegooid richting de Israëlische activisten en
de Palestijnse bewoners van het kamp. Samen met de kolonisten
en de grenspolitie zijn de soldaten ver in de meerderheid en de
aanwezigheid van apc’s en tanks lijkt nogal overdreven.
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Ondanks het openlijke militaire machtsvertoon slechts enkele
honderden meters verderop, is de sfeer op de berg opperbest. De
twee toerbussen zijn inmiddels gearriveerd en de Palestijnse en
Israëlische vredesactivisten begroeten elkaar alsof er niks aan de
hand is. Terwijl de coördinatoren bij elkaar gaan staan voor
spoedberaad, wordt er gelachen en vrolijk bijgepraat over
school, werk en de kinderen. Alle aanwezigen zijn zogenoemde
‘veteraanactivisten’. Dat wil zeggen dat ze allemaal al langere tijd
aan demonstraties en andere activiteiten van Combatants for
Peace deelnemen. Niemand is dan ook verbaasd over de check-
points, de gesloten militaire zone of de aanwezigheid van zoveel
voetsoldaten en hun gemotoriseerde ondersteuning. Sommigen
van de activisten zijn teleurgesteld omdat duidelijk is dat er van-
daag geen olijven zullen worden geplukt. Iedereen is het er echter
over eens dat het praktisch bijstaan van de bedoeïenen om ver-
nieling van het kamp of verwondingen te voorkomen, net zo be-
langrijk is. Uri, de Israëlische coördinator, neemt het woord:
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‘Oké jongens, we zullen zo direct rustig met zijn allen door
het veld naar beneden lopen om ons bij onze broeders en
zusters aan te sluiten. Laat je niet provoceren door de sett-
lers, laat ze links liggen. Wij richten ons op onze eigen
boodschap, namelijk dat wij samen zijn, samenwerken en
dat geweld niet de oplossing is. Het leger is on edge (zenuw-
achtig) dus pas goed op. Laten we niet vergeten dat dit da-
gelijkse kost is voor de bedoeïenen en dat we hier zijn uit
solidariteit met hen. [...] En, zoals altijd, Israëli’s eerst, in-
ternationals als tweede en Palestijnen als laatste.’

De laatste zin is zo vanzelfsprekend voor de aanwezigen dat die
niet wordt uitgelegd. Het verwijst naar de volgorde van activisten
tijdens demonstraties en andere confrontaties met het leger, en is
bedoeld om de kwetsbaren binnen de groep bij mogelijke arres-
taties enigszins te beschermen. In het geval van arrestaties zullen
Israëlische activisten immers na enkele uren en een geldboete
weer vrijgelaten worden. Internationale activisten riskeren het
land uitgezet te worden, maar ook zij zullen niet meer dan één
nacht in een cel doorbrengen. Palestijnse activisten worden
daarentegen niet beschermd door het Israëlische civiele recht of
door een internationaal paspoort. Wanneer zij worden opgepakt
zijn de gevolgen een stuk zwaarder.

De zogeheten ‘administratieve detentie’-wet maakt het moge-
lijk dat elke Palestijn ter preventie en zonder bewijsvoering voor
drie maanden vastgehouden kan worden. Deze periode kan zon-
der proces of tenlastelegging na drie maanden nog eens met drie
maanden verlengd worden. Het is dan ook niet voor niks dat,
mocht het leger mensen gaan arresteren, de afspraak geldt dat de
Israëlische en internationale activisten de Palestijnse deelnemers
zullen beschermen. Daarnaast worden er voorafgaand aan de-
monstraties en acties zoals vandaag vaak arrestables aangewezen.
Arrestables zijn Israëlische of internationale activisten die zich in
geval van nood vrijwillig beschikbaar stellen om gearresteerd te
worden. Mocht er bijvoorbeeld een Palestijnse activist worden
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vastgepakt door de soldaten, dan zullen zij zich naar voren drin-
gen en de aandacht op zichzelf vestigen om zo de arrestatie van
de Palestijn – en zijn langdurige opsluiting – te voorkomen.

Het doel van vandaag – samen met de bedoeïenen hun land
verbouwen en hen helpen met de olijvenoogst – is onbedoeld
uitgelopen op een demonstratie. Desondanks is de sfeer ont-
spannen wanneer de groep van ongeveer tachtig Palestijnen,
honderdtwintig Israëliërs en twintig internationals aan de afda-
ling begint. Het kamp, de soldaten, de kolonisten en de overige
activisten zijn duidelijk in zicht, toch zijn ze nog zo’n twee kilo-
meter van ons verwijderd.

Ik versnel even mijn pas om voor in de groep te komen en
Shani te begroeten. Zij heeft zich vandaag als mogelijke arrest-
able gemeld en we spreken af het geplande interview naar vol-
gende week te verplaatsen. Vervolgens druip ik af om me achter
in de groep bij de gezinnen aan te sluiten. Omdat vandaag niet
bedoeld was als demonstratie zijn er in totaal veertien Israëlische
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en Palestijnse kinderen aanwezig, die al spelend met de volwasse-
nen meelopen. Ze lijken niet onder de indruk van de vele solda-
ten, apc’s en tanks voor ons.

Ik ben geïnteresseerd in wat iemand beweegt om zijn of haar
kinderen naar dit soort acties mee te nemen. Palestijnse ouders
hebben geen keus, hun kinderen worden in het dagelijks leven
sowieso geconfronteerd met het leger. Maar waarom kiezen Is-
raëlische ouders ervoor hun kinderen aan zoveel direct en indi-
rect geweld bloot te stellen? Zij wonen over het algemeen in veili-
ge steden en dorpen in Israël, waar kinderen naar school gaan en
van alle gemakken van een moderne maatschappij zijn voorzien.
Waarom kiezen zij ervoor om met hun kinderen af te reizen naar
de Westelijke Jordaanoever? Naar plekken als Tuba, waar het le-
ger en de kolonisten de macht hebben en waar de bittere armoe-
de niet te verhullen valt? Ik maak van de gelegenheid gebruik om
een jong gezin aan te spreken dat ik al een aantal keer op bijeen-
komsten van Combatants for Peace heb gezien.

Ik stel me voor aan Sharit, de tweeëndertigjarige moeder van
een peuter en een zesjarig meisje, en leg kort de bedoeling van
mijn onderzoek uit. Wanneer ik haar vraag waarom ze met haar
gezin aan solidariteitsacties deelneemt, lacht ze vriendelijk:

‘Ik begrijp wel dat dit voor jou raar overkomt. Misschien
zelfs onverantwoordelijk? Ik neem mijn kinderen mee naar
demonstraties, naar plekken waar het leger volop aanwezig
is en waar ze in aanraking komen met kinderen die hele-
maal niks hebben. Wij wonen in Ramat Ha’Sharon, een rij-
ke stad net buiten Tel Aviv, en daar zouden ze nu inderdaad
in een speeltuin kunnen spelen. Maar weet je... het is eigen-
lijk helemaal niet zo anders hier. In Israël is het leger ook al-
tijd aanwezig. Je ziet ze op straat, ze komen spreken op
scholen, en in iedere familie is er wel iemand die op dat mo-
ment zijn dienstplicht vervult. Het leger is overal. In de Pa-
lestijnse gebieden, maar zeker ook in Israël. Bij ons in Israël
krijgen de kinderen één kant van het leger te zien. De solda-
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ten worden geprezen en je diensttijd wordt je voorgescho-
teld als iets fantastisch, als een kans om jezelf te ontplooien,
waarbij je ook nog eens je land dient en je volk beschermt.
[...] Wij hebben het nooit over de gruwelijke dingen die je
als soldaat moet doen. Over de vernederingen bij check-
points of überhaupt over de dagelijkse realiteit in de Pales-
tijnse gebieden. Ik bedoel...’

Sharit zucht even voor ze verdergaat. Er is een pauze ingelast en
haar oudste kind eet onderuitgezakt op haar schoot een boter-
ham.

‘Ik ben opgegroeid in Jeruzalem, nog geen halfuur met de
auto hiervandaan. Ik wist echter niet dat er bedoeïenen-
kampen bestonden. Nou ja, ik wist wel dat er zigeuners wa-
ren, maar ik dacht dat dat gillende Arabieren te paard wa-
ren die ons maar al te graag wilden vermoorden. Ik wist
niet van het bestaan van armoede. Niet van de belachelijke
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regels van het leger, niet van de aanvallen van de kolonisten,
die de bedoeïenen het leven praktisch onmogelijk maken.
Ik wist helemaal niks. De Palestijnse gebieden vormden een
groot zwart gat voor mij. Niet gevuld met mensen maar
met vijanden. Iets om bang voor te zijn, of om tegen te
vechten. Die angst, die onwetendheid, wil ik niet aan mijn
kinderen doorgeven.
[...] Als mijn kinderen later het leger in gaan, wil ik dat ze
zich dagen als deze herinneren. Dat ze weten hoe het leven is
voor de Palestijnen en dat ze aan hun Palestijnse vriendjes
van nu zullen denken. [...] Ik wil ze het schuldgevoel bespa-
ren dat ik heb gehad toen ik er als jonge soldaat achter
kwam dat niet zij, de Palestijnen, maar wij de grootste
agressors zijn. Nu klinkt het wel weer heel simpel, maar...
Natuurlijk wil ik mijn kinderen beschermen en hun een on-
bezorgde jeugd geven, maar ik denk niet dat ik ze help door
tegen ze te liegen. Dit is de realiteit. Onze gedeelde Israëli-
sche en Palestijnse realiteit.[...] Misschien dat ze later, door
dit soort dagen, wel een manier vinden om samen te leven.’

Ik ben onder de indruk van deze krachtige jonge vrouw en haar
vrolijke gezin. Ik druk op de stopknop van mijn mp3-speler en
bedank haar. Het is tijd om naar voren te gaan. De eerste activis-
ten zijn ondertussen het kamp genaderd, en terwijl Sharit samen
met de kinderen op een veilige afstand achterblijft, sluit ik me bij
de anderen aan.

De verschillende eenheden van het leger hebben ondertussen
een barricade gevormd. Tussen de afdalende groep en het be-
doeïenenkamp staan voetsoldaten met tussen hen in enkele
jeeps. Aan de rechterkant onttrekken twee blauwe arrestanten-
busjes de groep schreeuwende kolonisten aan het oog. De drei-
gende opstelling van het leger maakt de sfeer wat grimmiger, en
om dat de kop in te drukken zet de groep activisten in het kamp
het lied ‘We shall overcome’ in. Dit gospellied is vooral bekend
geworden door de burgerrechtenbeweging in Amerika en de an-
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tiapartheidsbeweging in Zuid-Afrika en wordt regelmatig aan-
gehaald in Israël en de Palestijnse gebieden. Voor de activisten
staat het wereldwijd symbool voor geweldloze protesten tegen
schending van mensenrechten, en al snel galmen in de vallei de
positieve woorden:

We shall overcome 
We shall overcome 
We shall overcome some day

Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome some day

We’ll walk hand in hand
We’ll walk hand in hand
We’ll walk hand in hand some day

Oh, deep in my heart
I do believe that 
We shall overcome some day

Bij het inzetten van het derde couplet, dat begint met We are not
afraid (wij zijn niet bang), beginnen de kolonisten de activisten
en bedoeïenen in het kamp met stenen te bekogelen. Ook naar
ons worden stenen gegooid, en in plaats van de stenen gooiende
kolonisten tegen te houden komt het leger in colonne op ons af.
De voorste activisten haken hun armen in elkaar en blijven stevig
doorlopen. Het gezang heeft plaatsgemaakt voor een snel ‘we-
will-not-be-se-pa-ra-ted, we-will-not-be-se-pa-ra-ted’ (wij zul-
len niet gescheiden worden). Vijf jongeren uit de kolonisten-
groep zijn onopgemerkt om de voertuigen van het leger gelopen
en vallen een oudere bedoeïenenvrouw aan die aan de rand van
het kamp toekijkt. Ze valt op de grond en de Israëlische activis-
ten proberen naar haar toe te gaan.
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De reactie van de soldaten is direct en effectief: twee geluids-
bommen, meerdere traangasgranaten en een constante regen
van rubberkogels worden het kamp in geschoten. Met de halve ui
onder mijn neus om de brandende impact van het traangas te
verzachten, zie ik hoe Shani, Uri, Osama en twee internationale
activisten ruw gehandboeid worden en naar een van de blauwe
arrestantenbusjes worden afgevoerd. De kolonisten juichen.
Maar wanneer de soldaten geen aanstalten maken om nog meer
activisten te arresteren, keren ze zich met hun agressie tegen de
militairen. Tegen hen zet het leger geen traangas in en worden er
geen geluidsbommen afgeschoten. En ook de rubberkogels blij-
ven de kolonisten bespaard. In plaats daarvan proberen de solda-
ten met ze te praten. ‘Wij zijn hier voor jullie,’ hoor ik er eentje
roepen.

De activisten van Combatants for Peace die vanaf de grote weg
waren komen lopen, maken van de commotie gebruik door zich
bij de andere groep in het kamp te voegen. Om verdere escalatie
te voorkomen, gaan de Israëlische en Palestijnse activisten in
groepjes verspreid tussen de tenten zitten. Er wordt thee ge-
bracht en uit de meegebrachte rugzakken komt een heuse, geïm-
proviseerde picknick tevoorschijn. De sfeer is vrolijk, iedereen is
trots en opgelucht dat ze het kamp hebben kunnen bereiken. Dat
daarbij vijf activisten zijn gearresteerd, kan de pret niet drukken.
Dat viel immers te verwachten.

Terwijl een twaalfjarig jongetje van het kamp trots uitlegt hoe
je een geit moet melken, onderhandelt Ra’ud – een jonge Israëli-
sche activiste – met de leidinggevende van de soldaten. De bood-
schap is duidelijk: wij gaan niet weg voor jullie de gearresteerde
activisten hebben vrijgelaten. Het doel van die ochtend – de be-
doeïenen met hun olijfoogst helpen – is veranderd in het doel
van die middag: de gevangen activisten vrij krijgen. Ra’ud staat
stevig maar beheerst met de bevelhebber te praten. Als ik haar
hoor zeggen dat ‘no one will be left behind’ (wij laten niemand
achter), kan ik mij opeens voorstellen hoe zij minder dan een
jaar geleden ook met een uniform aan bevelen uitdeelde.
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Na tweeënhalf uur in de brandende zon gaat Ra’ud de kleine
groepjes af die nog altijd verspreid over het kamp zitten. De be-
velhebber heeft toegezegd de gearresteerde activisten ter plekke
vrij te zullen laten, op voorwaarde dat daarmee de actie beëin-
digd zal worden. Het loopt nu tegen de avond en het is duidelijk
dat het leger een confrontatie tussen de activisten en de kolonis-
ten in het donker wil voorkomen. Een luid applaus stijgt op wan-
neer de vijf activisten uit het arrestantenbusje worden gehaald.
Twaalf Israëlische en drie internationale activisten zullen in het
kamp achterblijven om de bedoeïenen tegen eventuele repres-
sailles van de kolonisten te beschermen. De rest begint aan de te-
rugtocht naar de auto’s en bussen op de top van de berg.

Ik besluit met de Israëlische bus mee te rijden naar Jeruzalem,
en anderhalf uur later zitten de Israëlische coördinatoren van
Combatants for Peace in een café voor een nabespreking. Be-
richtjes gaan heen en weer tussen hen en de Palestijnse groep die
in Ramallah hetzelfde doet. Ze zijn het erover eens dat het ter
plekke vrijlaten van de gearresteerde activisten een enorme over-
winning was. Wel zijn de meesten teleurgesteld dat er van de
olijfoogst weinig terecht is gekomen. Osama stelt voor dat er
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meer gedaan wordt om een werkdag van een demonstratie te on-
derscheiden. Iedereen in het café in Jeruzalem is het daarmee
eens. Ra’ud stuurt een berichtje terug: ‘Klopt, daar gaan we het in
de volgende vergadering over hebben, maar nu eerst arak!’ Arak
is een populair alchoholisch anijsdrankje: de dag is voorbij.

Om tien uur krijg ik een lift naar het Qalandia-checkpoint en
vandaar neem ik de bus terug naar Ramallah. De straten zijn nu
verlaten, het marktplein leeg, en ik loop in het donker terug naar
huis. In bed orden ik mijn aantekeningen en schrijf het opgeno-
men interviewmateriaal uit. Ik eindig met de woorden: ‘Geen
blijvende arrestaties, geen gewonden, en de autoritten zijn een
stuk comfortabeler nu de ergste zomerhitte voorbij is. Al met al
een gewone dag in het Beloofde Land.’

* * *

In Israël en de Palestijnse gebieden vindt er elke dag wel een de-
monstratie plaats, zijn er tientallen lezingen per maand en wordt
er elke avond wel ergens een debat georganiseerd. Het zijn er
zelfs zoveel dat je ze onmogelijk allemaal kan bijwonen. Voor
veel mensen is vredesactivisme dan ook een ware dagtaak gewor-
den. Je zou zelfs kunnen stellen dat er in Israël en de Palestijnse
gebieden een heuse burgerbeweging gaande is, die zichtbaar in
aantal en invloed groeit. Deze beweging bestaat uit Israëliërs en
Palestijnen die bewust op een vreedzame, geweldloze manier sa-
menwerken met als doel een betere toekomst voor iedereen te
creëren. Zij baseren zich op mensenrechten, zijn genuanceerd in
hun aanpak en presenteren zichzelf als pro-Palestijns én pro-Is-
raëlisch. Toch horen wij in Nederland zelden over deze mensen
die weigeren elkaars vijand te zijn, en naar mijn mening is dat
zonde. Niet omdat het Israël-Palestinaconflict zogenaamd het
‘conflict der conflicten’ is, niet omdat de hedendaagse debatten
en verslaggeving in Nederland tekortschieten, en zelfs niet om-
dat de burgerbeweging in Israël en Palestina uiteindelijk een
rechtvaardige oplossing voor dit slepende conflict teweeg kan
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brengen. Het verhaal van Israëlische en Palestijnse vredesactivis-
ten is belangrijk omdat het de menselijke kant van het conflict
laat zien.

Israëliërs en Palestijnen ervaren het conflict niet in abstracte
termen. Wat voor ons een item van het nieuws is, is voor hen het
dagelijks leven. Een Palestijn die elke ochtend door een check-
point moet om naar zijn of haar werk te gaan, denkt niet ‘dit is
een maatregel die voortkomt uit een geschiedenis van 120 jaar’.
Een Israëliër die door een metaaldetectorpoortje het winkelcen-
trum in loopt, zal niet zeggen: ‘Dit wordt veroorzaakt door een
clash tussen de zionistische en de Palestijnse nationale ambities.’
Voor de inwoners van Israël en Palestina is het conflict geen ab-
stract politiek debat; zij léven in conflict.

Maar wat houdt dat eigenlijk in? Hoe voel je je als je driemaal
per dag gefouilleerd wordt en je bewegingsvrijheid wordt be-
paald door je identiteitskaart? Welke gevolgen heeft die muur
nou op het dagelijks leven? Kun je in Tel Aviv wel gewoon naar
een restaurant gaan, of ben je altijd bang voor een aanslag? En is
het wel angst wat je voelt tijdens een luchtbombardement in de
Gazastrook, of nemen woede en haat bezit van je? Ben je er elke
dag mee bezig, of maar zo af en toe? Oftewel: wat betekent het
om te leven in een conflict?
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2

LEVEN IN EEN CONFLICT

jayyous, westelijke jordaanoever

Jayyous is een dorpje in het noordwesten van de Westelijke Jor-
daanoever, vlak bij de stad Qalqilya. In 2002 was het een van de
eerste dorpjes die zich, door middel van vreedzaam protest, te-
gen de bouw van de Muur verzetten. Om er te komen neem je
eerst de bus richting het noordelijk gelegen Tulkarem. Na het
vierde checkpoint stap je uit bij de halte al-funduk: het hotel. De
eerste keer dat ik deze route nam, vroeg ik me af of ik wel goed
zat. De bus stopte, de buschauffeur haalde mijn koffer uit het
laadruim, en toen stond ik op een verlaten kruispunt. Naast de
weg stond een vervallen huisje met kogelgaten. Geen bushalte,
geen bordje, laat staan het hotel dat ik verwachtte bij de naam
van deze halte. Na tien minuten verdwaasd om mij heen te heb-
ben gekeken, stopte er een geel busje en kwamen er twee vrou-
wen bepakt met boodschappen en met vijf kinderen in hun kiel-
zog naast mij staan. Ze lachten vriendelijk naar me en het oudste
kind, een meisje van een jaar of twaalf, schuifelde verlegen naar
mij toe: ‘How are you?’

Ik antwoordde in het Engels dat het goed met mij ging maar
dat ik een beetje verdwaald was. Haar verwarde blik maakte me
duidelijk dat ze me niet begreep en ik probeerde het in het Ara-
bisch. Een beetje hakkelend vroeg ik in klassiek Arabisch de weg
naar Jayyous: ‘Waar en welke bus moet ik nemen?’ Dit keer waren
het de twee vrouwen die mij verbaasd aankeken. Rap begonnen
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ze mij de weg te wijzen: ‘Eerst...’, ‘dan...’, ‘bus...’ Op een paar
woordjes na begreep ik er niks van en nu was het mijn beurt om
verdwaasd te kijken. Aan de universiteit had ik colleges Stan-
daard Modern Arabisch gevolgd en ik beheerste de taal goed ge-
noeg voor korte gesprekken. Mijn docent had mij al gewaar-
schuwd dat dit eigenlijk een dode taal is die alleen wordt gebruikt
in kranten, het journaal en bij officiële gelegenheden. In verschil-
lende delen van de Arabische wereld worden er verschillende
dialecten gesproken die wel gebaseerd zijn op het standaard Ara-
bisch, maar die toch erg van elkaar verschillen. Ik ben goed in ta-
len en had me er niet al te veel zorgen over gemaakt. Ik stelde me
voor dat het net zoiets was als het verschil tussen algemeen be-
schaafd Nederlands en het Nederlands met een ‘zachte g’ dat in
het zuiden gesproken wordt. Niet dus. Als je het al kan vergelij-
ken, zou ik eerder zeggen dat het overeenkomt met het verschil
tussen Nederlands en Fries. Een verschil van dag en nacht dus.
Zelfs de woorden die in het standaard Arabisch en het Palestijnse
dialect hetzelfde zijn, worden vaak zo anders uitgesproken dat ik
er niks van begreep.

De gemiddelde Palestijn begrijpt de standaarduitspraak maar
spreekt alleen het lokale dialect. Na een mit assef (het spijt me) en
gebaren waarmee ik duidelijk probeerde te maken dat ik hen niet
begreep, lachten de vrouwen nogmaals: mis muskela (geen pro-
bleem). In de eerste maanden van mijn verblijf zou dit patroon
zich nog vaak herhalen. Ik stelde een vraag in het standaard Ara-
bisch, iemand antwoordde in het Palestijnse dialect, ik gooide
mijn armen in de lucht en vervolgens werd er overgestapt op de
universele taal van handen en voeten. Zonder woorden maakten
de vrouwen mij duidelijk wat de bedoeling was.

Als je in de Westelijke Jordaanoever van het ene dorp naar het
andere wil reizen, ga je langs de kant van de weg staan. Wanneer
er een geel busje of grote gele auto’s voorbijkomen, houd je je
hand omhoog en wijs je in de richting van je bestemming.Als het
busje of de auto nog niet vol zit zal men stoppen, en als je bent
waar je moet zijn vraag je de bestuurder om te stoppen en geef je
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hem wat geld. Mocht je onderweg een checkpoint tegenkomen
waar het gele voertuig niet doorheen mag, dan stap je uit, steek je
te voet de wegversperring over en stap je aan de andere kant in
een ander busje. Dit klinkt wellicht wat omslachtig, maar als je
eenmaal doorhebt hoe het werkt word je praktisch overal voor
de deur afgezet. En zo arriveerde ik die middag in 2004 ook in
Jayyous.

In Nederland had ik contact gelegd met een Israëlische vre-
desorganisatie die mij op haar beurt weer in contact had ge-
bracht met Abu Azzam, een Palestijnse boer uit Jayyous. Toen ik
hem zoals afgesproken een week eerder bij aankomst in Jeruza-
lem had gebeld, kreeg ik een vrouw aan de lijn die mij vertelde
dat Abu Azzam bij een demonstratie was opgepakt. Deze vrouw,
zoals later bleek zijn echtgenote, garandeerde me dat ‘hij vast
weer snel thuis zou komen en dat ik het volgende week maar
weer moest proberen’. Toen ik een week later dan gepland op de
deur van het huis van Abu Azzam klopte, was ik zenuwachtig.
Abu Azzam, het hoofd van het gezin, was tenslotte nog maar net
uit de gevangenis vrijgelaten. Hij werd niet aangeklaagd en
meerdere mensen hadden mij verzekerd dat een arrestatie zon-
der klaarblijkelijke reden ‘hier wel vaker gebeurt’, maar toch
dacht ik: waar rook is is vuur.

Terugkijkend verwachtte ik iemand met een ruw uiterlijk aan
de deur, of in ieder geval iemand met een Palestijnse sjaal om zijn
hoofd geknoopt. Het tegenovergestelde was het geval. Voor mij
stond een man van middelbare leeftijd met een grote glimlach
op zijn gezicht en een peuter op zijn arm: Ahlan wa sachlan fi bei-
ti (welkom in mijn huis).

Eenmaal binnen was het een drukte van jewelste. Vier dagen
later zou één van de dochters gaan trouwen en vanuit de verre
omtrek was familie naar Jayyous gekomen om met de voorberei-
dingen van de bruiloft te helpen. Kinderen renden rond terwijl
de vrouwen mij hartelijk ontvingen met dikke zoenen op mijn
wangen en een omhelzing. De vrouw des huizes riep enkele korte
instructies en vrijwel meteen werd er een groot feestmaal geser-
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veerd op het terras achter het huis. Een staaltje Palestijnse gast-
vrijheid waarvan ik overal in de Westelijke Jordaanoever nog
vaak heb mogen genieten.

Net als de meeste Palestijnse dorpjes is Jayyous gebouwd op
een zijde van een berg met uitzicht op de landbouwgronden er-
omheen. Het wit stenen huis van Abu Azzam staat aan de rand
van het dorp. Vanaf het terras zie je de honderden olijfbomen en
de fruitkassen, en aan de rechterkant heb je zicht op de stad Qal-
qilya. Op een heldere dag kun je zelfs de lichtjes van Tel Aviv en
de Middellandse Zee zien. Door dit adembenemende landschap
kronkelt echter ook de beruchte afscheidingsmuur, en de zo
veelzeggende identieke huizen met rode daken van de illegale ne-
derzetting Zufim lijken akelig dichtbij.

Terwijl de volwassenen aan de twee grote tafels aanschoven en
de kinderen hun zelfgebakken brood en falafel op een kleed op
het gras opaten, zette Abu Azzam de situatie van zijn geboorte-
dorp uiteen. Het heerlijke eten, het goede gezelschap en het
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prachtige uitzicht stonden in schril contrast met wat hij vertelde.
Jayyous is een boerengemeenschap met 3200 inwoners. Het

dagelijks leven staat vrijwel geheel in het teken van het verbou-
wen van verschillende groenten en fruit en het onderhouden van
de vele honderden olijfbomen. Al generaties lang wordt het land
er verbouwd volgens de masha’a traditie. Dit is een conservatief
systeem dat landbouwgrond verdeelt onder de families en inwo-
ners van het dorp, waarbij vrijwel het gehele dorp op het land
werkt en ervan profiteert. Deze traditionele manier van landver-
deling werd in gevaar gebracht door de komst van de nederzet-
ting Zufim in 1986. Zufim is geheel gebouwd op landbouwgrond
van Jayyous en ligt zes kilometer over de zogenaamde Green 
Line. Die groene lijn is de door de Verenigde Naties vastgestelde
grens tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Het internationaal
recht bepaalt dat op betwist en/of bezet grondgebied niet ge-
bouwd mag worden, dus de Israëlische dorpen en steden aan de
Palestijnse kant van de groene lijn zijn illegale nederzettingen.
De inwoners van Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jor-
daanoever worden zowel in het internationaal recht als in Israël
kolonisten genoemd.

In 1986 is een coalitie van Palestijnse boeren uit Jayyous naar
het Israëlisch gerechtshof gestapt om de bouw van een nederzet-
ting op hun grondgebied aan te vechten. De rechter heeft hun ge-
lijk gegeven, maar desondanks werd Zufim gebouwd.Vervolgens
werd de nederzetting uitgebreid. Zo is meer dan 700 000 vier-
kante meter landbouwgrond waar de boeren uit Jayyous de
rechtmatige eigenaars van zijn al voor 2002 bij Zufim getrokken.
In 2003 kwam daar de bouw van de afscheidingsmuur nog over-
heen. Officieel is deze muur bedoeld om Israël tegen terroristi-
sche aanslagen te beschermen. Omdat de muur echter niet op de
groene lijn is gebouwd en Israël de facto land annexeert, twijfe-
len veel mensen aan deze motivering. In 2004 heeft het Internati-
onaal Gerechtshof in Den Haag de muur illegaal verklaard, en
ook het Israëlische gerechtshof heeft zich uitgesproken tegen de
muur. Desondanks is het bouwen ervan grotendeels voltooid,
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wat heeft geresulteerd in een totale lengte van 756 kilometer. De
afscheidingsmuur trekt Israëlische nederzettingen in de Weste-
lijke Jordaanoever bij Israël en omsluit in meerdere gevallen Pa-
lestijnse steden, zoals Qalqilya en al-Waladja, waardoor die
plaatsen alleen nog via een checkpoint te bereiken zijn.

De muur is in stedelijke gebieden als Bethlehem en Ramallah
een acht meter hoge betonnen constructie. In de landelijke ge-
bieden van de Westelijke Jordaanoever bestaat hij uit een vijf
meter hoog elektrisch hek met prikkeldraad en aan beide zijden
wegen die alleen door legervoertuigen en kolonisten gebruikt
mogen worden. In plaats van de muur te bouwen op de interna-
tionaal erkende groene lijn, valt hij in het geval van Jayyous zes
tot tien kilometer binnen de Palestijnse gebieden. Dat betekent
dat de muur op slechts honderd meter afstand van het dorp is ge-
bouwd en dat 70 procent van de landbouwgrond van de boeren
van Jayyous nu aan de ‘Israëlische kant’van de muur ligt.

Er zijn twee poorten in het hek aangebracht waardoor de boe-
ren hun land kunnen bereiken. Deze zijn slechts enkele uren per
dag geopend en de Palestijnen hebben een vergunning nodig om
ze te mogen gebruiken. Per familie wordt maar één vergunning
verschaft, ongeacht de grootte van de landbouwgrond die zij te
bewerken heeft. Omdat vergunningen per familie worden uitge-
geven – iedereen met dezelfde achternaam behoort tot dezelfde
familie – en niet per gezin, hebben dus maar ongeveer honderd
boeren toegang tot het land. Dit zorgt voor grote problemen bij
de dagelijkse verbouwing en bij de oogst van bijvoorbeeld de
olijf- en amandelbomen. Elk stukje land waarop geen actieve
landbouw wordt bedreven, wordt door de Israëlische staat als
‘verlaten land’ beschouwd en vervolgens aan de bewoners van de
nederzetting toegekend. Ondanks het feit dat de boeren van
Jayyous de wettelijke eigenaren van het land zijn en ondanks de
meerdere uitspraken van het Israëlische gerechtshof, is de con-
structie dus zo dat het land overgedragen wordt aan de kolonis-
ten zonder dat zij hiervoor enige vorm van compensatie aan de
Palestijnse boeren hoeven te betalen. Van dit eens zo welvarende
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plattelandsdorp is nu meer dan de helft van de jongeren werk-
loos en ongeveer 60 procent van de families is afhankelijk van
voedselhulp. Vanuit hun huizen kunnen de Palestijnen hun vel-
den, bomen en gewassen zien, maar ze kunnen er niet bij komen.
In plaats daarvan mogen ze elke maand naar de voedselbank van
de Verenigde Naties voor een zak graan en een zak rijst.

In de vijf maanden dat ik in Jayyous verbleef, interviewde ik
tientallen families en bestudeerde ik de gerechtelijke bevelen en
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eigendomsaktes van de landbouwgrond. Daarnaast draaide ik
mee in het dagelijks leven van de dorpelingen. Omdat er in Jay-
yous geen hotel is – zelfs niet bij de zogeheten hotelbushalte – lo-
geerde ik bij een arme familie. Ik deelde mijn kamer met vier
kinderen en een hond en leerde van de moeder van het gezin Pa-
lestijnse gerechten te bereiden. Binnen een week raakte ik, net als
de meeste vrouwen van het dorp, totaal verslingerd aan de Arabi-
sche soap Bab-el-Hara. Onder het mom van ‘Arabisch leren’ be-
sprak ik na het eten de verwikkelingen rond de personages uit de
Arabische versie van Goede Tijden, Slechte Tijden met de buur-
vrouw.

Overdag was ik meestal op de universiteit of op de landbouw-
gronden te vinden. Omdat ik als Nederlandse geen speciale ver-
gunning nodig heb om door de poort van de muur en de check-
points te reizen, probeerde ik zo mijn steentje bij te dragen.

Terug in Nederland vulde ik mijn veldwerkmateriaal aan met
literair onderzoek en schreef ik een afstudeerscriptie tjokvol sta-
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tistieken en bronvermeldingen. Wat ik in de honderd pagina’s
van mijn scriptie echter niet kwijt kon, was de realiteit van de be-
zetting van alledag. De maatregelen die niet in wetten zijn veran-
kerd. De onzekerheid, de vernedering, de vraag of er die dag iets
zal gaan gebeuren. Of je naar je werk zal kunnen, naar school, of
in mijn geval naar de universiteitsbibliotheek in de nabijgelegen
stad. Op mijn weblog, dat ik destijds voor vrienden en familie in
Nederland bijhield, schreef ik daarover het volgende:

‘Sinds afgelopen vrijdag heeft het Israëlische leger een
avondklok voor Jayyous en omgeving ingesteld; na vijf uur
’s middags mag niemand meer de straat op. Drie dorpen
verderop hebben jongeren stenen naar een Israëlische tank
gegooid en daar wordt nu iedereen voor gestraft. Tenmin-
ste, dat denk ik, want het leger doet geen officiële state-
ments. Ze rijden slechts rond met een luidspreker op het
dak waaruit de mededeling klinkt dat Jayyous nu een cmz

is met een curfew (avondklok). Terwijl ik dit schrijf rijden
twee jeeps vol met soldaten rondjes door de straten. Er ge-
beurt weinig, af en toe schieten ze traangasgranaten de weg
op. Voor de drempels van de deuren en ramen hebben we
natte handdoeken gelegd, verder wordt er geen aandacht
aan besteed. Ma’ah, de moeder van het gezin, staat te koken,
de kinderen kijken naar tekenfilms (de Pokemon-mania
heeft ook in het Midden-Oosten toegeslagen) en ik schrijf
jullie.
Het is heel vreemd hoe snel je gewend raakt aan de bizarre
situatie hier. Nou ja, niet zozeer gewend, maar hoe snel je je
aanpast. Een voorbeeld: vorige week, op de terugweg van de
Birzeit universiteit, kwam mijn bus in een opstopping te-
recht. Het checkpoint dat het middelste gedeelte van de
Westelijke Jordaanoever met het Noorden verbindt, was
om onbekende reden gesloten. Tientallen auto’s stonden
voor ons en al snel stond het ook achter ons helemaal vast.
Een paar weken terug zou ik me daar nog heel druk over
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hebben gemaakt, was ik kwaad geweest of misschien wel
bang. Nu heb ik Momo (Mohammed van de universiteit en
van het dorp naast het ‘mijne’) boter-kaas-en-eieren en ka-
mertje-verhuur geleerd. We hebben van halfvijf tot tien uur
vastgestaan – zonder uitleg. Ik vraag me af wat er gebeurd
was als toen de avondklok was ingesteld. Had ik dan nog
wel naar huis gekund? En wat nou als ik net de aankondi-
ging heb gemist? Ik weet nog niet of ik morgen wel naar de
bibliotheek ga. Stel dat ik vast kom te zitten...
De onzekerheid die een militaire bezetting met zich mee-
brengt is misschien wel een van de lastigste dingen om uit te
leggen. Je leest er van tevoren niet over in de krant, want
meer dan vijf uur in een bus vastzitten is geen nieuws. Een
curfew is vervelend, maar er vallen geen doden door dus
het wordt niet opgenomen in de statistieken. Ondertussen
heeft het leger wel de controle over zo’n beetje elk aspect
van je leven. Je weet niet of je de volgende dag naar je werk
kunt, of je vergunning om naar je landbouwgrond te gaan
wel wordt verlengd, en of je olijfbomen er de volgende dag
überhaupt nog wel staan. Voor mij is het allemaal nog rela-
tief onpersoonlijk. Ik heb hier geen familie om me zorgen
over te maken, en ik heb mijn Nederlandse paspoort: my
ticket out of here... Ik kan me bijna niet voorstellen hoe het
moet zijn als je hiermee opgroeit, als dit je dagelijkse reali-
teit is, met geen of zeer weinig hoop op verandering in de
nabije toekomst.
Ik heb enorm veel respect voor hoe de Palestijnen hiermee
omgaan (en nee, ik maak geen excuses voor aanslagen; ik
heb het nu over de grote meerderheid van de Palestijnen die
geen geweld gebruikt). Ma’ah zorgt er altijd voor dat er ex-
tra eten en brandstof in huis is, in bussen blijft men rustig,
en de studenten studeren voor morgen (behalve Momo en
ik dan). Het is echt ongelooflijk om te zien dat de meeste
mensen zo goed en zo kwaad als het gaat toch gewoon hun
dagelijks leven proberen te leven. Ze hebben er hier zelfs

38

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 38



een woord voor: sumud. Letterlijk vertaald betekent dat
‘standvastigheid’, maar hier duidt het alles aan wat met
doorgaan, leven, overleven en blijven leven te maken heeft.
Naar je werk gaan ook al verdien je niet genoeg om je fami-
lie te onderhouden. Een opleiding volgen ook al weet je dat
je later je beroep niet vrij kunt uitoefenen. Een groot brui-
loftsfeest geven ook al weet je dat deze verbintenis betekent
dat je dochter nu aan een andere kant van een checkpoint
zal komen te wonen... Soms lijkt het wel of het daar alle-
maal om draait: om te leven en niet slechts te overleven. Of
zoals Momo het zegt: ‘To stay put and to stay human: su-
mud.’

* * *

Wanneer ik mensen vertel dat ik gespecialiseerd ben in het Is-
raël-Palestinaconflict krijg ik soms heftige reacties. ‘Is dat niet
gevaarlijk met al die terroristen daar?’‘Israël staat immers aan de
frontlinie van de War on Terror.’ Of juist: ‘Schandalig wat Israël
die Palestijnen aandoet.’ De reactie die ik echter veruit het vaakst
krijg, is: ‘Het Israël-Palestinaconflict? Dat is zo ingewikkeld, daar
weet ik niet genoeg van.’ Hoewel deze reactie heel begrijpelijk is,
is ze ook misleidend. Het Israël-Palestinaconflict is namelijk he-
lemaal niet zo moeilijk te begrijpen. Het gaat niet tweeduizend
jaar terug en het betreft zeker niet een oneindig conflict.

Het huidige Israël en de Palestijnse gebieden loopt van de
Middellandse Zee in het westen tot de rivier de Jordaan in het
oosten. Het gebied is omsloten door Egypte in het zuiden, Jorda-
nië in het oosten, en Libanon en Syrië in het noorden. Voor 1923

genoot het huidige Israël en Palestina geen zelfbestuur, maar
maakte het deel uit van het Ottomaanse Rijk en woonden er zo-
wel moslims, christenen als joden. Er waren destijds geen span-
ningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Na de Eerste
Wereldoorlog viel het Ottomaanse Rijk uiteen en werd het hui-
dige Israël en Palestina door de Volkenbond – de voorloper van
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de Verenigde Naties – onder Brits mandaat gesteld. In 1923 werd
het gebied dus pas een zogeheten ‘geopolitieke eenheid’: een geo-
grafisch gebied onder gezamenlijk bestuur. Het Britse bestuur
over dit gebied, ook wel mandaat Palestina genoemd, was be-
doeld als een tijdelijke maatregel en verschillende partijen on-
derhandelden over de toekomst van dit kleine stukje land.

De twee documenten die de toekomst van mandaat Palestina
het meest hebben beïnvloed, zijn de Balfour-declaratie van 1917

en de door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in
1947 vastgestelde Resolutie 181. Het eerste document betrof een
officiële brief van de toenmalige minister van Buitenlandse Za-
ken van Groot-Brittannië, James Balfour, aan baron Rothschild,
de leider van de Engelse zionistenbeweging. In die brief verklaar-
de de heer Balfour namens het kabinet en de koningin de ambi-
ties van de zionistenbeweging te steunen om in mandaat Palesti-
na een Joodse staat op te richten. Aangezien destijds slechts 5,6
procent van de gehele bevolking in mandaat Palestina Joods was,
werd dit door de zionisten als een enorme overwinning gezien.

Het tweede document, Resolutie 181 van de Verenigde Naties,
nam de Balfour-declaratie over en besloot in 1947 – onder grote
druk van de verschrikkingen van de Holocaust – mandaat Pales-
tina op te delen in twee staten: een Joodse en een Palestijnse staat.
De leiders van de zionistenbeweging juichten deze verdeling di-
rect toe. In hun ogen was dit een eerlijk besluit, en zij gaven hun
ambitie tot een Eretz Israël – een groot Israël met gebieden als
het hedendaags Syrië, Libanon, Jordanië en Egypte – op in ruil
voor een kleine maar onafhankelijke Joodse staat. De Palestij-
nen, de inheemse bevolking van mandaat Palestina, wezen de re-
solutie echter direct af. In hun ogen was het toekennen van 53

procent van het land aan een minderheidspopulatie van 23 pro-
cent Joodse immigranten niet acceptabel. Zij zagen de zionisti-
sche immigranten niet als Joden die terugkeerden naar het hun
beloofde land, maar als klassieke kolonisten die het land waar zij
– de Palestijnen – al eeuwenlang woonden kwamen inpikken.

Op zeventien mei 1948, een dag voor het verlopen van het
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Britse mandaat, verklaarden de leiders van de zionistenbeweging
een onafhankelijke Joodse staat in Palestina, genaamd Israël.
Binnen vierentwintig uur erkenden de Verenigde Staten, Groot-
Brittannië en Rusland deze nieuwe staat, en de rest van de inter-
nationale gemeenschap volgde snel. De onafhankelijkheidsver-
klaring van de staat Israël ging gepaard met een grootschalige et-
nische zuivering van de inheemse, niet-Joodse bevolking. In de
periode van mei 1947 tot eind 1949 werden ten minste driehon-
derd Palestijnse dorpen verwoest en ongeveer 780 000 Palestij-
nen werden gedwongen hun huis te verlaten.

In dorpen waar de lokale bevolking zich verzette, zoals Deir
Yassin en Tantura, werden honderden Palestijnse mannen, vrou-
wen en kinderen vermoord door de Haganah, een Joodse para-
militaristische beweging die na de onafhankelijkheidsverklaring
uitgroeide tot het Israëlische leger.

Zowel over de oorzaak van deze etnische zuivering als over de
uitvoering bestaat grote verwarring. Zionisten verwijzen naar
deze periode als de Onafhankelijkheidsoorlog en redeneren dat
de Joodse immigranten uit zelfverdediging hebben gehandeld.
Palestijnen noemen dezelfde periode echter de Nakba, wat in het
Arabisch ‘catastrofe’ betekent. Zij zien de Nakba of Onafhanke-
lijkheidsoorlog van 1948 als een grove schending van de mensen-
rechten én als een vooropgezet plan dat werd uitgevoerd door de
leiders van de zionistenbeweging. Zonder deze etnische zuive-
ring, zo redeneren zij, had de nieuwe Joodse staat tenslotte geen
Joodse meerderheid wat betreft inwonersaantallen behaald.

Na de Onafhankelijkheidsoorlog/Nakba in 1948 werd het ge-
bied in drieën gedeeld: de staat Israël, de Gazastrook en de Wes-
telijke Jordaanoever. De Gazastrook kwam onder tijdelijk be-
stuur van Egypte te staan, en Oost-Jeruzalem en de Westelijke
Jordaanoever werden de facto bij Jordanië gerekend. In de twin-
tig jaar die volgden heeft Israël haar landsgrenzen niet vastge-
legd, en tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverde het Israë-
lische leger de gebieden die wij tegenwoordig de Palestijnse ge-
bieden noemen.
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Net als bij de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 lopen de
meningen over de middelen en intenties van de Zesdaagse Oor-
log zeer uiteen. Velen zien deze oorlog als een gerechtvaardigde
zelfverdediging van Israël tegen een mogelijke aanval van ver-
schillende Arabische landen. Minstens zovelen zien de Zesdaagse
Oorlog echter als het bewijs van de expansiedrang en koloniale
ambities van Israël. Los van elk politiek standpunt heeft deze
oorlog de grenzen vastgelegd zoals we die nu kennen. Of beter
gezegd: het totale gebrek aan grenzen zoals we dat nu kennen. Is-
raël heeft nooit haar eigen landsgrenzen vastgelegd en het hele
gebied van de Middellandse Zee tot aan de rivier de Jordaan valt
direct of indirect onder Israëlisch bestuur.

De Gazastrook is een klein kustgebied van circa 7 bij 24 kilome-
ter met een oppervlakte die vergelijkbaar is met die van Texel. In
2005 heeft Israël de unilaterale – eenzijdige – beslissing genomen
om zowel de legerbases als de nederzettingen uit dit gebied te
verwijderen. Israël claimt daarom dat het de Gazastrook niet
langer bezet. Sinds de inname van de democratisch verkozen po-
sities door Hamas-politici in 2007, heeft Israël de Gazastrook
echter onder een blokkade geplaatst. Dat wil zeggen dat Israël de
land-, lucht- en zeegrenzen van de Gazastrook volledig contro-
leert. Het bepaalt welke producten de Gazastrook in en uit mo-
gen en bepaalt door middel van een ingewikkeld vergunningen-
systeem wie de Gazastrook mag betreden en wie in aanmerking
komt om het gebied te verlaten.

De Westelijke Jordaanoever ligt ten westen van de rivier de Jor-
daan en ten oosten van de staat Israël. Dit gebied beslaat onge-
veer 22 procent van historisch (of mandaat) Palestina. Als men
spreekt over de Westelijke Jordaanoever houdt men de grenzen
aan van voor de bezetting in 1967. Dit zijn echter slechts theoreti-
sche grenzen die gebruikt worden voor onderhandelingen. In de
Westelijke Jordaanoever zul je geen grensovergangen tegenko-
men en door middel van Israel-only wegen – die voor Palestijnen
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verboden zijn – kun je het gebied meerdere malen doorkruisen
zonder te beseffen dat je je in de Westelijke Jordaanoever be-
vindt. Het gebied is in drie administratieve delen opgesplitst.
Area A beslaat 10,1 procent van de Westelijke Jordaanoever en
valt onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit (pa). Het be-
treft hier dichtbevolkte grote steden als Ramallah, Hebron en
Nablus. De drie gebieden sluiten niet op elkaar aan en de toe-
gangswegen van en naar Area A worden door Israël bestuurd.

Area B beslaat 18,9 procent van de Westelijke Jordaanoever en
valt onder administratief bestuur van de pa, maar onder ‘dage-
lijkse controle en veiligheid’ van het Israëlische leger. Dit bete-
kent dat de pa verantwoordelijk zijn voor civiele zaken als infra-
structuur en belastingheffing, en dat Israël de dagelijkse controle
uitvoert door middel van checkpoints en een uitgebreid identifi-
catiesysteem. Het grootste gedeelte van de Westelijke Jordaanoe-
ver, 71 procent, valt volledig onder civiele en dagelijkse controle
van Israël en wordt aangeduid als Area C.

Aangezien deze gebieden niet aaneensluiten, doorspekt zijn
van Israëlische nederzettingen en checkpoints en op vele plaat-
sen doorkruist worden door de afscheidingsmuur, kan men dus
niet spreken over een Palestijnse staat of een duidelijk afgeba-
kende Westelijke Jordaanoever. Het is eerder een geografische
gatenkaas waar iemands identiteitskaart bepaalt waar hij of zij
kan wonen, werken en reizen. Zo kunnen Joodse burgers van Is-
raël zich vrij bewegen en zich overal vestigen, behalve in Area A.
Palestijnen daarentegen zijn verplicht om te allen tijde een iden-
titeitskaart bij zich te dragen die hun al dan niet toegang geeft tot
de verschillende gebieden. De Palestijnse id-kaarten worden uit-
gegeven door Israëlische autoriteiten en de honderden check-
points worden bemand door Israëlische soldaten. Daarnaast kan
het Israëlische leger elk willekeurig gebied in Area B of C (83 pro-
cent) op elk willekeurig moment tot een gesloten militair gebied
verklaren. Dit betekent dat iedereen die niet als inwoner van dat
gebied geregistreerd staat, er niet aanwezig mag zijn en gearres-
teerd kan worden.
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De officiële benaming voor de Israëlische controle over het
grondgebied en de mensen in de Westelijke Jordaanoever is ‘be-
zetting’. Een bezetting vindt plaats wanneer een grondgebied
deels of geheel bestuurd wordt door een ander land dat de inwo-
ners niet als eigen burgers erkent. De Israëlische bezetting van de
Palestijnse gebieden is een militaire bezetting omdat het Israëli-
sche Defensie Leger (idf), en niet de civiele politiek, de dagelijk-
se controle voert.

bezet, verenigd, geannexeerd jeruzalem

Tijdens mijn verblijf in Israël en de Palestijnse gebieden heb ik
veel vrienden, familie, kennissen en collega’s op bezoek gehad.
Mijn ouders en ook mijn beste vriendin, die ik al sinds de kleu-
terklas ken, wilden met eigen ogen zien waar ik woonde, waar ik
mee bezig was en waar ik het nou altijd over had. Een medestu-
dente uit Londen greep mijn langdurige verblijf in het Midden-
Oosten aan om het gebied op een veilige manier te bezoeken.
‘Het is toch niet niks, en zo heb ik mijn persoonlijke gids om me
rond te leiden.’ Weer een andere vriend was al vaker in Israël ge-
weest maar durfde het nu pas aan om ook de Palestijnse gebie-
den te bezoeken.

Al mijn gasten kwamen met de beste bedoelingen – om te aan-
schouwen, te leren, te ervaren – en stuk voor stuk spraken ze de
wens uit om ‘beide kanten van het conflict te horen’ en ‘beide
partijen te bezoeken’. In mijn ogen was dat een redelijk verzoek
tot onpartijdigheid en uiteraard heb ik iedereen meegenomen
naar zowel Tel Aviv als Ramallah. Toch begon elke bezoeker op de
eerste dag van zijn of haar reis al te twijfelen aan de haalbaarheid
van dit voorheen zo redelijk klinkende ‘waar twee vechten, heb-
ben twee schuld’-standpunt. Op hun eerste dag nam ik hen na-
melijk altijd mee naar de oude stad van Jeruzalem.

De oude stad van Jeruzalem is een klein gebied ter grootte van
één vierkante kilometer dat is omheind door eeuwenoude stads-
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muren. Wanneer je door een van de acht poorten loopt, waan je
je onmiddellijk terug in de tijd. De wirwar van smalle steegjes
doet je aan de middeleeuwen denken, terwijl de kalkstenen huis-
jes en de monumenten van geel zandsteen je nog verder doen te-
rugkeren in de tijd. Samen met mijn gasten bezocht ik de Kerk
van het Heilige Graf in het christelijke deel van de oude stad, het
meer dan twaalfhonderd jaar oude Grieks-orthodoxe klooster in
het Armeense kwartier, en de bekende klaagmuur in het Joodse
gedeelte van de oude stad. Als de Israëlische soldaten die dag toe-
risten toelieten, nam ik mijn bezoekers ook mee naar het terrein
van de Haram-al-Sharif in het Arabische kwartier. Van een af-
stand of van dichtbij maakten ze dan foto’s van de al-Aqsa mos-
kee en haar alom bekende gouden koepel.

Na afloop van deze geschiedkundige toeristenwandeling plof-
ten we neer op het terras van het café met de weinig inspirerende
naam ‘het café van de oude stad’. Daar liet ik mijn familie en col-
lega’s kennismaken met het lokale gebruik om thee te trekken
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van het zoete kruid maramiya. Ik trakteerde ze op het populaire
alcoholische anijsdrankje arak. En met al mijn bezoekers speelde
ik het spelletje ‘Wie is wie?’

Doordat het café gesitueerd is in een hoger gelegen deel van de
oude stad en uitkijkt op een plein dat de vier verschillende kwar-
tieren verbindt, is het de ultieme plek om onbeschaamd mensen
te kijken. Het is dan ook niet toevallig dat we aan het eind van de
dag altijd op dit terras neerstreken. Na het bespreken van de be-
zochte bezienswaardigheden begon ik telkens de vraag te stellen:
Denk je dat dat een Palestijn is of een Israëliër? Bij de eerste paar
mensen lag het voor de hand: een vrouw met een hoofddoekje,
een man met een zwarte hoed en pijpenkrullen: Palestijn of Is-
raëliër? Mijn gasten beantwoordden mijn vraag enigszins be-
schaamd en keken me verward aan. Hierna volgden de minder
duidelijke gevallen: die jongen met die Adidas-trui, dat meisje
met het Madonna-t-shirt, die vrouw in spijkerbroek: Palestijn of
Israëliër? Al snel drong mijn niet zo subtiele boodschap tot mijn
gasten door: met uitzondering van de mensen met duidelijk
zichtbare religieuze kenmerken, kun je niet aan iemands uiterlijk
zien of hij of zij een Israëliër is of een Palestijn.

Dit klinkt wellicht als een kinderachtig spelletje en sommigen
zullen het als neerbuigend, overbodig of zelfs als racistisch be-
stempelen. We weten immers toch allang dat we mensen niet
slechts op hun uiterlijk moeten beoordelen en dat racisme een
achterhaald en sociaal niet te verantwoorden concept is? Toch is
het naar mijn mening erg nodig om mensen dit te laten beseffen.
Als het gaat om Israël-Palestina zijn we in Nederland – en ook
andere delen van de westerse wereld – namelijk nog altijd ge-
neigd zwart-wit te denken. Aan de ene kant heb je de staat Israël
en aan de andere kant heb je de Palestijnse gebieden. De laatste
bestaan uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, en tus-
sen Israël en de Palestijnse gebieden staat een afscheidingsmuur.
In Israël wonen Israëliërs en in de Palestijnse gebieden wonen
Palestijnen.

Dit klinkt redelijk logisch en velen zullen dit als een voor de
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hand liggende observatie of een vaststaand feit beschouwen.
Toch ligt hierin een van de grootste misverstanden over het Is-
raël-Palestinaconflict verscholen. De tweedeling Israël-Palestina
of Israëliërs-Palestijnen is namelijk fictief: ze bestaat niet. Zowel
in geografisch (grondgebied) als in demografisch opzicht (be-
volkingsgroepen) is er géén duidelijke scheiding tussen Israël-Is-
raëliërs en Palestina-Palestijnen.

In het huidige Israël en de Palestijnse gebieden vind je geen
grensovergangen en geen bordjes met ‘groene lijn’ of ‘Westelijke
Jordaanoever’. En eenieder die vandaag de dag Jeruzalem be-
zoekt, zal deze theoretische grens meerdere malen onbewust
overschrijden. Het gebied dat wij tegenwoordig aanduiden met
de op het eerste gezicht vanzelfsprekende tweedeling ‘Israël en de
Palestijnse gebieden’, is eigenlijk als gatenkaas zonder duidelijke
grenzen en zonder een duidelijke afscheiding. De daadwerkelijke
grens in Israël en de Palestijnse gebieden is niet geografisch vast-
gelegd, op een landkaart, maar demografisch. Dat wil zeggen dat
iemands rechten, plichten, burgerlijke status, mogelijkheden en
beperkingen worden bepaald door iemands etnische afkomst.

Etniciteit is een sociologische term die gebruikt wordt om een
bepaalde groep mensen – een volk, een stam of mensen met de-
zelfde taal – aan te duiden. Etniciteit is niet hetzelfde als nationa-
liteit. Nationaliteit duidt iemands burgerstatus aan, bijvoorbeeld
Nederlands, Frans of Amerikaans, terwijl iemands etniciteit niet
altijd aan een geografisch gebied gekoppeld hoeft te zijn. Zo heb
je Nederlandse burgers van onder andere Molukse, Caribische
en Joodse etniciteit. Waar in Nederland etnische afkomst echter
volledig losstaat van burgerrechten, zijn in Israël en de Palestijn-
se gebieden etniciteit en nationaliteit onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Daar bepaalt iemands etnische afkomst zijn of haar
nationaliteit en iemands nationaliteit bepaalt zijn of haar bur-
gerstatus, -rechten en -plichten.

Ook hier gaat de tweedeling Israëliërs en Palestijnen niet op.
De officiële nationaliteit van Israël is namelijk niet Israëlisch
maar Joods. Israël is immers een Joodse staat/de staat van de Jo-
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den. Dit betekent dat de anderhalf miljoen niet-Joodse burgers
van Israël wel Israëlisch staatsburger zijn maar niet de Israëlische
nationaliteit dragen. Hoewel zij in Israël geboren en getogen zijn,
kunnen ze geen aanspraak maken op nationale voorzieningen,
zoals overheidssubsidies. De anderhalf miljoen Palestijnse Israë-
liërs (of Arabische Israëliërs) worden dus anders behandeld dan
de Joodse Israëliërs, puur en alleen vanwege hun etnische af-
komst.

De eerste keer dat ik persoonlijk in aanraking kwam met de
verstrekkende gevolgen van deze discriminerende maatregelen
was in 2007, toen ik via een Israëlische vriendin in contact kwam
met de familie al-Hanoun. Destijds bewoonde ik een studio in
Ramallah. Na mijn eerste veldwerk in 2004/2005 had ik er bewust
voor gekozen niet terug te keren naar Jayyous. Het is een enorm
gastvrij dorpje, maar na vijf maanden een kamer te hebben ge-
deeld met vier kinderen, een baby en een hond zocht ik een rusti-
gere plek waar ik me na een lange dag terug kon trekken. Daar-
naast had ik besloten dat het centraal gelegen Ramallah prak-
tisch gezien een betere plek was.

Tijdens mijn eerste verblijf was ik meerdere malen vast komen
te zitten doordat een bepaald checkpoint opeens ‘gesloten’ bleek
te zijn, of doordat ik na vele vertragingen de laatste bus naar het
noorden had gemist. Het noordelijke gedeelte van de Westelijke
Jordaanoever heeft bovendien geen checkpoint dat rechtstreeks
toegang geeft tot Israël, waardoor ik na een werkdag in Israël al-
tijd een overnachting moest regelen. Omdat het Qalandia-
checkpoint tussen Ramallah en Jeruzalem vrijwel altijd geopend
is – met uitzondering van Israëlische feestdagen –, en omdat je
vanuit Ramallah binnen een dag naar vrijwel alle plekken in Is-
raël en de Palestijnse gebieden kan reizen, besloot ik me daar te
vestigen voor mijn anderhalf jaar durende onderzoek.

De keuze voor de volksbuurt Ramallah at-Tah̄tta, wat in het
Arabisch ‘oude wijk’ betekent, was minder bewust. Ik wilde na-
melijk graag alleen wonen. En hoewel dat in Nederland heel nor-
maal is, is ‘alleen wonen’ in Palestina zeer uitzonderlijk. Palestij-
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nen kennen het begrip privacy niet of nauwelijks. De families
zijn groot en iedereen heeft praktisch altijd andere mensen om
zich heen. Ook in de grotere huizen trekt iemand zich eigenlijk
nooit terug op zijn kamer, en de enige plekken waar mensen wel-
licht alleen zijn zijn de badkamer en hun bed. Ik vond dit samen-
zijn en de nadruk op collectiviteit meestal heel gezellig, maar
soms stoorde ik me eraan. Als ik bijvoorbeeld even een boek wil-
de lezen, kwam er altijd wel iemand naar me toe om te vragen of
het wel goed met me ging. Vrijwillig alleen zijn? Dan moet je wel
een probleem hebben of depressief zijn. Mis je je familie soms?
Hoewel deze aandacht heel lief bedoeld is, vormt die een behoor-
lijk obstakel voor iemand die beroepsmatig twee à drie boeken
per week moet lezen. Vandaar dat ik op zoek ging naar een klein
appartement in Ramallah.

Nadat ik de lokale makelaar er eindelijk van overtuigd had dat
ik toch echt alleen en niet in groepsverband wilde wonen, kwam
hij na twee weken met de studio in Ramallah at-Tah̄tta aanzet-
ten. Op weg naar de bezichtiging bleef hij zich maar excuseren:
‘Dit is toch geen buurt voor een international’, en: ‘De wijk Al-
Masyoun is geschikter voor u.’Al-Masyoun is een ruim opgezette
buitenwijk van Ramallah waar de meeste zogeheten ‘expats’ zich
vestigen, met grote huizen en veel groen. Ramallah at-Tah̄tta
daarentegen is een volksbuurtje met kleine straatjes, huizen van
groot naar klein op elkaar gestapeld met steegjes ertussen, waar
vrouwen gezellig met elkaar kletsen op hun balkon terwijl ze de
was ophangen. Het was de enige plek waar Farez, de makelaar,
een zelfstandig appartementje had kunnen vinden binnen mijn
prijsklasse. En vanaf het eerste moment dat we mijn nieuwe
straat in liepen was ik verkocht.

Hier geen grote tuinen met hekken eromheen maar kleine
scheve huisjes van wit en geel kalksteen. In mijn straat bevindt
zich een bakker, een groenteboer en een slager. De ingang van het
pand waarin mijn kleine paleisje zich bevindt, is een zware ijze-
ren deur naast de lokale apotheek. De eigenaar van het pand, een
kleine vrouw met een groot gouden kruis om haar nek, laat ons
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binnen. En terwijl we de drie trappen naar ‘het penthouse’ be-
klimmen, praat ze honderduit:

‘Jij bent net als mijn dochter, die is ook zo gek op boeken.
Nu heb je een fijne plek om te studeren, dat is belangrijk
hoor, studeren. Ik begrijp dat wel, studeren en privacy. Toen
ik twintig was heb ik een jaar in Londen gestudeerd en mijn
dochter studeert nu in Maryland. Studenten hebben rust
nodig, ik begrijp dat. Maar als je je alleen voelt of als je thee
wilt drinken, dan woon ik twee straten verderop. Je kan
mijn balkon zien vanaf het dak, dus je kunt gewoon roepen.
Ik ga je aan iedereen voorstellen; de dames zullen gek op je
zijn!’

Eenmaal boven aangekomen was het appartement precies wat ik
zocht. Een ruime kamer met uitzicht op het plein, een aparte
keuken, badkamer en een dakterras waarop ik elke ochtend zou
ontbijten met vers fruit en falafel. Het was echt een pareltje, en de
gezellige huisbaas had niet overdreven: vanaf het dakterras kon
ik de balkonnetjes van drie straten rondom zien. Omdat ‘mijn
huis’net een verdieping hoger lag dan de omliggende huizen, had
ik privacy maar kon ik ook naar het hekje van het dakterras lopen
en me met de buurt bemoeien. Deze wijk had nog een voordeel
dat voor mij als onderzoeker en als persoon perfect bleek uit te
pakken. In de expatbuurt Al-Masyoun waren ze gewend aan bui-
tenlanders en spraken de meeste mensen Engels. In dit gezellige
buurtje was ik echter de enige ‘international’, en door de nieuws-
gierigheid van de buurtgenoten ging mijn uitspraak van het Pa-
lestijnse dialect met sprongen vooruit. Binnen een week kende ik
alle vrouwen uit de buurt en deed ik niet ‘even boodschappen’
zonder thee te drinken op de stoep van een van mijn buufs. Al
snel kreeg ik de eretitel Binti bitabani min filistı̄n (geadopteerde
dochter van Palestina) en had ik een perfecte balans tussen gezel-
ligheid en privacy te pakken. Deur open betekende dat ik wel wil-
de kletsen met de buren. Maar als ik de deur achter me dichttrok,
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kon ik in alle rust aan mijn onderzoek werken.
In juni 2007 leerde de dochter van de groenteboer mij juist

hoe ik de beroemde Palestijnse salade tabouleh moest maken,
toen ik gebeld werd door Yael. Yael is een vierentwintigjarige Is-
raëlische studente die ik in de universiteitsbibliotheek in Jeruza-
lem had leren kennen.Via een stage voor haar studie rechten was
ze betrokken geraakt bij het Israëlische Comité Tegen Huisver-
nielingen (icahd). Dit is een organisatie die Palestijnse families
helpt wanneer hun huis vernield is door het Israëlische leger en
de Israëlische politie, door middel van praktische en juridische
steun.

Die middag klonk ze gejaagd en sprak ze snel terwijl ze de situ-
atie uiteenzette. Ze was die ochtend gebeld door de familie al-
Hanoun met het verzoek of ze direct langs kon komen. Ze had-
den een brief ontvangen in het Hebreeuws, van het gemeentebe-
stuur van Jeruzalem, en ze waren bang dat het om een eviction
order (uitzettingsbevel) ging. Yael zat nu bij de familie thuis met
de brief voor zich, maar ze kon die niet voor de familie vertalen.
De familie was in paniek en Yael vroeg of ik zo snel mogelijk naar
haar toe kon komen om als tolk tussen haar en de familie te func-
tioneren. Ik pakte mijn tas, sleutels, ui en telefoon, nam de bus
naar het checkpoint en vanaf daar de bus naar de wijk Sheikh
Jarrah.

Sheikh Jarrah ligt ten noorden van de oude stad, in Oost-Jeru-
zalem, aan de Palestijnse kant van de groene lijn. Deze wijk
maakt deel uit van het zogeheten ‘heilige bassin’, dat de oude stad
aan de noord-, oost- en zuidzijde omsluit. In 1967, na de Zes-
daagse Oorlog, heeft Israël Oost-Jeruzalem de facto geannexeerd
en de gehele stad uitgeroepen tot ‘de verenigde hoofdstad van Is-
raël’. Deze annexatie wordt door de internationale gemeenschap
echter niet erkend en officieel staat Oost-Jeruzalem als ‘bezet ge-
bied’ te boek. Hoewel Israël heel Jeruzalem tot de Israëlische
staat rekent, worden de Arabische inwoners van Oost-Jeruzalem
niet als Israëlische staatsburgers erkend. Anders dan de zogehe-
ten Palestijnse Israëliërs – Palestijnen met een Israëlisch pas-
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poort –, is de officiële status van de niet-Joodse inwoners van
Oost-Jeruzalem die van ‘permanente bewoner’. Dit is eveneens
de status van de leden van de familie al-Hanoun.

Wanneer ik bij het huis aankom word ik door een tienerjon-
gen achterom geleid naar de tuin. Daar zit Yael met een oudere
man over een stapel papieren gebogen. Wanneer ze mij zien staat
Yael op en stelt ze me voor aan Maher al-Hanoun, de vader van
het gezin. Ze biedt haar excuses aan voor het feit dat in de tijd die
het mij kostte om naar het huis te komen Maher van zijn werk is
thuisgekomen. De oude man spreekt prima Engels en legt met
zachte stem de penibele situatie van zijn familie uit.

Als jonge jongen ontvluchtte hij in 1948 samen met zijn fami-
lie het dorpje Beit Itab. Deze plaats, net buiten Jeruzalem en met
540 inwoners, werd volledig verwoest. De inwoners werden ver-
dreven en tegenwoordig zijn op de ruïnes van Beit Itab de Israëli-
sche steden Nesharim en Bar Giyyoria gevestigd. In eerste in-
stantie had de familie, samen met andere inwoners van Beit Itab,
verwacht dat ze na de oorlog konden terugkeren naar hun dorp
en hun huis. Na de onafhankelijkheidsverklaring van Israël werd
hun dit echter verboden. Ze kregen wel een alternatief aangebo-
den. Zonder compensatie voor het verlies van hun oude huis,
bood het nieuwe stadsbestuur van Jeruzalem hun namelijk de
mogelijkheid een huis te kopen in het oostelijk deel van de stad.
In ruil daarvoor moesten ze echter wel hun vluchtelingenstatus
en de mogelijkheid tot terugkeer opgeven. De familie al-Hanoun
zag zich gedwongen dit aanbod te accepteren, en in maart 1948

ondertekenden ze – samen met twee andere families – de koop-
aktes en namen ze hun intrek in de wijk Sheikh Jarrah.

De afgelopen achtenvijftig jaar had de familie al-Hanoun in
dit huis gewoond, en na jaren van hard werken kon Maher de an-
dere twee families uitkopen. Nu woont hij er samen met zijn ge-
zin, zijn bejaarde moeder en de gezinnen van zijn twee jongere
broers. Het pand heeft drie verdiepingen en wordt behuisd door
zeven volwassenen en negen kinderen, maar Maher heeft nooit
geklaagd: ‘Wij hebben in 1948 alles verloren, maar we hebben de
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moed nooit opgegeven. Soemoed (standvastig), gewoon door-
gaan, en we hebben hier de afgelopen achtenvijftig jaar een mooi
nieuw leven voor onszelf weten op te bouwen.’

Twee jaar geleden, in 2005, kwam er echter een abrupt einde
aan het rustige leven van de familie al-Hanoun. Via een brief van
een advocatenkantoor kregen ze te horen dat hun huis opgeëist
werd door een Joodse familie uit Amerika. Volgens de dagvaar-
ding claimde de Joods-Amerikaanse familie het huis van de fa-
milie al-Hanoun op basis van eigendomsaktes van voor 1858. De
begeleidende brief verklaarde in ingewikkelde juridische taal dat
de familie het pand rond 1900 onvrijwillig had moeten verlaten
en dat zij het nu weer wilde gaan bewonen. De huidige bewoners
– de familie al-Hanoun dus – konden desgewenst binnen zes we-
ken bezwaar aantekenen.

Maher was in eerste instantie niet al te bezorgd. Er moest wel
sprake zijn van een misverstand, want hij had het huis tenslotte
in 1948 gekocht van de gemeente, en zijn familie was in het bezit
van de koopovereenkomst en de eigendomspapieren. De familie
nam een advocaat in de arm en maakte binnen een week officieel
bezwaar tegen de uitzetting. Na een maand kregen ze echter het
bericht dat ze als ‘permanente bewoners’ geen bezwaar konden
maken bij het Israëlische gerechtshof, omdat dat alleen zaken
aangaande Israëlische burgers behandelde. Mocht de familie al-
Hanoun gegronde redenen zien om in haar huis te willen blijven
wonen, dan kon ze het bezwaarschrift indienen bij het militaire
gerechtshof, dat zaken aangaande niet-Israëliërs behandelt.
Enigszins beduusd volgden Maher en zijn advocaat de instruc-
ties op en verzonden ze het bezwaarschrift inclusief de bewijzen.
Na drie weken ontvingen ze een brief van het militaire gerechts-
hof waarin stond dat het slechts ‘urgente zaken met betrekking
tot de veiligheid van de staat Israël’ in overweging nam. Het be-
zwaarschrift werd niet in behandeling genomen.

Inmiddels in paniek klopte Maher namens zijn familie weer
bij het Israëlische gerechtshof aan, maar daar werd hem meege-
deeld dat de periode waarin er bezwaar kon worden aangetekend
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inmiddels verlopen was, en dat er tot huisuitzetting zou worden
overgegaan. Ten einde raad schakelde Maher de hulp van het Is-
raëlische Comité Tegen Huisvernielingen in. Dit kon toch niet
waar zijn? Het kon toch niet zo zijn dat hij als Palestijnse inwoner
van Jeruzalem, als ‘permanente bewoner’, uitgesloten werd van
elke vorm van juridische hulp? En het kon toch evenmin zo zijn
dat hij samen met zijn hele familie uit zijn eigen huis werd gezet? 

Destijds dacht ik dat dit wel los zou lopen. Dat de Israëlische
advocaten van icahd hier wel wat aan zouden kunnen doen.
Maar in augustus 2009 werd de familie al-Hanoun daadwerke-
lijk door de politie uit haar huis gezet, en nog diezelfde dag be-
trok een Joods-Amerikaanse familie het pand. Sindsdien slapen
Maher en zijn familie in een geïmproviseerde tent op de straat
voor hun huis.

Ik zou graag zeggen dat de situatie van de familie al-Hanoun
uitzonderlijk is. Dat zij het slachtoffer zijn geworden van een ge-
rechtelijke dwaling. Maar helaas zijn er alleen al in Sheikh Jarrah
drieënvijftig soortgelijke uitzettingen en sloopbevelen tegen Pa-
lestijnse families uitgevoerd. Tussen 2000 en 2008 hebben de Is-
raëlische autoriteiten ten minste 670 Palestijnse huizen in Jeru-
zalem gesloopt, en er staan nog 20 000 bevelen tot sloop of uit-
zetting open. Achter elk bevel zit een verhaal van een familie die
door haar etniciteit geen recht heeft zichzelf te verdedigen. Het
zijn juist deze discriminerende maatregelen waartegen Israëli-
sche en Palestijnse vredesactivisten zich verzetten. Zij zijn van
mening dat dit systeem in strijd is met het internationale verdrag
inzake mensenrechten. In Israël en de Palestijnse gebieden wor-
den iemands rechten immers bepaald door etniciteit, niet door
staatsburgerschap. De activisten zien het conflict in het Midden-
Oosten dan ook niet als een conflict tussen Israëliërs en Palestij-
nen, maar als een conflict tussen zij die rechten toedelen op basis
van afkomst (etno-nationalistische identiteit) en zij die vinden
dat mensenrechten voor iedereen zouden moeten gelden, onge-
acht ras, geslacht, nationaliteit en etniciteit.

55

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 55



3

SAMEN IN DE STRIJD:
ISRAËLISCH EN PALESTIJNS

GEWELDLOOS VERZET

‘Ze gooien het checkpoint dicht, als jullie opschieten kunnen jul-
lie er nog net door.’ Samen met mijn moeder zet ik de pas erin, en
we rennen langs de muur, voorbij het prikkeldraad en door de
draaihekken. Mijn moeder stopt even om een foto te maken. Ik
kijk verbaasd achterom: een foto maken in een checkpoint? Dat
mag toch niet! Mijn moeder haalt haar schouders op en zegt:
‘Nou, ze houden me wel tegen als dat echt zo erg is, en dit is juist
wat ik aan de familie thuis wil laten zien.’ Het is de achtste dag
van mijn ouders’ vakantie en we hebben die doorgebracht in
Bethlehem. Net als met het maken van een foto in het checkpoint
houdt mijn moeder zich de hele week al niet aan de ongeschre-
ven bezettingsregels. Twee dagen eerder had zij de jonge Israëli-
sche soldaat die ons de toegang tot de al-Aqsa moskee weigerde
een snotneus genoemd, en vanochtend wilde ze haar paspoort
niet laten zien bij een routinecheck op weg naar Bethlehem.
‘Waarom moet je mijn paspoort zien, ik doe toch niks verkeerd?’

De baldadige opstelling van mijn moeder maakt me tegelij-
kertijd trots en angstig. Natuurlijk heeft zij het recht om de ver-
strekkende maatregelen van het Israëlische leger ter discussie te
stellen. Voor haar is het niet normaal dat ze constant in de gaten
wordt gehouden, of dat ze elke vijf kilometer haar identiteitsbe-
wijs moet laten zien. Ze vindt het maar raar en oneerlijk dat Pa-
lestijnen elke ochtend in lange rijen voor een checkpoint moeten
wachten terwijl Israëlische auto’s met een geel nummerbord zo-
maar door mogen rijden. ‘Eén doorgang voor Israëliërs en één
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voor Palestijnen, dat kan toch niet. Dat is toch gewoon apart-
heid!’ Ze steekt haar mening niet onder stoelen of banken.

Een aantal dagen terug werd ze ronduit boos toen we in bus 18
zaten. Tijdens hun vakantie vierde Israël de nationale Joodse
feestdag Purim. Net als elke andere Israëlische feestdag ging deze
dag gepaard met extra restricties vanuit het leger in Oost-Jeruza-
lem en de Westelijke Jordaanoever. Ik was eraan gewend geraakt
en had me bij de extra lange wachttijden en het onverwachts
dichtgooien van checkpoints neergelegd. Maar mijn moeder
vond het onbegrijpelijk. Bus 18 rijdt van de oude stad in Jeruza-
lem via het Qalandia-checkpoint naar Ramallah. We hadden de-
ze lijn al vaker genomen, en mijn moeder wist dat de rit ongeveer
twintig minuten zou duren. Door de vele extra maatregelen za-
ten we dit keer echter al langer dan een uur in de bus. Geïrriteerd
had mijn moeder gevraagd waarom het allemaal zo lang duurde.
Daarop had ik uitgelegd dat de Joodse straten in Oost-Jeruzalem
waren afgesloten wegens Purim, en dat sommige checkpoints
gesloten waren. Daardoor kon de bus niet zijn normale route rij-
den en probeerde de buschauffeur andere straten en wegen, net

57

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 57



zo lang tot hij een weg vond naar het Qalandia-checkpoint. Nie-
mand in de bus had het erover, en ook ik schonk er weinig aan-
dacht aan. Na vier of vijf keer te zijn teruggestuurd door Israëli-
sche soldaten bij wegversperringen, liet mijn moeder haar frus-
tratie ten slotte luid en duidelijk merken. Net als bij eerdere
checkpoints probeerde ik haar tot kalmte te manen, haar irritatie
zou immers toch niks uitmaken. Ze zouden ons echt niet sneller
doorlaten als we liepen te klagen, sterker nog: ze zouden ons al-
leen maar langer vasthouden.

Vandaag in Bethlehem had ze foto’s gemaakt van de muur en
ze had weinig kunnen genieten van de historische kerk op het ge-
boorteplein. Ze kon er niet over uit dat dit Bethlehem was. Dat
Bethlehem – de plek die iedereen bezong tijdens het kerstfeest –
omsloten was door een muur, door checkpoints en door Israëli-
sche tanks en soldaten.

Haar reactie wees mij op de dagelijkse aspecten van bezetting
die voor mij door hun vanzelfsprekendheid onzichtbaar waren
geworden. Ik vond het stoer dat mijn moeder ze niet accepteerde
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als ‘veiligheidsmaatregelen’ en dat ze er luidkeels tegen protes-
teerde. Tegelijkertijd maakte dat mij ook bang. Ik voelde me ver-
antwoordelijk voor mijn moeder, en ik was bang dat we in de
problemen zouden komen. Als je een foto maakt in een check-
point kunnen de soldaten moeilijk gaan doen. Het is verstandi-
ger om gewoon je paspoort te laten zien en door te lopen. Ik wil-
de niet dat ze in moeilijkheden kwam, ik wilde mijn ouders be-
schermen. Ik wilde haar behoeden tegen de harde realiteit van
een bezetting, maar dat lukte voor geen meter.

Eenmaal in het checkpoint sloten we aan in de rij met wach-
tenden die nog snel naar Jeruzalem wilden oversteken, voor de
doorgang zou sluiten in verband met Purim. Voor ons stond een
vrouw met een jongetje van ongeveer vijf jaar oud. Toen het hun
beurt was om door het ijzeren dranghek te gaan en hun spullen
op de lopende band van de x-raymachine te zetten, klonk er een
harde stem uit de luidsprekers: ‘Het is wel goed, loop maar door.
We hebben haast en willen sluiten.’ De stem van de Israëlische
soldaten beval de vrouw en het jongetje om door te lopen en de
normale veiligheidscontrole over te slaan. De vrouw pakte haar
tas van de band en wilde doorlopen. Het jongetje bleef echter
stokstijf staan en begon te huilen. ‘Ik moet mijn schoenen uit-
doen, dat hoort toch, anders worden ze boos!’ Zijn moeder sprak
hem zacht toe en probeerde hem aan zijn hand mee te voeren,
maar het jongetje stribbelde tegen en begon zijn veters los te ma-
ken. ‘Anders gaan ze schreeuwen,’ zei hij. In verlegenheid ge-
bracht tilde de vrouw het huilende jongetje op en liep door het
tweede draaihek. Mijn moeder en ik stonden erbij en keken er-
naar. Alweer een gruwelijk voorbeeld van wat een bezetting met
mensen doet.

Eenmaal door het checkpoint begon mijn moeder erover. ‘Dat
is toch erg, zo’n klein hummeltje dat in paniek raakt omdat hij
bang is voor de soldaten. Dat hij weet wat hij moet doen bij een
checkpoint...’ Ik begreep haar frustratie, maar toch irriteerde
haar reactie me. Ik wilde haar zo graag ‘mijn’ Israël en Palestina
laten zien. Ik wilde dat ze begreep waarom ik mijn hart aan dit
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stukje aarde had verpand en waarom ik me hier gelukkig voelde.
Natuurlijk wilde ik dat ze meer te weten kwam over de bezetting,
de muur en al het onrecht. Maar ik wilde haar ook de kracht van
de mensen en de schoonheid van het landschap laten ervaren, en
ik hoopte dat het mooie niet werd overschaduwd door het lelij-
ke. Dat het niet zo zou zijn dat ze door de bezetting niet meer de
onuitputtelijke kracht van de mensen kon zien. En was precies de
reden dat we ons die dag haastten om door het checkpoint naar
Jeruzalem te komen. Ik wilde haar namelijk meenemen naar een
bijeenkomst van The Parent Circle – Bereaved Family Forum (de
cirkel van nabestaanden).

The Parent Circle is in 1995 opgericht door de Israëlische za-
kenman Yitzak Frankenthal. Een jaar eerder werd zijn zoon Arik
tijdens zijn dienstplicht gevangengenomen en gedood door Ha-
masstrijders. Direct na de begrafenis werd Yitzak benaderd door
mensen van de Jewish Defense League (jdl), die voor zijn huis
een demonstratie en een wake wilden organiseren. De jdl is een
extreem rechtse Joodse organisatie die is opgericht door de con-
troversiële rabijn Meir Kahane. Een van de vijf richtlijnen van de
jdl is het principe van Barzel, dat in het Hebreeuws ijzer bete-
kent. Op haar website schrijft de organisatie daarover: ‘Het ima-
go van Joden als Galut, als zwakkelingen die over zich heen laten
lopen en niet terugvechten, moet veranderen. Door opoffering
op elke mogelijke manier – desnoods met macht, kracht en ge-
weld – wil de jdl onverschrokken en moedige Joden creëren die
uitblinken in fysieke kracht en die terugvechten.Wij trainen ons-
zelf in fysiek geweld, om zo de Joodse rechten en Joodse levens te
kunnen verdedigen.’

De jdl ontkent dat ze direct geweld en wraak aanmoedigt,
maar in de ogen van Yitzak Frankenthal gebruikte de organisatie
de dood van zijn zoon om haat te zaaien. Tijdens de wake voor
zijn huis rende Yitzak naar buiten en verscheurde hij het span-
doek waarop het symbool van de jdl was afgebeeld: een gebalde
vuist met op elke knokkel de letters h.a.t.e.
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‘Jullie zijn niet mijn volk. Jullie vertegenwoordigen mij niet.
Ja, de Palestijnen hebben mijn zoon vermoord, maar de be-
zetting is verantwoordelijk!’
(Yitzak Frankenthal, Israël, Jeruzalem, 4-07-2007)

Een aantal weken later deed Frankenthal zijn bedrijf van de hand
en richtte hij The Parent Circle op. De Parent Circle is een stich-
ting die bestaat uit ongeveer vijfhonderd Palestijnse en Israëli-
sche gezinnen die allemaal een naast familielid hebben verloren
door het conflict. In plaats van zich te laten overspoelen door
angst- en wraakgevoelens, werken deze gezinnen samen aan een
toekomst waarin niemand meer zal hoeven sterven door politiek
geweld. Eén van de activiteiten die zij hiertoe organiseren is het
geven van lezingen in scholen, buurtcentra, synagogen en mos-
keeën. Het idee is simpel doch effectief: een Israëliër en een Pa-
lestijn vertellen over hun persoonlijke verlies en hoe ze betrok-
ken zijn geraakt bij The Parent Circle.

Vanavond neem ik mijn moeder mee naar een bijeenkomst bij
een Israëlische familie thuis. Bij binnenkomst worden we harte-
lijk begroet door Robi en Ali, de sprekers van vanavond. De sfeer
in de huiskamer is wat gespannen en verschillende mensen kij-
ken een beetje argwanend naar de lange Palestijnse man voor
hen. Wat moet hij hier? Is hij wel te vertrouwen? Zonder dat ze
het uitspreken is het duidelijk dat de meesten van de aanwezige
Israëliërs nog nooit eerder met een Palestijn gesproken hebben.
Ik leid mijn moeder naar een stoel achter in de kamer, zodat ik
voor haar kan tolken zonder dat de anderen er last van hebben.
Ali begint zijn verhaal:

‘Ik ben geboren in een politiek zeer actieve familie. Mijn
ouders zijn allebei vluchteling en werden in 1967 verdreven
uit een klein dorpje dat nu tussen de Gazastrook en de Wes-
telijke Jordaanoever ligt. Dat dorpje bestaat nog, maar het
hoort nu bij Israël dus we mogen er niet meer komen. Ikzelf
ben geboren in Halhul, een dorp dicht bij Hebron, en als

61

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 61



kind verhuisde ik naar Beit Ummar, waar ik nu nog woon.
Mijn broers en mijn vader waren actief in de politieke be-
weging Fatah, maar het was mijn moeder die het voortouw
nam. Zij was de eerste vrouw uit de Westelijke Jordaanoever
die een hoge positie innam bij de plo. Iedereen kende en
bewonderde haar. Ik was enorm trots op mijn moeder,
maar we betaalden wel een hoge prijs voor wat ze deed. Ze
is meerdere keren gearresteerd, en de keer dat ze door sol-
daten voor mijn ogen uit ons huis werd gesleurd staat op
mijn netvlies gebrand. Ik was nog een kind, ik zat nog op de
basisschool, en mijn moeder werd voor vijf jaar in de ge-
vangenis gestopt. Ik kon maar niet begrijpen waarom ze
haar meenamen. Nou ja, ik wist natuurlijk wel dat ze weg
moest omdat ze voor de Palestijnse zaak werkte, maar echt
begrijpen doe je dat niet als kind. Ik miste haar.
Toen ik wat ouder was, werd ik net als mijn broers actief in
het verzet. We verspreidden pamfletten, gooiden stenen
naar Israëlische soldaten en organiseerden een algemene
staking. Het doel was ervoor te zorgen dat er geen Palestij-
nen meer voor Israël zouden werken. De meesten werkten
mee, maar soms moesten we collaborateurs overhalen.
Sommigen van ons verkozen werk en geld boven de vrij-
heid van hun eigen mensen. We hadden wel wapens die we
konden gebruiken om te dreigen, maar als we het doel van
de staking uitlegden kwamen de Palestijnen gelukkig snel
terug naar het dorp. Het was een roerige tijd. Iedereen deed
mee en we geloofden dat de bezetting snel zou eindigen.’

Terwijl ik de laatste zin vertaal klinkt er wat gestommel in de ka-
mer. Ik hoor de vrouw rechts van ons zeggen: ‘Geeft hij nou toe
dat hij een terrorist is? Ik dacht dat dit een bijeenkomst voor vre-
de zou zijn.’ Robi en Ali houden opzettelijk hun mond. Ze zijn
gewend aan geschokte reacties, maar ze hebben er bewust voor
gekozen hun verhalen niet mooier te maken dan ze zijn. Dit is de
realiteit, het echte leven, en alleen als mensen eerlijk durven te
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zijn over hun rol in het conflict kan er naar een echte oplossing
toegewerkt worden. Ik maak een aantekening in mijn notitie-
boekje: zoals verwacht een geschrokken reactie van het publiek bij
het noemen van zijn betrokkenheid bij de intifada. Het kost mij
geen moeite om de woorden van Ali van het Engels naar het Ne-
derlands te vertalen. Dit is de vierde keer dat ik een bijeenkomst
met hem en zijn Israëlische gesprekspartner Robi bijwoon. Ik
ken hun verhaal goed. Met een lichte zucht vervolgt Ali zijn ver-
haal:

‘Maar goed, ik was dus inderdaad actief tijdens de eerste in-
tifada, maar toen ze mij kwamen arresteren was dat geba-
seerd op een leugen. Ze claimden dat ik een dag eerder ste-
nen had gegooid naar het leger, maar dat was niet waar. Ik
was die hele week thuisgebleven om me voor te bereiden op
het eindexamen van mijn middelbare school. Ze doen dat
vaker: jongeren oppakken net voor hun eindexamen, zodat
ze hun diploma niet halen. De meesten gaan namelijk niet
terug om het jaar over te doen. Zonder bewijs of iets werd ik
veroordeeld wegens ‘deelname aan verzet’, alleen noemen
zij het niet verzet maar ‘terrorisme’; stenen gooien dus. Ik
moest voor tien jaar de gevangenis in. [...] Daar hadden we
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ons goed georganiseerd. Je moet begrijpen dat er duizen-
den en duizenden politieke gevangenen zijn die allemaal
om dezelfde redenen veroordeeld zijn. Ze zitten puur en al-
leen vast omdat ze niet onder een bezetting willen leven.
In de gevangenis gingen we gewoon door met onze activi-
teiten. We zorgden ervoor dat we onze tijd niet verspilden.
We hadden heel veel boeken en de ouderen gaven de jonge-
ren geïmproviseerd les. Ik heb in die periode veel geleerd
over de geschiedenis van het conflict en over de mensen van
het mawqawwma (verzet). We bespraken echt alles, we had-
den zelfs debatten over de Holocaust. Dat was belangrijk
voor mij. Daardoor begreep ik beter waarom ze ons land
wilden stelen en ons wilden verjagen.
[...] In de gevangenis werden ook geschiedenislessen gege-
ven en er werd gedebatteerd over revoluties. We hadden het
vooral over de strijd in Algerije, maar ik heb bijvoorbeeld
ook een boek gelezen over Martin Luther King. Dat bespra-
ken we dan. We hebben het wel over vreedzaam verzet ge-
had, maar de meesten van ons geloofden niet dat het zou
kunnen werken. Wij zijn immers geen burgers van de staat
Israël. [...] Na vijf jaar, in 1995, werd ik vervroegd vrijgelaten
als onderdeel van de Oslo-akkoorden, maar ik mocht niet
naar huis. Alle gevangenen die door deze deal zogenaamd
werden vrijgelaten, werden naar Jericho overgebracht en
waren verplicht daar te blijven. Ik ben ’s nachts wel eens
stiekem naar mijn dorp teruggekeerd via de bergen, maar
het grootste deel van de tijd zat ik vast in Jericho, wat net als
in de gevangenis was.
Destijds steunde ik het vredesproces omdat we Abu Ammar
(Yasser Arafat) steunden, maar het werd steeds moeilijker
om erin te blijven geloven. Ze beloofden ons een eigen
staat, ik zag echter alleen maar meer checkpoints, meer Pa-
lestijnen die werden vermoord, meer en meer militaire be-
zetting. Maar goed, we zijn loyaal aan de Fatah-partij, dus
we hielden ons rustig. [...] Toen ik uiteindelijk terug mocht
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naar Beit Ummar richtte ik mij op mijn eigen leven. Ik was
inmiddels geen tiener meer, dus zocht ik werk en ben ge-
trouwd.’

De opluchting in de huiskamer is voelbaar. Hij heeft dan mis-
schien in de gevangenis gezeten, maar nu is hij tenminste ge-
woon getrouwd. De vrouw naast ons houdt nog altijd haar hand-
tasje stevig vast maar luistert wel. Iedereen luistert.

‘Een paar jaar daarna bevond ik me op het land net buiten
het dorp toen een Joodse kolonist mij van veraf in mijn bo-
venbeen schoot. Ik was zwaargewond. En omdat ik niet
naar een Israëlisch ziekenhuis kon worden gebracht (voor-
malige gevangenen kunnen onder geen beding toestem-
ming vragen om Israël binnen te mogen) en ik anders mijn
been zou verliezen, moest ik naar Saudi-Arabië. De opera-
tie aldaar lukte gelukkig, maar ik moest er lang blijven om
te genezen en te revalideren. Mijn moeder zat aan mijn bed
toen we het nieuws kregen dat mijn broer Yussef gedood
was. Bij het Gush Etzion-checkpoint (net buiten Beit Um-
mar in het zuidelijk deel van de Westelijke Jordaanoever)
had een soldaat hem van een meter afstand in zijn rug ge-
schoten. Het leger zegt dat Yussef een wapen had, maar ie-
dereen die erbij was spreekt dit tegen. Zij zeggen dat hij er
gewoon stond...’

Mijn moeder slaat haar hand voor haar mond en reageert ge-
schrokken op het feit dat deze zacht sprekende man zijn broer
heeft verloren. Iedereen is doodstil. Ik vraag me af wat de ande-
ren hiervan denken. Zullen ze net als mijn moeder medelijden
voelen, of zullen ze denken dat zijn broer het wel zal hebben uit-
gelokt? Ik neem me voor om na de bijeenkomst aan een aantal
aanwezigen te vragen wat hun eerste reactie was op het verhaal
van Ali.
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‘Ik ken mijn broer, hij heeft niks gedaan en hij had zeker
geen wapen. Hij was de softie van onze familie. Hij deed
niemand kwaad, was niet actief in het verzet en schreef zelfs
gedichten! [...] Juist van hem kreeg ik de boeken over
vreedzaam protest en Nelson Mandela. Hij heeft niks ge-
daan en toch hebben ze hem doodgeschoten.Van een meter
afstand. In zijn rug. Ik was ver van huis toen ik het hoorde
en ik kon het niet geloven. Het gebeuren heeft me gebro-
ken. Ik was woedend en kon niet meer verder leven. Ik kon
en wilde helemaal niks meer doen. Het heeft lang geduurd
voor ik weer aan Yussef kon denken. Ik bedoel denken aan
hoe hij was. Niet aan zijn dood maar aan zijn leven. Over
wie hij was en waar hij voor stond. We hebben het er thuis
over gehad en we hebben besloten om als familie niet langer
actief te zijn. Niet in het verzet en niet binnen (de politiek
in) het dorp. Het heeft ons niks opgeleverd, het heeft de si-
tuatie alleen maar erger gemaakt.
Er volgde een heel zware periode omdat sommigen in het
dorp hier problemen mee hadden. Ze behandelden ons als
verraders en praatten zelfs niet meer met ons. Ze vonden
dat wij het opgegeven hadden, maar zo heb ik het nooit ge-
zien. Ik ben dan wel uit “de politiek” gestapt, maar ik heb de
strijd voor vrijheid nooit opgegeven. [...] Ik begon heel veel
te lezen en richtte me op mensenrechten en op voorbeelden
van geweldloos verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid.
Ik besefte dat mijn broers dood niet een persoonlijke dood
was. Ze hebben hem niet gedood omdat hij Yussef was. Ze
hebben hem gedood omdat hij een Palestijn was.
Ongeveer een jaar later werd mijn moeder gebeld door een
Israëlische man van The Parent Circle – Bereaved Family
Forum. Hij had zijn dochter verloren bij een zelfmoordaan-
slag in 1995 in Tel Aviv. Ze verbaasde me ermee, maar mijn
moeder nodigde hem zowaar uit in ons huis. Ik wist niet zo
goed wat ik ervan moest denken. Hij kwam bij ons thuis en
condoleerde ons met het verlies van Yussef.Hij zei dat hij het

66

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 66



heel erg vond en dat het hem speet. Daarna vertelde hij over
zijn dochter, waarbij hij begon te huilen. Het was de eerste
keer dat ik een Israëli zag huilen...Hij huilde net als wij.
Dat zette me aan het denken. Mijn broer is vermoord, puur
en alleen omdat hij een Palestijn was. Zijn dochter is ver-
moord, puur en alleen omdat zij een Israëlische was. Poli-
tieke moorden die nergens op slaan. Bloedverspilling voor
wat? Het werd alleen maar erger tijdens de al-Aqsa intifada.
Nog meer doden, nog meer checkpoints en uiteindelijk de
muur. Het zal alleen maar tot meer dode Palestijnen en Is-
raëliërs leiden, omdat we in elkaars ogen geen mensen meer
zijn. Geweld leidt niet tot een oplossing, omdat het de an-
der alleen maar tot vijand maakt. De anderen worden on-
zichtbaar en we kunnen hen niet meer zien als mensen die
ook huilen.’

De vrouw naast mij zit zachtjes te snikken en haalt een zakdoekje
uit haar tas. De meeste andere aanwezigen zijn ook zichtbaar
aangeslagen door de wijze woorden van Ali. Terwijl hij even zijn
mond houdt om iedereen de tijd te geven alles door te laten drin-
gen, houd ik hem scherp in de gaten. Uit eerdere interviews met
hem weet ik dat dit moment hem irriteert. Twee weken eerder
omschreef hij het als het ‘hij is een goede Palestijn’-moment. Het
moment waarop de Israëliërs medelijden met hem kregen en
dachten dat hij hun gelijk gaf. Dat hij van mening was veranderd
en nu de Israëlische kant had gekozen. Hij had me verteld dat hij
elke keer moeite had met dit moment, omdat het zo duidelijk
was dat het publiek zijn boodschap nog niet begreep. Op scherpe
toon gaat hij verder:

‘Laat me heel duidelijk zijn: ik ben niet van gedachten ver-
anderd. Palestijnen hebben het recht om vrij te zijn, het
recht op een eigen staat, het recht om niet zo te hoeven ster-
ven. Wij hebben het recht om ons te verzetten tegen de be-
zetting, de plicht zelfs!’
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Ali is even stil en haalt rustig adem. Ik weet dat het hem moei-
te kost om kalm verder te praten.

‘Ik zal me altijd blijven verzetten tegen de Israëlische bezet-
ting. Het is de manier waarop waarover ik ben gaan naden-
ken. Wil ik mijn gelijk of wil ik daadwerkelijk verandering?
Hoe stoppen we de bezetting? Hoe stoppen we het politieke
bloedvergieten? Ik leerde steeds meer mensen van The 
Parent Circle kennen. Ik sprak met zowel Israëlische als Pa-
lestijnse families... Het heeft daarna nog lang geduurd
voordat ik actiever werd voor de organisatie. Ik heb heel
veel nagedacht. In plaats van alleen maar na te denken over
de Palestijnse shahid (martelaren) dacht ik nu ook aan de
Israëlische slachtoffers. Moorden heeft alleen maar bloed
tot gevolg, geen vrijheid, geen gerechtigheid. Dat is onge-
veer het punt waarop ik besefte dat ik mijn broer had verlo-
ren maar dat ik niet gek geworden was: “I had lost my bro-
ther but I didn’t lose my mind.” Ik geloof nog steeds in het
Palestijnse verzet en ik begrijp de jongens die stenen gooien
maar al te goed, maar ik wil meer. Ik wil meer dan mijn
recht op gewapend verzet; ik wil mijn vrijheid. En die vrij-
heid zal alleen komen als zij begrijpen dat zij de machtige
partij zijn. Dat zij de sleutel hebben, dat zij de bezetting
kunnen beëindigen en dat zij hún en míjn lot in handen
hebben. Ik heb het dan niet over de politici of over de kolo-
nisten – voor hen heb ik geen hoop –, ik heb het over de ge-
wone Israëliërs. Gewoon over de mensen. Die worden zo
ongelooflijk bang gemaakt, die worden voorgelogen door
hun eigen overheid, die bereid is om haar zonen op te offe-
ren voor haar extremistische ideaal van een Jewish-only 
state. Het zijn de tranen van de leden van The Parent Circle
die mij hebben doen inzien dat niet elke Israëli dit wil. Dat
de meesten gewoon willen leven, maar dat ze te bang zijn
om dit ook daadwerkelijk te doen.
Samen met mijn moeder besloot ik me aan te sluiten bij
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The Parent Circle. We kunnen niet niks doen, daarvoor
wordt er veel te veel bloed vergoten. Met de andere nabe-
staanden, Israëliërs en Palestijnen, werken we nu samen om
meer politieke moorden te voorkomen. Alleen door samen
te werken kunnen we de spiraal van geweld laten stoppen.
[...] Ik heb de moed niet opgegeven, alleen vecht ik nu lā
„unf (zonder geweld). Ik ken de situatie en ik begrijp de
wanhoop die sommige Palestijnen tot geweld drijft, maar
wat levert het op? Burgerlijke ongehoorzaamheid, geza-
menlijk Israëlisch en Palestijns geweldloos verzet, dat is wat
er nodig is. Dat is het mawqawwma dat de bezetting zal
doen stoppen. Het is de enige manier om het bloedvergie-
ten een halt toe te roepen, om de angst weg te nemen en om
een toekomst te creëren waarin iedereen vrij is.’

Er wordt geapplaudisseerd en de vrouw naast mij loopt met tra-
nen in haar ogen naar voren om Ali te omhelzen. Wanneer hij de
gelegenheid geeft om vragen te stellen, wordt echter duidelijk dat
niet iedereen overtuigd is van zijn oprechtheid. Een oudere man
staat resoluut op:

‘Het klinkt allemaal wel mooi wat je zegt, maar ondertussen
veroordeel je de terroristische zelfmoordaanslagen van
jouw volk niet. Hoe moeten we je nou vertrouwen? Je zegt
dat je gelooft in geweldloos verzet, maar wat nou als je weer
van gedachten verandert en toch zelf zo’n riem met bom-
men omknoopt?’

Ali spreekt rustig en laat zich niet provoceren door de agressieve
houding van de man. Hoewel het voor de sprekers van The 
Parent Circle natuurlijk niet leuk is om voor lafaard, terrorist of
landverrader uitgemaakt te worden, is dit wel een van de doelen
die zij nastreven. Door de lezingen willen ze generalisaties over
‘de ander’ naar voren brengen en mensen laten nadenken over
hun vooroordelen. De afscheiding van Israël en de verschillende
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Palestijnse gebieden is vrijwel compleet. En ook binnen Israël
rust er een groot taboe op contact tussen Joodse Israëliërs en
niet-Joodse (Palestijnse) Israëliërs. Deze segregatie zorgt voor
een enorm wantrouwen en een vijanddenken waarin vriend-
schappelijk contact tussen een Israëliër en een Palestijn als een
bedreiging wordt gezien. De leden van The Parent Circle worden
dan ook regelmatig beschuldigd van ‘heulen met de vijand’ en de
discussies na afloop van de bijeenkomsten kunnen uitermate fel
zijn.

Aan de andere kant zijn er ook Israëliërs en Palestijnen die de
openheid en de boodschap van The Parent Circle wel waarderen,
maar die niet zien hoe die kunnen bijdragen aan een oplossing
voor het conflict. Zo stelde Walid, een jonge Palestijn uit het De-
haishe vluchtelingenkamp, een aantal weken eerder de volgende
vraag:

‘Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hier zijn. Het moet
niet makkelijk zijn om jullie verhaal steeds maar opnieuw
te moeten vertellen. Ik vind het heel erg wat jullie is overko-
men en ik wil jullie condoleren met jullie verlies. Maar...
kijk, ik begrijp jullie boodschap natuurlijk wel, en ik geloof
ook echt wel dat Robi oprecht vrede wil en dat er goede Is-
raëli zijn... Maar wat willen jullie dan van mij? Ik bedoel, ik
wil best praten met Israëli’s, maar hoe gaat dat de oplossing
brengen? Verwacht je nou echt dat ik de soldaat die mij elke
dag stopt bij het checkpoint ga knuffelen? Of dat ik rustig
ga zitten wachten tot ze mijn broer ook doodschieten? Je
zegt dat wat jullie doen deel van het verzet is, maar is het
niet gewoon “hugs en hummus”?’

Met de uitdrukking ‘hugs en hummus’ doelt Walid op Palestijnse
en Israëlische dialooggroepen die veel praten over onderling be-
grip, maar die niet daadwerkelijk bijdragen aan het einde van de
bezetting. Kritiek op hen wordt regelmatig naar voren gebracht
en is gebaseerd op de misvatting dat geweldloos verzet hetzelfde
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is als pacifisme. Pacifisme is een ideologische overtuiging waar-
bij men tegen elke vorm van geweld is. Pacifisten geloven niet dat
geweld ooit tot een positief resultaat kan leiden en onthouden
zich daarom van elke vorm van geweld, ongeacht de omstandig-
heden. Vaak komt deze overtuiging voort uit een bepaalde ge-
loofsovertuiging, zoals het boeddhisme, het hindoeïsme of be-
paalde stromingen van het christendom. Hoewel pacifisme vaak
geassocieerd wordt met hippies of newage-achtige mensen, is het
eigenlijk een vrij extreme ideologie. Zo zijn pacifisten tegen het
leger en de politie en zullen ze zich in geval van acute nood niet
fysiek verdedigen. Het overgrote deel van de Palestijnse en Israë-
lische deelnemers aan geweldloos verzet is echter helemaal niet
pacifistisch. Integendeel, net als de meeste mensen zien zij het
belang in van een politiemacht en velen hebben zelfs persoonlijk
deelgenomen aan de gewapende strijd. Net als de antiapart-
heidsbeweging in Zuid-Afrika en de mensenrechtenbeweging in
de Verenigde Staten is geweldloos verzet in Israël en de Palestijn-
se gebieden geen ideologie maar een strategie, bedoeld om socia-
le verandering teweeg te brengen. In dit geval het einde van de
bezetting en een rechtvaardige oplossing voor het conflict waar-
bij de mensenrechten van alle inwoners gerespecteerd worden.
Het heeft dus weinig te maken met pacifisme of ‘hugs en hum-
mus’, maar alles met een doordachte techniek die overal op de
wereld toegepast kan worden.

Politicoloog Gene Sharp was een van de eerste wetenschap-
pers die de strategie achter geweldloos verzet onderzocht. In zijn
baanbrekende boek Macht en strijd: theorie en praktijk van ge-
weldloze actie beschrijft hij geweldloos verzet als volgt:

‘(Geweldloos verzet is gebaseerd op) de overtuiging dat het uit-
oefenen van macht afhankelijk is van de instemming van de
mensen over wie die macht uitgeoefend wordt en die door het
weigeren van hun instemming de macht van hun tegenstander
kunnen controleren en zelfs vernietigen. Met andere woorden,
geweldloze actie is een techniek die gebruikt wordt om de macht
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van de tegenstander te controleren, te bestrijden en te vernieti-
gen door op geweldloze wijze zelf macht uit te oefenen.’ (Sharp,
1982(1973): 16-17)

In de analyse van Sharp is de macht van een autoriteit, of dit nou
een ouder, een leraar, een regering of een militair regime is, altijd
in meer of mindere mate afhankelijk van de medewerking of in-
stemming van de mensen. Een dictator kan bijvoorbeeld alleen
maar aan de macht blijven met de medewerking van het leger,
van de politie en van de bureaucratische instellingen die zijn be-
velen uitvoeren. Zodra een of al deze diensten weigeren hun taak
uit te voeren, zal een dictator niet langer kunnen heersen, en dus
verliest hij zijn macht. De middelen die een heerser of regering
aan de macht houden, worden met een duur woord loci of power
of ‘pilaren van macht’ genoemd. Dit is het makkelijkst voor te
stellen als een model van een huis waarbij elke hulpbron – poli-
tie, achterban of ambtenaren – een pilaar vormt die samen het
dak (de regering) aan de macht houden. Door een of meerdere
van deze pilaren onderuit te halen, kan de macht van een rege-
ring of heerser worden ondermijnd en de gewenste verandering
teweeggebracht worden. Elke machthebbende eenheid, of dit
nou een dictatuur, een democratie of een militaire macht is,
steunt op verschillende pilaren of hulpbronnen, zoals gezag,
mankracht en sancties.

Gezag staat voor de intensiteit waarmee mensen de autoriteit
van een machthebber vrijwillig accepteren. Net als bij ‘ouderlijk
gezag’ gaat het hier om het recht bevelen uit te delen, gehoord en
gehoorzaamd te worden zonder dat daar direct sancties aan ver-
bonden zijn. Mankracht of menselijke hulpbronnen staat voor het
aantal mensen dat een machthebber tot zijn beschikking heeft.
Dit kan een politiemacht of een leger zijn, maar ook medebe-
stuurders, ambtenaren en medewerkers van sociale instellingen
die voor en uit naam van de machthebber bijvoorbeeld belasting
innen. Hoe groter het aantal mensen dat direct of indirect in
dienst is van de machthebber, hoe sterker de controle over een
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samenleving. Mensen komen tenslotte minder snel in opstand
wanneer zij voor hun inkomen van de regering of het regime af-
hankelijk zijn: je bijt niet de hand die je voedt.

Het mogelijk maken van het uitvoeren van macht wordt ook
beïnvloed door de kennis en vaardigheden die een regime bezit.
Dit omvat niet alleen de intelligentie van bijvoorbeeld de heer-
sende premier, maar ook de kennis en vaardigheden van zijn me-
dewerkers en instanties. De toegang tot inlichtingen schept
macht en kan het gezag van een heerser ook vergroten. Daar-
naast zijn er ongrijpbare factoren als cultuur en traditie die
moeilijk te verklaren of te beïnvloeden zijn. Zo staan Nederlan-
ders over het algemeen kritisch tegenover elke vorm van autori-
teit en zijn Japanners meer geneigd gezag te accepteren. Materiële
middelen van een machthebber zijn daarentegen juist weer heel
zichtbaar en goed te meten. Denk bijvoorbeeld aan het landop-
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pervlak, communicatiemiddelen en het transportsysteem dat al
dan niet onder directe controle van een regime staat. Het bezit
van natuurlijke bronnen, zoals oliebronnen, geeft niet alleen
macht door de opbrengst ervan maar beïnvloedt ook weer ande-
re pilaren, zoals mankracht, afhankelijkheid en gezag. Een be-
langrijke bron van macht zijn de manieren waarop een heerser
sancties kan uitvoeren en de kracht daarvan. Oftewel, het af-
dwingen van gehoorzaamheid. Sancties worden belangrijker
naarmate de vrijwillige acceptatie van autoriteit door mensen
(gezag) afneemt en als ook de andere ‘pilaren van macht’ zwak
zijn. Elke machthebbende eenheid heeft sancties tot haar be-
schikking. In welke mate die ook daadwerkelijk worden toege-
past, zegt veel over de machtsverhoudingen binnen een land of
een bepaald gebied.

Zo zijn er in Nederland weinig sancties nodig omdat, met uit-
zondering van criminelen, de inwoners het gezag van de regering
accepteren. Ook in Israël is het gezag van de staat groot onder de
Joodse inwoners. Zij hoeven niet gedwongen te worden om bij-
voorbeeld deel te nemen in het Israëlische leger. In de Palestijnse
gebieden rust de macht van Israël echter vrijwel volledig op
sancties. De meerderheid van de Palestijnen accepteert de over-
heersing door Israël niet, en de macht van Israël over de Palestij-
nen en de Palestijnse gebieden richt zich dan ook op controle en
sancties. Omdat het Israëlische leger vrijwel geen gezag geniet
onder de Palestijnen, vindt de uitoefening van macht plaats door
sancties als checkpoints, mogelijke arrestatie en bureaucratische
middelen, zoals het identificatiesysteem.

In bovenstaande theorie achter geweldloos verzet gaan de ac-
tivisten er dus van uit dat zij de macht van een regime kunnen
ondermijnen door bewust verschillende pilaren van macht on-
deruit te halen. In totaal zijn er 198 geweldloze manieren waarop
een groep de pilaren van macht van een regering of regime kan
ondermijnen. Deze methodes kunnen in drie categorieën wor-
den ingedeeld.

Protest- of overredingsactiemethoden geven een signaal af en
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sturen een boodschap naar zowel de machthebbers als mogelijke
sympathisanten. Onder deze actiemethoden vallen bijvoorbeeld
demonstraties, parades, het dragen van symbolen of het ten-
toonspreiden van vlaggen en spandoeken, teach-ins en walk-
outs, het verspreiden van pamfletten, en het organiseren van
symbolische acties als wakes en symbolische begrafenissen.

Non-coöperatieve actiemethoden onthouden de steun áán en
samenwerking mét het systeem van de machthebber. Dit kan ge-
beuren door bijvoorbeeld stakingen, dienstweigering, het weige-
ren van het betalen van belastingen, boycots van verkiezingen,
burgerlijke ongehoorzaamheid en consumentenboycots.

Geweldloze interventieactiemethoden verstoren bewust de da-
gelijkse routine van macht, bijvoorbeeld door het uitdagen van
blokkades of het creëren van alternatieve sociale en politieke sys-
temen of instanties.

Het succesvol ondermijnen van de macht van een regime, re-
gering of systeem door het toepassen van bovengenoemde actie-
methoden, kan op verschillende manieren tot de desgewenste
sociale verandering leiden. Zo kunnen de machthebbers over-
tuigd raken door de boodschap en/of eisen van de demonstran-
ten en vrijwillig hun macht afstaan. Succesvolle protesten kun-
nen ook leiden tot een compromis waarbij de machthebber niet
noodzakelijkerwijs overtuigd wordt van de boodschap van de
demonstranten, maar zich toch schikt naar hun eisen. Het kan
ook gebeuren dat een machthebber of regime gedwongen wordt
af te treden omdat hij/het niet langer de middelen heeft om
macht uit te oefenen. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens de Egyp-
tische volksopstand tegen de alleenheerser Hosni Mubarak in ja-
nuari/februari 2011. Mubarak was zeker niet overtuigd door de
boodschap van de demonstranten op het Tahrirplein maar werd
na drieëntwintig dagen van protest gedwongen om af te treden,
omdat de politie en het leger weigerden zijn bevelen nog langer
uit te voeren.

Geweldloos verzet is dus een strategie voor sociale verande-
ring die gebaseerd is op een precieze analyse van de werking van
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macht. Macht is nooit volledig en steunt direct of indirect altijd
op de medewerking van mensen. Wanneer een collectief van
mensen, of de meerderheid van het volk, weigert mee te werken
aan de macht, zal een regime al dan niet gedwongen zijn macht
verliezen. De theorie en strategie van geweldloos verzet zijn alge-
meen en dus wereldwijd toepasbaar. Doordat een regime, rege-
ring of machthebber per regio of land verschilt, zullen de speci-
fieke methoden ook verschillen. Als men in Nederland een socia-
le verandering teweeg wil brengen, zal dit anders in z’n werk
gaan dan in landen als Birma en Noord-Korea, omdat de pilaren
van macht daar behoorlijk verschillen.

Geweldloze activisten in Israël en de Palestijnse gebieden zoals
Ali van The Parent Circle, baseren hun activisme op bovenstaan-
de theorie en strategie van geweldloosheid. Het is dan ook be-
langrijk om te kijken naar de analyse van macht en de bijbeho-
rende pilaren van macht die de Palestijnse en Israëlische vredes-
activisten erkennen. Het gezamenlijke Israëlisch-Palestijnse
geweldloze verzet en activisme is niet tegen Israël gericht. Zij
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streven niet de ontmanteling van de staat na en richten hun acti-
visme ook zeker niet tegen ‘alle Israëliërs’. Integendeel, een groot
deel van de activisten is zelf Israëlisch staatsburger en vele nemen
juist deel aan de geweldloze strijd uit nationalistische overwegin-
gen. De activisten zijn niet tegen Israël maar tegen de bezetting.
De bezetting is naar hun mening illegaal en onderdrukkend en
moet daarom per direct beëindigd worden.

Volgens de activisten bestaat de bezetting niet slechts uit de fy-
sieke controle van het leger over de Palestijnse gebieden. Zij zien
de bezetting als een onderdrukkend systeem dat de huidige situ-
atie in stand houdt door middel van praktische en symbolische
afscheiding. Als je de bezetting dus benadert als een systeem van
macht, wordt duidelijk waarom de activisten zich niet tegen
mensen of tegen een bepaalde bevolkingsgroep richten, maar te-
gen de bezetting op zich. De militaire controle over de Westelijke
Jordaanoever, de blokkade om de Gazastrook, de etnische zuive-
ring van Jeruzalem en de segregatie binnen Israël, kunnen dan
gezien worden als verschillende aspecten van een machtssysteem
van de bezetting.
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4

TRAANGAS, KOGELS
EN SOLDATEN

In april 2008 werd het volgende bericht verspreid via de e-mail-
netwerken van verschillende Palestijnse en Israëlische activisten-
groepen. De originele oproep verscheen in het Hebreeuws, Ara-
bisch en Engels. Hier volgt de letterlijke vertaling:

Activistische Solidariteits Actie

Zaterdag 10.5.08, om 12.00 pm, in het dorp Shufa dicht

bij de stad Tulkarem

Sluit je bij ons aan: Palestijnen, Israeli &

internationalen

Tegen de collectieve bestraffing en wegversperringen die

de burgers schaden en het land afpakken.

Drie jaar geleden heeft het leger vier wegversperringen

geplaatst op de doorgaande weg naar Shufa. Hierdoor kan

het dorp niet meer met de auto maar alleen nog maar te

voet bereikt worden. Daarnaast zijn de 1200 inwoners van

dit dorp afgesloten van elektriciteit en

telefoonverkeer. De lijnen lopen volgens de IDF te dicht

langs de illegale Israëlische nederzetting Avne Hefez en

zijn daarom in 2001 doorgeknipt.

Dit zijn voorbeelden van collectieve bestraffing van

Palestijnse burgers omdat er een nederzetting op hun land

gebouwd is. De illegale nederzetting heeft al 2500 dunnum

(2,5 km2) landbouwgrond van het dorp ingenomen en dit zal
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nog groeien tot 5000 dunnum als het leger de Palestijnen

de toegang tot hun grond zal blijven weigeren. 

Het dorpje Shufa is een heftig voorbeeld van hoe de

Israëlische bezetting de basisrechten van de Palestijnen

afneemt onder het mom van ‘veiligheid’ voor de illegale

nederzettingen. Dit creëert een systeem van apartheid

waar niemand meer omheen kan [sic]. 

Op de desbetreffende dag zouden de activisten direct hun solida-
riteit met de dorpelingen tonen door een wegversperring te ver-
wijderen. Naast de vele checkpoints zijn er honderden wegver-
sperringen in de Westelijke Jordaanoever. Sommige zijn oude
checkpoints die niet langer in gebruik zijn maar waarvan de ste-
nen blokken er nog staan. Andere bestaan uit puin, aarde en be-
tonblokken waardoor alle auto’s gedwongen worden een route te
nemen waar bijvoorbeeld nog wel een actief checkpoint is. In
Shufa waren twee van de vier wegversperringen niet meer in ge-
bruik. Beide lagen op een weg die het dorp met hun akkers ver-
bindt, waardoor de boeren in de afgelopen jaren niet met hun
tractor het land of het dorp konden bereiken. Hierdoor moesten
ze alle producten tweemaal overladen (van de tractor aan de ene
kant van de versperring naar de tractor aan de andere kant) voor
ze ze naar de markt of de winkel konden brengen. Op 10 mei zou-
den de Palestijnse, Israëlische en internationale activisten de be-
tonblokken van een onbemand checkpoint verwijderen en die
van een wegversperring eveneens.

De dag was georganiseerd door vier Palestijns-Israëlische vre-
desorganisaties en werd duidelijk neergezet als een solidariteits-
actie.Anders dan bij bijvoorbeeld demonstraties proberen de ac-
tivisten tijdens een solidariteitsactie een confrontatie met het le-
ger of met kolonisten te voorkomen. Ze willen bij een dergelijke
actie niet een groot publiek bereiken of een bepaalde kwestie aan
de orde stellen, maar met een relatief kleine groep hun solidari-
teit uiten. De samenwerkende organisaties hadden juist de ver-
sperringen bij dit dorp uitgekozen omdat de bewoners van Shufa
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al jaren worden gekweld door de nabijgelegen nederzetting en de
maatregelen van het leger die deze met zich meebrengt. Het
dorpsbestuur had positief op het voorstel gereageerd omdat het
op die manier aan de Palestijnse kinderen hoopte te laten zien
dat niet elke Israëli een schreeuwende soldaat of een stenen gooi-
ende kolonist is. Daarnaast geven dergelijke solidariteitsacties de
Israëlische deelnemers de kans om op een ongedwongen manier
meer te weten te komen over het dagelijks leven van de Palestij-
nen in de Westelijke Jordaanoever.

Toen ik samen met een groep activisten uit het zuidelijke deel
van de Westelijke Jordaanoever in Shufa aankwam, was de sfeer
uitgelaten. Ongeveer tweehonderd Palestijnen, Israëliërs en in-
ternationals hadden zich verzameld op de weg net buiten het
dorp, en overal kon je gesprekken horen, half in het Arabisch,
half in het Hebreeuws en aangevuld met gebroken Engels. On-
danks de aanwezigheid van een tiental soldaten dat het hele ge-
beuren van een afstand aanschouwde, renden de kinderen in het
rond en omhelsden de volwassenen elkaar als oude vrienden. Al-
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les voelde heel ontspannen en het deed me eerder denken aan
een tuinfeest dan aan een solidariteitsactie. In een brandweer-
mannenrij werden de kleine brokstukken naar de kant van de
weg doorgegeven. Na ongeveer een halfuur stonden alleen de
twee grote betonblokken van het voormalig checkpoint nog op
de weg. Tientallen mannen trokken en sjorden aan deze kolossa-
le dingen, maar na nog eens een halfuur moesten zelfs de stoere
mannen toegeven dat er geen beweging in te krijgen was. Na
druk overleg werd besloten een tractor en een geel taxibusje in te
schakelen.

Ondertussen stond ik enigszins afzijdig van de groep naar Raz
te luisteren. Raz – een Israëlische activiste van de groep Ta’ayush,
wat ‘samenleven’ betekent in het Arabisch – stond rustig en be-
kwaam een journalist van het Israëlische televisiestation Chanel
2 te woord. Ze benadrukte de positieve insteek van die dag en hoe
activiteiten zoals deze ‘gewone mensen van beide zijden’ dichter
bij elkaar konden brengen. Toen haar werd gevraagd of er bij een
van deze activiteiten wel eens een Israëli door de Palestijnen was
ontvoerd of beschoten door Hamas, lachte Raz: ‘Kijk eens om je
heen. De enige wapens hier zijn de M16’s om de nek van de Israë-
lische soldaten daarginds. Wij staan hier rustig, als één groep, Pa-
lestijnen en Israëli samen.’

De journalist was zichtbaar onder de indruk terwijl de came-
raman inzoomde op de Palestijnse en Israëlische mannen die
met touwen het laatste betonblok aan de trekhaak van een trac-
tor bevestigden. Onder luid gejuich werd de motor van de trac-
tor gestart. De menigte telde af en meteen na de derde tel klapte
het betonnen blok met een doffe klap op de grond. De weg was
weer open. De dag was een succes en er werden letterlijk vreug-
dedansjes gedaan.

Een halfuur later begonnen de organisatoren iedereen weer
terug naar het dorp of naar de auto’s te begeleiden, toen er een
enorme knal te horen was, gevolgd door een sissend geluid en
een paar korte, krachtige ‘pangs’. Voor ik me kon omdraaien om
te kijken wat er gebeurde, klapte ik op de grond. Met mijn gezicht
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in het zand, gedesoriënteerd en buiten adem van het traangas:
het sissende geluid. Het drong niet tot me door wat er gebeurd
was. Pas toen twee van mijn onderzoeksinformanten mij pro-
beerden op te tillen, besefte ik dat de sirenes van de ambulance
dichterbij kwamen, dat het bloed aan mijn handen van mij was,
dat ik neergeschoten was. Mijn eerste reactie was verontwaardi-
ging: ze hebben niet eens een waarschuwing gegeven! De tweede
was boosheid: ze hadden ons móéten waarschuwen! Toen ik op
een brancard in de ambulance werd gelegd, voelde ik geen pijn
en was ik niet bang. De enige emotie die ik voelde was schaamte.
Schaamte dat ik geraakt was en schaamte dat ik in mijn bil ge-
schoten was. Toen het ambulancepersoneel dat besefte, stuurden
ze de toeschouwers weg en lieten ze alleen twee vrouwelijke Is-
raëlische activisten – Ofra en Nurit – bij me.

Al snel werd duidelijk dat de schade meeviel. Ik was geraakt
door een rubber-stalen kogel: een ronde stalen of loden kogel
met een rubberen omhulsel van 0,5 mm en met een diameter van
7 mm. Deze kogels zijn bedoeld om iemand van grote afstand via
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de grond te raken. Wanneer dit gebeurt, zal iemand neervallen,
behoorlijke blauwe plekken hebben en niet meer kunnen weg-
rennen. In mijn geval was er echter vanaf een korte afstand ge-
schoten (minder dan vijftig meter), had de kogel de grond niet
geraakt en was hij daardoor twee à drie centimeter mijn linkerbil
in gedrongen. Er was veel bloed, maar de enige reden dat ik naar
het ziekenhuis werd gebracht voor hechtingen was dat ik er dan
een niet al te groot litteken aan over zou houden. Het was verve-
lend maar niet levensbedreigend, dus op weg naar het ziekenhuis
ging het gesprek al snel over de politieke gevolgen van vandaag.
Terwijl de ambulancebroeder aan mijn achterste werkte, lag ik
op mijn buik met mijn aantekeningenboekje voor me.

Nurit: ‘Dit is goed, dit kunnen we gebruiken! De media waren
aanwezig en nu kunnen de mensen zelf zien wat het leger alle-
maal doet. Ze zullen erover schrijven en het zal de mensen aan-
zetten tot nadenken.’

Ofra: ‘Iets goeds? Laat me niet lachen, wees niet zo naïef. Het
leger heeft weer eens gewonnen. Denk je nou echt dat dat schot
per ongeluk was? Ja, de media zullen erover berichten. Misschien
plaatsen ze zelfs foto’s, en als we geluk hebben schrijven ze erbij
dat de activisten geen bedreiging vormden en dat we het leger
niet hebben geprovoceerd. Maar mensen zullen wel denken dat
het gevaarlijk is aan onze activiteiten deel te nemen.’

Nurit: ‘Ik begrijp het... Ze zullen niet schrijven over ons doel.’
Ofra: ‘... of over de tweehonderd Palestijnen en Israëli die bij

deze actie hebben samengewerkt en gelachen. Dat had het echte
nieuws moeten zijn. Het enige wat ze nu zullen lezen is “een inci-
dent in de Palestijnse gebieden”, en dat is allang geen nieuws
meer. Dat zet mensen niet aan het denken. [...] En het zal zeker
niet iemand verlokken zich bij ons aan te sluiten.’

Nurit: ‘Ja, maar we kunnen dit toch ook gebruiken? Ik bedoel,
als ze zien wie er geraakt is (een Nederlands meisje in plaats van
een Palestijnse man) en dat het leger niet onschuldig is en zeker
niet moreel heeft gehandeld... Je kunt een interview geven en het
hebben over ons werk en over je onderzoek...’
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Ofra: ‘Nurit, ophouden! Ja, het zal voor één dag inderdaad een
mooi verhaal zijn in de krant. Mensen zullen denken dat het le-
ger hier een fout heeft gemaakt. Maar het zou ook de laatste keer
zijn dat we Anne hier zien. Ze heeft toch geen Israëlisch pas-
poort? Als ze nu met haar kop op de televisie komt, zal men haar
op het Ben-Gurionvliegveld de volgende keer echt geen visum
geven.Als ze al niet eerder het land wordt uitgezet.’

Terwijl Ofra en Nurit kibbelden hield ik mij stil en maakte ik
aantekeningen, iets waar mijn onderzoeksinformanten inmid-
dels zo aan gewend waren dat ze er geen aandacht meer aan be-
steedden. Bovendien had ik zo een excuus om op de achtergrond
te blijven en hoefde ik niet bij elke discussie mijn eigen mening te
geven. Ofra, een zogeheten ‘veteraanactiviste’ met jarenlange er-
varing, legde vervolgens aan Nurit, een gepassioneerde maar re-
latief nieuwe activiste, uit dat geweld zowel een belemmering als
een instrument kan zijn. Aan de ene kant kan het tonen van ge-
weld tegen geweldloze demonstranten helpen om de harde reali-
teit van de bezetting tot mensen door te laten dringen. Kan het
als voorbeeld dienen van het niet-democratische karakter van
het Israëlische leger. Aan de andere kant vormt het een belem-
mering, omdat het mensen bang maakt. Zij zullen minder snel
aan een activiteit in de Westelijke Jordaanoever deelnemen, en
het beeld van ‘de ander’, van de Palestijnen, zal daardoor onver-
anderd blijven:

‘Wij willen de spiraal van geweld juist stoppen en laten zien
dat het ook anders kan. De meeste Israëliërs hebben geen
benul van het dagelijks leven in de Palestijnse gebieden. Ze
denken dat het er altijd gevaarlijk is en dat er constant ge-
schoten wordt. In plaats van te zien dat tweehonderd Israëli
en Palestijnen vandaag een goede tijd met elkaar gehad
hebben, zullen hun vooroordelen alleen maar bevestigd
worden en zullen ze denken: Waar rook is, is vuur.’
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In het ziekenhuis vertelde ik Nurit over de zogenaamde ‘Ben-
Gurion experience’. Over hoe iemands visum elke drie maanden
verlengd moet worden en dat dit gepaard gaat met urenlange on-
dervragingen op het Ben-Gurionvliegveld. Regelmatig wordt
een visum niet toegekend aan mensen die kritisch staan tegen-
over het beleid van Israël, en je kunt zelfs een ‘voor tien jaar ge-
weigerd’-stempel in je paspoort krijgen. Daar hoef je echt geen
extremist of activist voor te zijn. Universiteitsdocenten, journa-
listen, medewerkers van ontwikkelingsorganisaties, toeristen,
eenieder die kritiek uit of überhaupt aangeeft ook de Palestijnse
gebieden te zullen bezoeken, kan geweigerd worden. Dit gebeurt
nogal lukraak en legt een enorme druk op expats zoals ik, die
voor hun onderzoek of werk afhankelijk zijn van een visum. Of-
tewel, afhankelijk van ‘Ben-Gurion’.

Die avond kwam ik erachter dat ik niet de enige was die ge-
wond was geraakt tijdens de solidariteitsactie van 10 mei. Vier
Palestijnse mannen en een Israëlische activist waren ook geraakt
door rubber-stalen kogels. Bij Mohammad, een van mijn onder-
zoeksinformanten, was er zelfs een stukje van zijn enkelbot af ge-
schoten. Toen ik hem die avond opbelde om te vragen waarom
hij niet in de ambulance lag, antwoordde hij als volgt:

‘Yaa sadiqti (mijn vriend), voor ons is het anders. Wij zijn
eraan gewend en we willen het dorp niet in de problemen
brengen. Jij bent een vrouw dus je bent kwetsbaarder. Wij hoe-
ven niet naar het ziekenhuis omdat het ons regelmatig ge-
beurt. Wat kan mij een litteken nou schelen [sic].’
(Mohammad, Pal, Ramallah, 10-05-2008) 

Nu schaamde ik me alweer: had ik me aangesteld? Had ik niet
naar het ziekenhuis moeten gaan? De hechtingen waren tenslotte
niet noodzakelijk. En had ik toch met de media moeten praten
en ze foto’s moeten laten maken van een ‘bloedend blond meis-
je’? Het had mijn visum in gevaar gebracht maar het had mensen
ook aan het denken kunnen zetten. Het had het vooroordeel dat
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er alleen op Palestijnse ‘terroristen’ wordt geschoten misschien
ter discussie kunnen stellen. Mohammad stelde me gerust door
te zeggen dat het afronden van mijn onderzoek belangrijker was.
Dat ik daarmee indirect meer mensen zou bereiken. Aan het ein-
de van het telefoongesprek spraken we af de volgende dag een
biertje ‘tegen de pijn’ te drinken in mijn favoriete café in Ramal-
lah.

* * *

Deze letterlijk pijnlijke dag heeft destijds niet al te veel indruk op
mij gemaakt. Natuurlijk was ik wel geschrokken, maar ik vond
het gebeuren nou ook weer niet zo belangrijk dat ik direct mijn
familie belde of dat ik er bang door werd. Het was tenslotte maar
een schampschot en de ziekenhuisopname was niet noodzakelijk
geweest maar puur esthetisch – wie wil er nou een litteken op
zijn achterste? De volgende avond zat ik dan ook (op een dik kus-
sen en op één bil balancerend) gewoon weer in de kroeg.

Tijdens lezingen vertel ik over die tiende mei, en hierboven
beschrijf ik het, juist omdat het níét bijzonder was. Dat ik mijn
moeder pas na een aantal dagen belde, en dan nog alleen om de
verzekeringspapieren in orde te maken, geeft aan dat die dag
voor mij niet zoveel afweek van een gewone werkdag. Sterker
nog, ik ergerde me aan de bezorgdheid en alle aandacht van
mensen. Er worden toch elke dag mensen neergeschoten en die
zijn veel erger gewond dan ik. Moe van al het ‘gedoe’ schreef ik er
destijds dan ook bewust niet op mijn weblog over en deed ik het
af met: ‘Het is net als van je fiets vallen – niet leuk, maar geen
man overboord.’ Terug in Londen begreep ik natuurlijk wel hoe
abnormaal mijn eerste reactie was geweest. Ik was dan wel niet
dodelijk gewond en het was ‘slechts’ een rubber-stalen kogel,
maar het was niet gezond dat ik zo blasé reageerde op beschoten
worden en veel bloed, en dat ik zelfs in de ambulance nog aante-
keningen maakte. Het is dan ook niet het geraakt worden zelf
maar mijn reactie erop dat dit tot zo’n sterk voorbeeld maakt.
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Juist het feit dat ik het ‘niet zo bijzonder’ vond, geeft aan hoe nor-
maal geweld in Israël en de Palestijnse gebieden is geworden.

In de Westelijke Jordaanoever word je elke dag wel geconfron-
teerd met geweld. Om bij je werk of de universiteit te komen,
moet je meerdere checkpoints passeren waar tientallen mensen
moeten wachten en waar vooral jongens en jonge mannen tus-
sen de veertien en de veertig hard worden aangepakt. Soms zie je
ze geknield zitten met hun handen op de rug gebonden. Andere
keren worden ze in busjes weggeleid voor ondervraging en weet
je niet hoelang het zal duren. Ook politiek getinte moorden en
arrestaties zijn gebeurtenissen van alledag. Elke week vindt er
wel een nachtelijke inval plaats door het leger en de straten han-
gen vol met posters van zogeheten martelaren: Palestijnen die
door het leger of door kolonisten zijn gedood.

Geweld betekent echter niet alleen fysiek letsel maar omvat
ook dreiging en controle. Als iemand bijvoorbeeld omkomt bij
een auto-ongeluk, zullen we dat niet zo snel als geweld kwalifice-
ren. Maar als iemand bedreigd wordt met een mes – ook als er
uiteindelijk niet gestoken wordt – zien we dat wel degelijk als ge-
welddadig gedrag. De Amerikaanse antropoloog Philippe Bour-
gois heeft jarenlang onderzoek gedaan naar geweld in verschil-
lende omstandigheden. Zo heeft hij anderhalf jaar doorgebracht
met de rebellen in El Salvador en heeft hij twee jaar lang straat-
bendes in de beruchte New Yorkse wijk Harlem gevolgd. Om ook
minder zichtbare vormen van geweld te onderzoeken, onder-
scheidt hij vier categorieën van geweld.

Direct fysiek geweld – deze categorie heeft niet veel uitleg no-
dig: een vechtpartij, huiselijk geweld, een overval, moord en
doodslag. Politiek geweld – is afgeleid van direct fysiek geweld
maar wordt gestuurd door een overheid of autoriteit. Dit kan
bijvoorbeeld een bepaalde maatregel van de politie zijn, maar
omvat ook controle en de dreiging van geweld. Zo hoeft de situa-
tie bij een checkpoint niet elke keer uit de hand te lopen om haar
tot een gewelddadige maatregel te maken. Juist de dreiging die de
militairen bij een checkpoint uitstralen, voorkomt vaak direct
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fysiek geweld. Politiek geweld is bedoeld om een bepaald systeem
in stand te houden en is dus vaak onpersoonlijk. Het is niet
noodzakelijkerwijs gericht tegen een bepaalde persoon of tegen
zijn of haar gedrag, maar wel tegen een bepaalde bevolkings-
groep. De vernederingen bij checkpoints in Ramallah, zoals het
onnodig lang laten wachten van mensen maar ook het ’s nachts
rondrijden met tanks, is een uiting van macht en controle. Hoe-
wel ze niet altijd hoeven te leiden tot fysiek geweld, zijn ze wel de-
gelijk voorbeelden van politiek geweld.

Structureel en symbolisch geweld zijn vaak moeilijker te her-
kennen omdat er vrijwel geen fysiek geweld bij komt kijken. Het
gaat hier om structurele ongelijkheid die op allerlei manieren in
een samenleving kan zijn ontstaan en die de meeste mensen niet
direct als gewelddadig zouden herkennen. Een extreem voor-
beeld van structureel en symbolisch geweld is de voormalige se-
gregatie in de Verenigde Staten. Hoewel we die nu als onterecht
en onrechtvaardig zien, werd ze destijds door de meerderheid
van de Amerikanen heel normaal gevonden. Het werd bijvoor-
beeld als volkomen logisch beschouwd dat ‘zwarten’ een ander
toilet moesten gebruiken dan ‘witten’. Rassenscheiding is een
heel duidelijk voorbeeld, maar ook minder zichtbare vormen
van structurele ongelijkheid kunnen tot deze categorie van ge-
weld gerekend worden. Denk bijvoorbeeld aan de ongelijke toe-
gang tot onderwijs die rijk en arm hebben, of de beschikbaarheid
van gezondheidszorg voor beide groepen.

In Israël en Palestina zijn deze vier vormen van geweld con-
stant aanwezig in het dagelijks leven. In de Westelijke Jordaanoe-
ver en in de Gazastrook zijn de direct fysieke en de politieke vor-
men van geweld het meest zichtbaar, maar het zijn wellicht de
structurele en/of de symbolische maatregelen die het leven van
de Palestijnen het meest beïnvloeden. Zo zijn er twee soorten we-
gen die door het gebied lopen: één voor de Israëli’s en één voor
de Palestijnen. De grote geasfalteerde snelwegen zijn alleen toe-
gankelijk voor Israëli’s. Deze worden gecontroleerd door be-
mande checkpoints, en de toegang tot Palestijnse dorpjes en zij-
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wegen is afgesloten door de muur of door betonnen wegversper-
ringen. De meeste Palestijnse wegen zijn of onverhard of slecht
onderhouden, en er zijn twee soorten nummerplaten: gele en
groene. Israëliërs krijgen automatisch een geel nummerbord,
ongeacht of zij in Israël wonen of in een illegale nederzetting. Dit
geeft hun toegang tot alle wegen. Palestijnen mogen alleen met
een groen nummerbord rijden, wat hen uitsluit van alle grote,
doorgaande snelwegen.

Daarnaast zijn er zogeheten ‘regionale checkpoints’ die het
noorden van de Westelijke Jordaanoever afsluiten van het mid-
den en het midden van het zuiden. Door deze checkpoints mo-
gen geen particuliere auto’s met een groen nummerbord. Kleine,
gele taxibusjes die in Palestina service worden genoemd, kunnen
via de pa en met toestemming van het Israëlische leger in aan-
merking komen voor een geel nummerbord met beperkingen.
Zij kunnen daardoor gebruikmaken van sommige Israeli-only-
wegen en mogen bepaalde regionale checkpoints door. Binnen
Israël en de Israëlische samenleving zijn alle bovengenoemde
vormen van geweld constant aanwezig, maar dan minder – en
soms zelfs onzichtbaar.

Israël is een modern geïndustrialiseerd land. De wegen zijn er
goed onderhouden, de winkels zijn gevuld met hightechappara-
tuur, en in elke grote stad zul je bekende winkelketens als h&m

en gap vinden. Israëls economie heeft weinig geleden onder de
crisis en het land loopt voorop wat betreft technische snufjes en
bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek. In bepaalde buurten in
Jeruzalem waan je je door de oude gebouwen en de traditionele
klederdracht van de orthodoxe Joden terug in de tijd, terwijl je
drie straten verderop weer in een druk uitgaansgebied loopt met
dezelfde winkels als in de Kalverstraat.

In het hippe, seculiere Tel Aviv is het op het eerste gezicht
moeilijk voor te stellen dat deze stad zich bevindt in een land dat
verwikkeld is in een bloedig conflict. De gebouwen zijn er hoog,
het uitgaansleven bruisend, en de hotels aan de boulevard doen
niet onder voor die aan de Costa del Sol. De strandtenten zijn hip
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en gevuld met mooi gebruinde, jonge lijven. Door de invloed van
de sociale Kibbutz-beweging zie je veel mensen in kleren die op
ecologische wijze zijn geproduceerd. Ze sporten in het park of op
het strand of maken muziek. De sfeer is ontspannen en de mix
van gitaarspelende levensgenieters en hippe young professionals
doet me denken aan het Amsterdamse Vondelpark. Toch is ook
hier het conflict nooit ver weg. De eerste aanwijzing dat het hier
niet zomaar een doorsnee westerse stad betreft, staat bij elke in-
gang van elke openbare gelegenheid. Winkels, cafés, busstations,
universiteiten, de bibliotheek... elk gebouw heeft zijn eigen ge-
wapende bewaker bij de ingang staan.Voor je ergens naar binnen
mag, moet je je tas openmaken en/of door een metaaldetectie-
poortje. In kleinere restaurants en supermarkten zal de bewaker
met een zwarte, draagbare metaaldetector over je lichaam gaan.
Daar besteedt niemand eigenlijk veel aandacht aan en iedereen
praat vrolijk door terwijl ze deze veiligheidsmaatregelen onder-
gaan. Eenmaal binnen in een uitgaansgelegenheid verbaas ik mij
erover dat er, ondanks de zware beveiliging, overal wapens zijn.
Of beter gezegd: soldaten met wapens. Het gaat hier niet om sol-
daten die aan het werk zijn, maar om soldaten die in uniform en
met hun semiautomatische wapen aan hun lijf in hun vrije tijd
een biertje drinken.

Israël heeft een dienstplicht van twee jaar voor vrouwen en
drie jaar voor mannen. Omdat het een relatief klein land is, zijn
veel soldaten dicht in de buurt van grote steden gestationeerd, en
dus kunnen ze na werktijd van het uitgaansleven genieten. De
soldaten in de Palestijnse gebieden mogen regelmatig op verlof.
En ook degenen die ervoor kiezen om hun diensttijd bij de in-
lichtingen- of ondersteunende units te vervullen zijn bewapend.
Zo komt het dat het op het eerste gezicht zo westerse straatbeeld
van Israël doorspekt is met jongeren in uniform met een M16 op
hun rug. Dit wordt heel normaal gevonden, en het komt regel-
matig voor dat deze soldaten niet in de rij hoeven te wachten,
gratis drankjes krijgen, of dat een ouder iemand hun in de bus
een zitplaats aanbiedt. Dit komt voort uit het nationaal senti-
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ment dat deze jongeren voor hun land en volk vechten en daar-
om het beste verdienen. Jonge soldaten en alles wat met het leger
te maken heeft, wordt in Israël zo positief benadrukt dat je zou
kunnen zeggen dat hier sprake is van een gemilitariseerde sa-
menleving.

Veel mensen associëren militarisme met een politiestaat, en
dus met iets negatiefs. Militarisme is op zichzelf echter een neu-
traal woord. Dat wil zeggen, het duidt een situatie aan zonder
daar automatisch een waardeoordeel over te vellen.‘Israël als een
gemilitariseerde samenleving’ geeft dan ook alleen maar aan dat
het leger een centrale rol speelt in het zelfbeeld en de culturele
en/of traditionele beleving van Israëliërs. Dat is niet zo gek als je
bedenkt dat de overgrote meerderheid van de inwoners ervan
overtuigd is dat Israël onder constante existentiële bedreiging
staat. Of, in andere woorden, dat de Israëli’s geloven dat het
voortbestaan van Israël niet zeker is en dat dit alleen gewaar-
borgd kan worden door een machtig Israëlisch leger. In het dage-
lijks leven betekent dit dat soldaten alom geprezen worden en
dat alles wat met de idf te maken heeft als cultureel erfgoed
wordt gezien. Kinderen worden opgevoed met het idee dat de
dienstplicht iets is om naar uit te kijken, en vaak kunnen jonge-
ren dan ook niet wachten tot ze achttien zijn en hun nationale
plicht mogen vervullen. Ook in popliedjes en reclames komt de
centrale rol van het leger regelmatig naar voren.

Hieronder worden twee voorbeelden van reclames geschetst
waarin het leger centraal staat. De titel van de eerste is: ‘Een goe-
de Israëli zijn’. Je ziet een zesjarig jongetje dat schoolspullen als
een liniaal, een rugzak en schriften aanprijst.

De tekst eronder luidt:

‘Philip Azachi, zes jaar oud, gaat naar het eerste leerjaar: “Een Is-
raëli is iemand zoals ik, die naar groep drie gaat en wacht op het
moment dat hij het leger in kan om het land van Israël te bescher-
men.”’
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Een ander voorbeeld van een reclame waarin het leger gekoppeld
wordt aan het Israëlisch nationalisme, is de billboard van het lo-
kale biermerk Macabee.

Op de linkerfoto zie je een jongen met een rugzak op en een
meisje vlak achter hem. Op de rechterfoto is dezelfde jongen te
zien in een legeroutfit en met een communicatierugzak op. Het
onderschrift luidt:

‘Een beetje van dit, een beetje van dat. Israëlisch zijn. Macabee;
klein land groot bier.’

De centrale rol van het leger in de Israëlische samenleving wordt
onder andere gevoed door het gevoel van acute dreiging en door
de nadruk die het zionisme legt op zelfverdediging.

Palestijnse en Israëlische vredesactivisten verzetten zich hevig
tegen de normalisatie van geweld. Zij zijn van mening dat de ac-
ceptatie van de verschillende vormen van geweld een belangrijke
‘pilaar van macht’ is die de bezetting mogelijk maakt en in stand
houdt. Door middel van protesten en voorlichting proberen zij
de rol van geweld in het dagelijks leven ter discussie te stellen.
Het gaat dan niet alleen om de militarisatie van de Israëlische sa-
menleving. Ook in de Palestijnse gebieden is geweld een onbe-
sproken maar geaccepteerd gegeven in het leven van alledag. In
de eerste plaats betreft het hier gewelddadige onderdrukking
door het Israëlische leger. Daarnaast heeft geweld echter ook een
positieve connotatie in het dagelijks leven van de Palestijnen.
Hoewel het geweld niet geïnstitutionaliseerd is zoals in Israël,
kun je toch van militarisatie spreken. In het dagelijks leven in de
Westelijke Jordaanoever wordt de bereidheid tot het ondergaan
van geweld geprezen en zelfverdediging door middel van geweld
gestimuleerd.

Een voorbeeld hiervan is het belang dat wordt gehecht aan de
uitdrukking ‘Ma tuwaati rasak lahda’ (buig je hoofd voor nie-
mand). Deze uitdrukking wordt te pas en te onpas gebruikt om
het belang van zelfrespect en zelfverdediging te benadrukken.Die

93

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 93



kan je bijvoorbeeld tentoonspreiden door je bij een checkpoint
niet onderdanig op te stellen of je tijdens een demonstratie niet
terug te trekken wanneer er met traangas wordt geschoten. Ook
in het dagelijks leven wordt de uitdrukking echter veel gebruikt.
Zo zat ik op een middag op de stoep voor mijn appartement in
Ramallah toen een voetbalpartijtje tussen een groep buurtjon-
gens uit de hand liep.Een stel oudere jongens was op het plein aan
het voetballen toen een jongetje van een jaar of zes het geïmprovi-
seerde veld op liep en de bal met zijn handen oppakte. De oudere
jongens werden uiteraard kwaad, pakten de bal af en duwden het
jongetje opzij.Dat rende vervolgens huilend naar zijn moeder,die
hem echter niet troostte maar riep: ‘Ma tuwaati rasak lahda’, wat
in deze context zoveel betekent als: ‘Ga terug en verdedig jezelf.’
Net als in de Israëlische samenleving worden verschillende vor-
men van geweld dus bewust of onbewust aangemoedigd.

Israëlische en Palestijnse vredesactivisten zien deze ‘normali-
satie van geweld’ in het dagelijks leven als een pilaar van macht
waarop de bezetting steunt. Het feit dat geweld door de meeste
Palestijnen en Israëliërs wordt beschouwd als een dagelijks en
normaal aspect van hun leven, staat – volgens de activisten – so-
ciale verandering in de weg. Als mensen niet langer bereid zou-
den zijn om geweld te gebruiken of te ondergaan, of als zij ge-
weld niet langer als een onontkoombaar ingrediënt van het leven
zouden zien, zou de bezetting uiteindelijk instorten. Eén van de
gezamenlijke Israëlische en Palestijnse vredesorganisaties die
zich specifiek richt op het doorbreken van de ‘spiraal van geweld’
is het eerdergenoemde Combatants for Peace.
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combatants for peace – strijders voor vrede

Op 23 september 2003 stuurden vijfentwintig Israëlische lucht-
machtpiloten de volgende brief aan hun direct leidinggevenden,
aan de opperbevelhebber van het leger, en aan de Israëlische re-
gering:

‘Wij, luchtmachtpiloten die de normen en waarden van het
zionisme onderschrijven, zetten ons in voor het land, die-
nen altijd aan de frontlinie, offeren ons op en voeren elke
missie uit om de staat Israël te verdedigen en te versterken.
Wij, veteranen en piloten in actieve dienst die de staat Israël
weken, maanden, jaren dienen, spreken ons uit tegen de
immorele en illegale operaties die Israël nu uitvoert in de
Palestijnse gebieden.
Wij, opgevoed om van ons land te houden en bij te dragen
aan de zionistische ambities, weigeren deel te nemen aan
missies tegen burgerpopulaties. Wij, die onlosmakelijk met
het leger en de luchtmacht verbonden zijn, weigeren nog
langer onschuldige burgers aan te vallen.
De orders die wij krijgen zijn illegaal, immoreel en een di-
rect gevolg van de bezetting die de hele Israëlische samenle-
ving vergiftigt. De voortzetting van de bezetting brengt de
veiligheid van de staat Israël in gevaar en maakt dat wij on-
ze rechtvaardigheid verliezen.
Wij die dienen als piloten, commando’s, leiders en instruc-
teurs van de volgende generatie piloten, verklaren hierbij
dat wij het leger en de luchtmacht zullen blijven dienen in
opdrachten ter verdediging van het land Israël.’ (Ha’aretz,
23-09-2003)

De vijfentwintig ondertekenaars van deze brief, alle Israëlische
luchtmachtpiloten, weigerden vervolgens missies in de Bezette
Gebieden uit te voeren. Wel spraken zij de wens uit om in actieve
dienst te blijven en deel te nemen aan operaties binnen Israël of

95

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 95



in het buitenland. De brief van de piloten werd door de media
opgepakt en deed heel wat stof opwaaien. Wekenlang domineer-
de het debat rondom de brief van de piloten en hun dienstweige-
ring de lokale media. In de Westelijke Jordaanoever werd dit de-
bat nauw gevolgd door een groep Palestijnse vrienden uit het-
zelfde dorp. Sommigen waardeerden het gebaar van de piloten.
Anderen waren sceptisch en stelden hun oprechtheid ter discus-
sie:

‘Ik dacht dat het een stelletje lafaards was. Dat ze het niet
deden uit principes of omdat ze in rechtvaardigheid gelo-
ven, maar omdat ze bang waren.’ (Mohammed, Pal, Anata,
02-08-2007)

De groep volgde het nieuws, las de krant, maar kon het niet eens
worden over de ware beweegredenen van de piloten. De vrien-
den hadden elkaar leren kennen via de Palestinian Liberation
Organization (plo) en velen van hen zaten lange tijd vast in een
Israëlische gevangenis. Allen waren teleurgesteld in de resultaten
van de plo en geen van hen was nog betrokken bij de gewapende
strijd. Na behoorlijk wat pittige discussies over de oprechtheid
van de piloten, besloot de groep het aan hen te vragen. Ze stuur-
den een brief waarin ze de piloten uitnodigden in hun dorp. Ze
waren eerlijk over hun eerdere betrokkenheid bij de plo en ver-
hulden ook hun scepsis niet:

‘Het was zeker geen liefdesbrief. We daagden ze uit: “Als jul-
lie echt menen wat jullie in die brief schrijven, kom dan
naar ons toe.”Wij waren ooit soldaten, net als zij, en we wil-
den ze een kans geven. Ik denk niet dat iemand van ons ge-
loofde dat ze ook echt zouden komen.’ (Khalid, Pal, Anata,
02-08-2007)

Maar dat deden ze wel. De broers Zohar en Yonatan Shapira be-
sloten de groep vrienden te bezoeken in hun woonplaats Anata
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in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever. Die eerste ont-
moeting verliep niet vlekkeloos. Niemand voelde zich op z’n ge-
mak en iedereen was wantrouwig tegenover ‘de ander’. De Israë-
liërs waren bang om in een valstrik te lopen of ontvoerd te wor-
den. De Palestijnen waren bang dat de piloten voor het leger
spioneerden, of dat ze excuseniks waren. Een term die gebruikt
wordt voor mensen die altijd wel een excuus weten te vinden om
niet verantwoordelijk te hoeven zijn voor hun daden. Na ver-
schillende ontmoetingen raakten de voormalige Israëlische sol-
daten en de voormalige Palestijnse strijders echter overtuigd van
elkaars beweegredenen.

Ze troffen elkaar regelmatig, raakten bevriend en spraken
over hun ervaringen als deelnemer aan de gewelddadige strijd in
Israël en de Palestijnse gebieden. Hoewel de achtergronden van
de Israëlische en Palestijnse strijders op het eerste gezicht radi-
caal anders zijn en zelfs als twee uitersten gezien kunnen worden,
herkenden de mensen in deze groep zich in elkaar. Ze waren er
allemaal van overtuigd geraakt dat geweld niet kan leiden tot een
rechtvaardige oplossing, en ze bespraken de rol van geweld in de
huidige situatie. Na verloop van tijd besloten zij deze ervaringen
en ontmoetingen te delen en richtten ze de gezamenlijke Israë-
lisch-Palestijnse organisatie Combatants for Peace op.

Vandaag de dag bestaat Combatants for Peace uit ongeveer
vijfhonderd Palestijnse en Israëlische voormalige strijders. De Is-
raëlische leden hebben allen gediend in het Israëlische leger en
de Palestijnse leden hebben actief deelgenomen aan het gewa-
pend Palestijns verzet. Juist door deze directe betrokkenheid bij
de gewapende strijd zijn zij allen tot de conclusie gekomen dat
geweld niet tot een oplossing kan leiden. In hun ogen leidt het al-
leen maar tot meer geweld. Itamar, een Israëlische voormalige
gevechtssoldaat, legde het als volgt uit:

‘Ik wilde vechten voor mijn land en daarom meldde ik me
vrijwillig bij een gevechtseenheid van het leger. Ik had uit-
gekeken naar mijn diensttijd en wilde naar de frontlinie. Ik
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werd ingedeeld in een elite-eenheid die gerichte ‘uitschake-
lingen’ van Palestijnse terroristen uitvoerde. Ik was een
scherpschutter die soms direct een doelwit uitschakelde of
anders dekking gaf aan de andere soldaten van mijn een-
heid. Ik was trots op mezelf en voelde echt dat ik mijn volk
en mijn land beschermde door deze terroristen onschade-
lijk te maken. [...] Na verloop van tijd begon ik daar echter
aan te twijfelen en zag ik een bepaald patroon. Elke keer dat
wij een terrorist neerlegden, werd er een aantal maanden
later een nieuwe aanslag gepleegd door iemand van zijn fa-
milie of uit hetzelfde dorp. Het ging dan om een directe re-
presaille op onze gerichte uitschakeling. Het patroon was
als een eindeloze cirkel van actie en reactie. Wij legden ie-
mand neer, zij reageerden met een aanslag en wij reageer-
den op onze beurt door een nieuwe uitschakeling. Ik wilde
nog steeds mijn land dienen, maar ik begon te twijfelen aan
onze strategie: wat loste dit nou op? Hoe konden onze ‘ge-
richte uitschakelingen’ nou bijdragen aan een stabiele vre-
de? Was dit niet gewoon een stomme spiraal van zinloos ge-
weld? Ik kende hen niet en zij kenden mij niet, maar onder-
tussen bleven we op elkaar schieten. Zo zou het natuurlijk
nooit ophouden.
[...] Ik zat mijn diensttijd uit en heb nooit een opdracht ge-
weigerd. Na mijn diensttijd sprak ik met andere voormalige
gevechtssoldaten en werd ik steeds kritischer over de rol
van het Israëlische leger. Begrijp mij niet verkeerd, ik ben in
principe niet tegen een leger, maar ik zag het nut van onze
strategie niet langer in. [...]
Uiteindelijk kwam ik terecht bij Combatants for Peace,
waar ik met Palestijnse strijders sprak die er precies zo over
dachten. Zij hadden hetzelfde meegemaakt, maar dan aan
de andere kant.Voor het eerst stelde ik mezelf kritische vra-
gen over de rol van geweld binnen het conflict.
Ik ben nog steeds geen pacifist, maar door Combatants for
Peace begon ik wel te begrijpen dat geweld alleen niet tot
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een oplossing kan leiden. Sterker nog, ik begon te beseffen
dat geweld niet alleen geen oplossing is, maar dat het ook
een deel van het probleem is. In Israël en de Palestijnse ge-
bieden wordt het als normaal gezien. Men vindt het mis-
schien niet leuk, maar beschouwt het wel als noodzakelijk.
We vragen ons niet af waarom dat zo is en voeren als sol-
daat braaf opdrachten uit. Ondertussen zien we de ander
niet langer als mens maar alleen nog maar als doelwit, als
vijand. Combatants for Peace probeert deze spiraal van ge-
weld te stoppen en op een geweldloze manier écht bij te
dragen aan een betere toekomst voor iedereen.’

Een Palestijnse deelnemer van Combatants for Peace zette zijn
beweegredenen als volgt uiteen:

‘Als ik eerlijk ben heb ik eigenlijk nooit echt stilgestaan bij
mijn deelname aan het gewelddadig verzet. Het is gewoon
iets wat je doet. Mijn hele familie was actief en als je dan
zestien of zeventien wordt doe je ook mee. Als tiener was ik
overtuigd van de Palestijnse zaak en ik kon niet wachten
om zelf ook daadwerkelijk mijn steentje bij te dragen, en
dus werd ik actief binnen de gewapende tak van de Fatah-
partij. [...] Omdat ik goed was in scheikunde spitste ik me al
snel toe op het maken van geïmproviseerde explosieven. Zo
kon ik “the cause” helpen en opkomen voor de rechten van
mijn volk. Ik dacht niet aan de Israëliërs die zouden sterven
door mijn explosieven. Zij bezetten ons land, dus ze vroe-
gen erom.
[...] Pas na vele jaren en na het verlies van een aantal dierba-
re vrienden en familie begon ik te twijfelen aan onze strate-
gie. Ik twijfelde niet aan de juistheid van onze zaak, maar
wel over de effectiviteit. Op een dag werd een goede vriend
van mij tijdens een actie vermoord. Zelf werd ik opgepakt
en veroordeeld tot tien jaar cel in een Israëlische gevange-
nis. Ik was niet bang en wilde me ook niet terugtrekken uit
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de partij, maar ik begon wel na te denken over de zinloos-
heid van alles. Het is eigenlijk net een kat-en-muisspelletje.
Wij jagen op hen en zij op hun beurt jagen op ons. Nie-
mand schiet er iets mee op en mijn familie leeft nog steeds
onder bezetting.
[...] Na mijn tijd in de gevangenis sprak ik een oude vriend
van me die me vertelde over Combatants for Peace. Ik was
niet gelijk overtuigd maar wilde best meegaan naar een bij-
eenkomst. Het klinkt misschien gek, maar het waren juist
de verhalen van de Israëlische soldaten die mij over de
streep trokken. Ze leken zo op die van mij, op die van ons...
Als je “Palestijns” door “Israëlisch” verving, kon je hetzelfde
verhaal vertellen, onze ervaringen waren nagenoeg hetzelf-
de. Ik begon te beseffen dat we misschien wel het recht heb-
ben op gewelddadig verzet, maar dat we er niks mee op-
schieten. Israëliërs gebruikten het slechts als een excuus
voor de bezetting en het bracht ons niet dichter bij een op-
lossing.
[...] In het begin richtte ik me vooral op de nutteloosheid en
inefficiëntie van geweld als Palestijnse strategie. Het heeft
best wel een tijd geduurd voor ik ook echt kritisch durfde te
zijn over de negatieve rol van geweld binnen onze eigen sa-
menleving. Het is moeilijk om vragen te stellen bij het ge-
drag van mensen als ze leven onder militaire bezetting. Je
wilt ze niet de schuld geven van hun eigen onderdrukking.
Toch ben ik er nu van overtuigd dat dat juist noodzakelijk
is. Zolang we alleen maar kijken naar de ander en zolang we
niet open en eerlijk naar onszelf durven te kijken, verandert
er niks.
Met Combatants for Peace strijd ik nog altijd tegen de be-
zetting en voor de vrijheid van mijn familie, maar ik ben nu
kritisch en strijd op een andere manier. Een manier die de
normalisatie van geweld aan de kaak stelt en die daadwer-
kelijk tot verandering en vrijheid kan leiden. Ook al is dat
soms niet makkelijk.’
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Combatants for Peace probeert de ‘spiraal van geweld’ op drie
verschillende niveaus te doorbreken. Ten eerste wil ze de negatie-
ve rol van geweld in de Israëlische en Palestijnse samenleving ter
discussie stellen. Hoewel de organisatie in volledige gelijkheid
van Israëliërs en Palestijnen gelooft, maakt ze onderscheid tus-
sen wat het Israëlische publiek nodig heeft en de behoeftes van
de Palestijnen. Combatants for Peace gelooft dat de militarisatie
van de Israëlische samenleving vooral voortkomt uit misinfor-
matie en onwetendheid over de Palestijnen en het leven in de Pa-
lestijnse gebieden. De gemiddelde Israëliër is nog nooit in de
Westelijke Jordaanoever geweest en praat zelden met een Pales-
tijn. Er heerst een enorme angst voor Palestijnen, omdat de
meeste Israëliërs niet weten wat de bezetting precies inhoudt. Zij
denken dat alle Palestijnen Joden en Israël haten en dat ze daar-
om aanslagen plegen. Combatants for Peace probeert deze voor-
oordelen weg te nemen door voorlichting en discussiebijeen-
komsten.

Net als The Parent Circle organiseert ze bijeenkomsten tijdens
welke voormalige strijders – zowel Palestijnse als Israëlische –
vertellen over hun ervaringen met de gewapende strijd. Juist om-
dat ze allemaal ‘voor hun land gestreden hebben’, genieten zij een
bepaalde status en wordt er naar hen geluisterd. Tijdens deze bij-
eenkomsten proberen de strijders vooral de normalisatie van ge-
weld in Israël en de Palestijnse gebieden aan te kaarten. Daar-
naast bieden ze mensen een alternatief door de theorie en strate-
gie van geweldloosheid uiteen te zetten.

Het grote Palestijnse publiek dat Combatants for Peace pro-
beert te bereiken leeft dagelijks met de bezetting. Aan hen hoeft
de organisatie dus niet uit te leggen wat onderdrukking betekent.
Het dagelijkse ervaren van onderdrukking heeft er echter wel toe
geleid dat er enorme vooroordelen bestaan over Israël en de Is-
raëliërs. Een groot deel van de Palestijnse bevolking beschouwt
elke Israëliër als een soldaat en/of een kolonist die land wil ver-
overen.

In maart 2008 werd ik op een pijnlijke manier met deze voor-
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oordelen en misinformatie geconfronteerd. Om mijn verjaardag
te vieren wilde ik een feestje geven voor mijn vrienden en onder-
zoeksinformanten. Net als bij zoveel ‘dagelijkse dingen’ komt
daar in Israël en de Palestijnse gebieden veel geregel en twijfel bij
kijken. Geef ik twee aparte feestjes – een voor mijn Israëlische
vrienden in Israël en een voor mijn Palestijnse vrienden in de
Westelijke Jordaanoever – of houd ik vast aan mijn principes en
organiseer ik een feestje waarop alle mensen die niet aan simplis-
tische vooroordelen toegeven welkom zijn? En als ik daartoe be-
sluit, wat is dan een geschikte locatie? Het hippe Jeruzalem kent
veel leuke cafés en restaurants, maar de meesten van mijn Pales-
tijnse vrienden hebben geen vergunning om het Qalandia-
checkpoint door te gaan.

Ik kon er ook voor kiezen om een feestje te geven in Area C,
waar zowel Palestijnen als Israëliërs legaal aanwezig kunnen zijn.
We zouden dan wel het risico lopen dat het Israëlische leger zich
ermee ging bemoeien. Ze konden het zelfs als een ‘politieke bij-
eenkomst’ bestempelen en het gebied tot een gesloten militaire
zone uitroepen. Na veel wikken en wegen besloot ik uiteindelijk
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om het gewoon bij mij thuis in Ramallah at-Tah̄tta te houden.
Het is toch te gek voor woorden dat ik het leger de locatie van
mijn feestje zou laten bepalen?

Ook bij een feestje thuis kwamen nog een hoop geregel en ex-
tra voorbereidingen kijken. Naast het aanslepen van bier, wijn en
hapjes moest ik namelijk ook de mensen uit mijn wijk voorbe-
reiden op de komst van ongeveer vijftien Israëliërs. Nadat ik hun
had uitgelegd dat ze allemaal actief waren in de vredesbeweging,
dat ze niet in het Israëlische leger dienden en dat ze allemaal te-
gen de bezetting waren, werden mijn buren nieuwsgierig en wil-
den ze allemaal ook komen.

Daarnaast moest ik een manier vinden om de Israëliërs in Ra-
mallah te krijgen. Ramallah ligt in Area A en valt officieel volle-
dig onder bestuur van de pa. Volgens de Israëlische wet mogen
Israëliërs niet in Area A aanwezig zijn. Via het checkpoint in al-
Ram, dat voornamelijk gebruikt wordt door kolonisten uit de
nederzetting naast Ramallah, konden mijn Israëlische vrienden
echter vrij makkelijk links afslaan in plaats van rechts en zo naar
mijn huis rijden. Omdat sommigen van hen toch bang waren om
gesnapt of aangevallen te worden omdat hun auto’s gele num-
merplaten hebben, zorgde ik ervoor dat een aantal Palestijnse
vrienden van Combatants for Peace hen op het kruispunt na het
checkpoint zouden opwachten en mee zouden rijden naar mijn
huis. Het kostte nogal wat voorbereiding, maar uiteindelijk ont-
ving ik iedereen op het dakterras van mijn huisje in Ramallah.
Het werd een fantastisch feestje waarbij mijn Palestijnse vrien-
den de Israëliërs de Dabka – een traditioneel Palestijnse dans –
lieten zien en waarbij de Israëliërs de Palestijnen ‘Lang zal ze le-
ven’ in het Hebreeuws leerden. Het was zoals een verjaardags-
feestje hoort te zijn: gewoon leuk en ontspannen.

De volgende dag hielpen Fatmi en Sabrina, mijn buurmeisjes
van dertien en vijftien, me met het opruimen van de laatste
troep. Ze waren uitgelaten over het feestje en vroegen me wan-
neer de Amerikanen weer kwamen. Aangezien er de vorige
avond geen Amerikanen aanwezig waren geweest, keek ik hen
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verbaasd aan.‘Je weet wel, Shani, Tamir, Michaëla en de anderen.’
Een beetje verbaasd legde ik uit dat zij geen Amerikanen waren
maar Israëliërs. Even bleef het stil, daarna begonnen de meiden
te lachen. ‘Dat kan toch helemaal niet. Zij zijn echt geen Israë-
liërs!’ Toen ik hun vroeg waarom zij ‘echt geen Israëliërs konden
zijn’ was het antwoord kort en krachtig. ‘Omdat ze geen soldaten
zijn,’ zei Fatmi. ‘En omdat ze geen pistool bij zich hadden,’ voeg-
de Sabrina eraan toe. Deze jonge meiden hadden nog nooit een
vergunning gekregen om naar Jeruzalem of Israël te gaan, dus de
enige Israëliërs die ze hadden ontmoet waren soldaten bij check-
points of zwaarbewapende kolonisten. In hun belevingswereld
konden vriendelijke mensen zonder geweer dus geen Israëliërs
zijn.

Combatants for Peace probeert dit beeld bij te stellen door
middel van solidariteitsacties zoals ik die aan het begin van dit
hoofdstuk beschreef. Ook organiseert ze regelmatig bijeenkom-
sten met Palestijnen en Israëliërs die hun persoonlijke verhaal
doen, om zo meer inzicht te krijgen in de belevingswereld, het
trauma en de angst van de Israëlische bevolking.

Dat ook dit hard nodig is ondervond ik aan den lijve in januari
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2008. Een vriendin van me was net bevallen en ik zou op mijn
vrije dag op kraamvisite gaan in haar woonplaats Nablus. Ik had
vroeg in de ochtend de bus genomen, en na een relatief rustige
reis – we waren slechts drie keer gestopt bij een checkpoint –
stapte ik uit bij het beruchte Huwara-checkpoint. Net als de gro-
te checkpoints bij Ramallah en Bethlehem is Huwara een van de
controlecheckpoints die het noordelijke gedeelte van de Weste-
lijke Jordaanoever volledig afsluiten. Hoewel dit checkpoint
midden in de Westelijke Jordaanoever ligt, mogen er uit ‘veilig-
heidsoverwegingen’ geen Palestijnse auto’s door. Als je bij Huwa-
ra aankomt, parkeer je daar dus je auto of stap je uit de bus en
vervolg je je reis te voet. Wanneer je van Nablus naar Ramallah
reist wordt je paspoort/identiteitsbewijs gecheckt en moet je ge-
middeld zo’n twee uur wachten. Richting Nablus kun je echter
over een grindpad, door twee draaihekken, langs prikkeldraad,
om bij de parkeerplaats aan de andere kant te komen.

Ik was hier al zo vaak geweest dat ik zonder na te denken deze
route kon afleggen. Net na het eerste ijzeren draaihek riep die
middag een soldaat echter naar me: ‘Hé jij daar, international,
wacht even.’ Vanuit de betonnen wachttoren kwam de bewapen-
de soldaat op mij afrennen. Eenmaal bij mij aangekomen vroeg
hij in Engels met een zwaar Amerikaans accent om mijn pas-
poort. De soldaat: ‘Waar ga je heen?’ Ik: ‘Naar Nablus.’ De sol-
daat: ‘Waarom?’ Ik: ‘Om vrienden te bezoeken.’ De soldaat: ‘Er
zijn daar geen vrienden. Je moet daar niet heen gaan, het is er ge-
vaarlijk.’ Ik: ‘Ik ben er wel vaker geweest en...’ De soldaat onder-
brak me: ‘Ja, ik ben er ook geweest en je moet er gewoon niet
heen gaan.’ Toen ik niet reageerde gaf hij mijn paspoort terug,
haalde zijn schouders op en zei: ‘Het is jouw leven.’ Daarna keer-
de hij zich om en liep terug naar de wachttoren.

Na het kraambezoek en een relaxte avond met vrienden meld-
de ik me de volgende dag rond drie uur weer bij het Huwara-
checkpoint. Ik hield even mijn pas in om te besluiten welke
doorgang ik zou nemen. Zou ik de snelle ‘Israëli/International’-
poort nemen of zou ik me aansluiten bij de lange rij Palestijnen
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voor de ‘Arabieren-poort’, om zo tegen de afscheiding te protes-
teren? Voor ik een keuze kon maken kwam de soldaat van gister-
avond aanrennen: ‘Hé jij daar, hier komen!’ Met een beleefd: ‘Nee
dank je, ik wacht wel op mij beurt’ sloot ik aan bij de lange rij
wachtende Palestijnen. ‘Niks daarvan, gewoon hier komen jij.’ Ik
wilde mijn plek bij ‘de Arabieren’ niet opgeven, maar ik wilde
ook geen rechtstreeks bevel van een gewapende soldaat negeren.
Met tegenzin liep ik dus naar de doorgang zonder prikkeldraad,
zonder metaaldetector en zonder Arabieren.

Terwijl ik hem mijn paspoort overhandigde keek hij me aan
met een blik die zei: ‘Gaat het wel met je?’ De soldaat beantwoor-
de mijn ‘Ja hoor prima’ met een bezorgde blik. ‘Ik meen het, gaat
het echt wel goed met je?’ Enigszins lacherig antwoordde ik dat
het echt wel goed met me ging. Hij deed een stap naar voren en
vroeg zacht: ‘Ben je verkracht?’ In eerste instantie moest ik la-
chen – dit kon hij toch niet menen? –, maar toen ik zijn serieuze
gezicht zag kon ik hem alleen nog maar verbouwereerd aankij-
ken. Beduusd pakte ik mijn paspoort uit zijn handen en liep
door.

Achteraf bedacht ik dat ik hem had moeten vertellen over de
kleine baby Mona en over de heerlijke maaltijd die we de vorige
avond genuttigd hadden. Ik had hem moeten vragen waarom hij
in hemelsnaam dacht dat ik verkracht zou zijn. Geloofde hij echt
dat daar – aan de andere kant van het prikkeldraad – alleen maar
moordenaars, terroristen en verkrachters rondlopen? Ik had, ik
had, ik had... In plaats daarvan was ik te geschrokken om ook
maar iets te zeggen. In de bus op weg naar Ramallah dacht ik aan
wat Ofra eerder had gezegd: ‘De eerste stap naar vrede is het
doorbreken van het vijanddenken.’

Het doorbreken van het vijanddenken gaat niet over één
nacht ijs en Combatants voor Peace organiseert ook bijeenkom-
sten voor de leden die zich daar op richten. Het betreft dan geen
informatieavonden of solidariteitsacties. Het doel is het uitwis-
selen van persoonlijke ervaringen om zo de band tussen de acti-
visten onderling te versterken. Toen ik na afloop van zo’n bijeen-
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komst een negentienjarige Israëlische activiste, Tali, vroeg wat zij
ervan vond antwoordde ze het volgende:

‘Ik was hartstikke nerveus vanochtend. Ik had Mohammed
en Yoav een paar weken geleden op de universiteit in Tel
Aviv horen spreken, maar om daadwerkelijk naar het kan-
toor van Combatants for Peace in Al Ram (Westelijke Jor-
daanoever) te gaan is toch wat anders. Ik was bang dat het
om een valstrik ging of dat ze me zouden gaan ontvoeren.
Het is eigenlijk wel grappig, want ik had het er net met Fat-
ma over en die dacht precies hetzelfde. Zij was bang dat de
Israëliërs zouden komen om alle Palestijnen te arresteren.’

De nadruk ligt bij zulke ‘inner-group meetings’ op het leren ken-
nen van de andere leden van Combatants for Peace, op het bou-
wen aan een vertrouwensband, en op het uitwisselen van per-
soonlijke ervaringen. Een voorbeeld van een activiteit tijdens
zo’n bijeenkomst is de ‘ik de ander’-oefening. Alle aanwezigen
worden daarbij aan een activist van ‘de andere kant’ gekoppeld
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waarna elk activistenpaar de opdracht krijgt elkaar te vertellen
over een specifiek aspect van hun leven. Het kan bijvoorbeeld
gaan over iemands werk, over zijn of haar ervaringen in het leger,
of over de samenstelling van zijn of haar familie. De ander maakt
aantekeningen en vertelt het verhaal van zijn of haar partner ver-
volgens in de ik-vorm aan de hele groep. Hierdoor worden de le-
den gestimuleerd om actief te luisteren. Daarnaast creëert het
navertellen vanuit een persoonlijk perspectief vertrouwen en be-
grip. Kortom, deze oefening is een goede manier om vooroorde-
len aan de kaak te stellen en het vijanddenken te doorbreken.
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5

DE ANDER – DE VIJAND

‘ik pas niet in een hokje’

‘Je weet natuurlijk wel wie ik ben, maar goed... “on the 
record”: ik ben Raz, ik ben vierentwintig jaar en woon in Tel
Aviv. Ik ben activiste bij Ta’ayush, New Profile en de Coali-
tie van Vrouwen voor Vrede. Nu hoor ik vast te zeggen dat
ik een Asjkenazi Joodse Israëlische vrouw ben uit een door-
sneegezin en dat ik een opleiding volg voor maatschappe-
lijk werkster aan de Ben-Gurion Universiteit. Dat is alle-
maal wel waar, maar daarnaast ben ik ook een lesbische fe-
ministe die een enorm ingewikkelde relatie heeft met haar
familie en nog grotere problemen met haar land en haar re-
gering. Op dit punt van mijn leven is het enige wat ik met
zekerheid kan zeggen dat ik een vrouw ben en dat mijn
naam Raz is.Verder pas ik niet in een hokje.’

Het is acht uur ’s avond, 3 juli 2008. Raz en ik zitten op de brand-
trap bij de binnenplaats van het populaire cafe D1 in West-Jeru-
zalem. Het is een warme, zomerse dag geweest en alle tafeltjes op
het terras zijn bezet. Tussen ons in staan een fles arak, water om
deze sterkedrank mee te mengen, twee glazen, een asbak en mijn
voicerecorder. We hebben alles om het interview te kunnen be-
ginnen. Morgen zullen we samen aan een politieke rondleiding
door de oude stad van Hebron deelnemen. Ik voor mijn onder-
zoek en Raz als initiatiefnemer van de organisatie Bnei Avraham
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(Kinderen van Abraham). Bnei Avraham is een Israëlische orga-
nisatie die zich ten doel heeft gesteld om Israëliërs te informeren
over de schrijnende situatie in Hebron. Ik heb Raz gevraagd een
dag eerder naar Jeruzalem te komen zodat ik haar kan intervie-
wen. Haar reactie was fel: ‘Doe normaal, jij weet toch alles al. Jij
vraagt me de oren van m’n kop, je weet zo onderhand meer van
mijn leven dan ikzelf!’

Ik heb Raz iets meer dan een jaar geleden ontmoet tijdens een
demonstratie tegen de afscheidingsmuur in Bil’in. We werden
naast elkaar geplaatst in de bus op weg naar dit inmiddels be-
roemde dorpje in de Westelijke Jordaanoever. Zij vertaalde voor
mij het Hebreeuws dat ik niet begreep en ik voor haar het Ara-
bisch. Daarna bleven we na afloop van protesten en demonstra-
ties vaak hangen om onder het genot van een drankje het leven
in Israël en de Palestijnse gebieden te bespreken. Haar reactie op
mijn verzoek om haar officieel te interviewen, kwam dan ook
niet als een verrassing.

De meeste academici en journalisten maken gebruik van in-
terviews om zo hun onderzoeksgebied en informanten te leren
kennen. Ik vorm daar natuurlijk geen uitzondering op, maar ik
heb het wel iets anders aangepakt. In plaats van interviews af te
nemen aan het begin van mijn veldwerkperiode, heb ik bewust
gewacht tot ik mijn onderzoeksinformanten ten minste zes
maanden kende. In Israël en de Palestijnse gebieden zijn vredes-
activisten gewend aan internationale journalisten die een keer
meedraaien met een demonstratie, daarna een interview afne-
men en vervolgens een artikel schrijven voor een krant of tijd-
schrift waarin het alleen maar om ‘de tranentrekkers’ gaat. De
meeste Palestijnen willen graag praten over hun leven onder de
bezetting, maar ze zijn achterdochtig geworden nadat ze meer
dan eens als daders werden afgeschilderd en de waarheid in hun
ogen werd verdraaid.

Israëlische vredesactivisten staan vaak ook weinig positief te-
genover lokale en internationale media. Hoewel ze die regelma-
tig gebruiken om hun boodschap met betrekking tot mensen-

110

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 110



rechten en antiracisme over te brengen, voelen ze zich vaak niet
serieus genomen. Joodse Israëliërs die kritisch zijn over de daden
van hun eigen overheid, vinden in het buitenland geen gehoor en
worden in eigen land vaak neergezet als verraders, hippies, of
zelfs als ‘terroristenknuffelaars’. Het uitstellen van directe een op
een-interviews tot na een eerste kennismakingsperiode, geeft de
activisten de kans om mij en mijn onderzoek beter te leren ken-
nen. Bovendien kan ik zo gerichtere vragen stellen en kunnen
mijn informanten waar nodig verwijzen naar demonstraties of
bijeenkomsten waarbij ik aanwezig ben geweest. Het probleem is
alleen wel dat een verzoek om een officieel interview met iemand
met wie je al maanden werkt een nogal lacherig effect kan heb-
ben. Op voorwaarde dat ik een fles arak zou meenemen stemde
Raz toe om een van de zes informanten te worden die zijn of haar
levensverhaal ten behoeve van het onderzoek ‘on the record’
deelt. Hieronder vind je een samenvatting van de drie interviews
die ik met haar had. De totale opnametijd is zeven uur.

‘Ik ben geboren in Pisgat Ze’ev, net buiten Jeruzalem. Ik
weet nu dat deze plaats onder de Bezette Gebieden valt en
dat ik dus eigenlijk in een illegale nederzetting ben opge-
groeid, maar zo dacht ik er als kind niet over. Het was ge-
woon mijn huis in mijn stad in mijn land. Ik ben de derde
van vier kinderen. Ik heb een oudere broer en zus en een
jonger broertje. Mijn moeder is lerares op een basisschool
en mijn vader werkt bij een verzekeringsmaatschappij. Ik
heb wel een leuke jeugd gehad, redelijk normaal denk ik.
We zijn Joods en vieren de Joodse feestdagen, maar we zijn
niet heel erg gelovig dus ik heb mijn beste jeugdherinnerin-
gen van de zaterdag, de sjabbat. Dan speelden we in het
park, bezochten we familie of gingen we naar het strand in
Tel Aviv.
[...] Mijn eerste herinnering aan de Arabieren – nou ja, ik
bedoel dus eigenlijk de Palestijnen maar zo noemden we ze
toen nog niet, en mijn moeder blijft trouwens nog steeds
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stug “Arabs” zeggen –, maar goed, de eerste keer dat ik be-
sefte dat er zoiets bestond als een conflict was tijdens de eer-
ste intifada. Dat is een beetje raar, want in 1987 was ik pas
drie jaar oud, maar toch herinner ik me nog goed hoe bang
ik was. Ik kon maar niet begrijpen waarom de Arabieren
ons zo erg haatten. Ik weet ook nog dat ik me heel speciaal
voelde omdat onze familie uit Tel Aviv maar bleef vragen
naar de situatie in Pisgat Ze’ev.
Mijn oudere neef zat destijds in het leger en mijn tante
kwam ’s avonds altijd naar ons huis en huilde veel. Maar
daar bleef het bij. Niemand sprak erover of legde me uit wat
er aan de hand was. Op school, bij geschiedenis, hebben we
het er later wel over gehad. We leerden over de Jodenvervol-
ging, de Holocaust en de onafhankelijkheid van de staat Is-
raël. Ik was gek op die verhalen over onze volkshelden: Ja-
botinsky, Ben-Gurion, en ik verslond echt elk boek over de
verschillende oorlogen. Op het schoolplein speelden we
“oorlog met de Arabieren”. Als het jouw beurt was om de
Arabier te zijn, knoopte je een sjaal om je hoofd en rende je
schreeuwend rond. Binnen ons gezin spraken we er niet
echt over. We keken wel naar het nieuws, maar mijn ouders
zijn niet zo van de politiek.
De tweede keer dat ik echt met het conflict geconfronteerd
werd, was ten tijde van de moord op de toenmalige premier
Yitzak Rabin. Dat was echt vreselijk. We waren niet op het
plein waar hij tijdens een toespraak doodgeschoten werd,
maar iedereen had het erover. Ik was in shock en moest hui-
len. Ik was nog maar een kind, maar het voelde alsof alle
hoop op vrede verloren was. Mijn vader zat in de studeer-
kamer te huilen. Pas veel later vertelde hij me dat hij geloof-
de dat met de dood van Rabin ook de hoop op een normaal
leven was vervlogen. Ik kon maar niet geloven dat ze hem
hadden vermoord. Samen met mijn oudere zus en wat kin-
deren uit de buurt hielden we een herdenkingsceremonie
in de achtertuin. Daarna ging het gewone leven weer door.
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[...] Toen kwam de pubertijd... Wat kan ik daarover zeggen.
De middelbare school was niet zo makkelijk. Ik ontwikkel-
de me niet zoals de andere meiden en raakte helemaal met
mezelf in de knoop. Waarom moest ik nou zo nodig anders
zijn? Wat wilde ik eigenlijk? Stickies roken, gaten in mijn
spijkerbroek, spijbelen, harde muziek: de doorsnee nacht-
merriepuber. Maar toen brak de tweede intifada uit en
werd alles anders. Het klinkt misschien raar, maar de op-
stand kwam voor mij totaal onverwacht. Tegen die tijd wist
ik natuurlijk wel meer over het conflict – althans, ik dacht
dat ik wist wat er speelde –, maar het raakte me niet per-
soonlijk. Het was een ver-van-mijn-bedshow, wat eigenlijk
best ironisch is aangezien het zich allemaal letterlijk in mijn
voortuin afspeelde. Iets is een deel van je leven maar heeft
tegelijkertijd niks met jou te maken. Ik kende de geschiede-
nis maar ik dacht er niet over na, laat staan dat ik er vraagte-
kens bij zette. Maar dat zou snel veranderen, want ik was
zestien en zou binnenkort dus opgeroepen worden voor
mijn dienstplicht. Dat maakte dat het persoonlijk werd.
In die periode draaide alles zo’n beetje om de idf. Mensen
vertelden me over hun diensttijd en hoe belangrijk die peri-
ode is voor je persoonlijke ontwikkeling. Mijn zus vertelde
over haar werk bij de nationale inlichtingendienst. Als ik ie-
dereen mocht geloven zou het de beste tijd van mijn leven
gaan worden. Ik wilde dus heel graag het leger in, ik was er
klaar voor. Ik wilde belangrijk werk doen en bijdragen aan
iets wat echt goed was. [...] 
De toenmalige vriendin van mijn vaders jongste broer was
minder enthousiast. Op een etentje tijdens de sjabbat ver-
telde ze over haar werk bij Vrouwen in het Zwart, een Israë-
lische vredesorganisatie. Zij was eigenlijk de eerste persoon
die sprak over de gevolgen van de bezetting voor de Pales-
tijnen en hoe wij vrouwen juist tegen elke vorm van onder-
drukking zouden moeten zijn. Ik kan me de details niet
meer herinneren, maar ik geloof dat ik wat ze zei wel oké
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vond. De rest van de familie deed er een beetje lacherig
over, maar ik ben uiteindelijk op haar uitnodiging ingegaan
om een stille wake in Jeruzalem bij te wonen. Het was tij-
dens die samenkomst erg koud, dus dat moet in januari
(2001) zijn geweest. Ik was toen zeventien en vond het wel
indrukwekkend, al die in het zwart geklede vrouwen met
spandoeken. Ze waren allemaal heel aardig en probeerden
me de ‘echte’ situatie in de Palestijnse gebieden uit te leg-
gen. Ik heb die dag veel geleerd, maar het heeft me niet van
gedachten doen veranderen. Ik vond wat ze vertelden wel
heel erg – de verhalen over armoede en onderdrukking en
zo –, maar wilde er niet echt bij stilstaan. Als ik erop terug-
kijk kan ik mezelf wel voor de kop slaan en iedereen om me
heen daarbij! Hoe kunnen ze gewoon doorleven en doen
alsof er niks aan de hand is? Weer een generatie het leger in,
why not? Maar ik neem het mezelf toch wel het meest kwa-
lijk. Ik had de kans om echt naar die vrouwen te luisteren,
om hun verhaal tot me door te laten dringen en om dienst
te weigeren, maar in plaats daarvan nam ik me voor om de
beste, meest ethische soldaat ooit te worden en altijd aardig
te zijn voor Palestijnse burgers. Dus... zo gezegd, zo gedaan.
Een halfjaar later was ik een soldaat in actieve dienst.
Over mijn diensttijd wil ik niet zo heel veel vertellen. Je
weet al veel en je mag natuurlijk mijn verklaring van Sho-
vrim Shtika (Doorbreek de Stilte) gebruiken, maar het
komt erop neer dat het vooral heel veel van hetzelfde was.
Het was een heftige tijd die voor mij nog zwaarder uitviel
omdat ik voor het eerst het gevoel had dat ik echt ergens bij
hoorde. De soldaten van mijn eenheid gingen heel goed
met elkaar om en niemand had er problemen mee dat ik
lesbisch ben of dat ik niet zo’n “meisje-meisje”ben. Je hoort
heel nare verhalen over de dienstplicht, maar ik heb enorm
geluk gehad met mijn eenheid. Ze werden stuk voor stuk
vrienden van me en we hadden echt een bijzondere band
met elkaar. De dagelijkse realiteit, het dagelijks leven in het
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leger, de tijd in de Palestijnse gebieden, was niet oké. Het
was afschuwelijk. Wij waren niet eens een gevechtseenheid.
Toch was alleen al het dagelijks bemannen van een check-
point een regelrechte hel. Zonder dat je het wil verneder je
mensen. Je wordt constant gedwongen om dingen te doen
waar je eigenlijk niet achter staat. We hebben hier als solda-
ten onder elkaar veel over gesproken, en de anderen vonden
een manier om ermee om te gaan. Ik niet. Na ongeveer een
jaar, de helft van mijn diensttijd, twijfelde ik al behoorlijk
toen we ook nog eens werden aangevallen. Het checkpoint
dat wij bemanden werd onder vuur genomen door Palestij-
nen. Het ging allemaal heel snel en niemand raakte ge-
wond. De Palestijnse schutter werd door een van ons neer-
geschoten. Het duurde echt maar vijf minuten. Pas daarna
zagen we dat er nog een lijk was: dat van een Palestijnse jon-
gen van een jaar of vijftien, zestien. Hij had negen kogels in
zijn lichaam, ik heb ze geteld. Misschien hoorde hij bij de
terroristen of misschien was hij gewoon op de verkeerde
tijd op de verkeerde plek. Ik weet het niet. Het was in ieder
geval de druppel die me volledig deed instorten. Lichame-
lijk en geestelijk zat ik er helemaal doorheen.
Ik werd naar het ziekenhuis gebracht en daarna mocht ik
naar huis. Ik hoefde mijn dienstplicht niet verder te vervul-
len. Het voelde alsof ik gefaald had. Alsof ik mijn familie te-
leurstelde en mijn vrienden in het leger in de steek liet,
maar ik kon echt niet meer terug. [...] Binnen het gezin
spraken we niet over wat er gebeurd was. Mijn moeder ver-
zorgde me en wilde me niet overstuur maken door er steeds
maar weer over te beginnen. Daarnaast denk ik dat ze zich
ook een beetje schaamde. Niemand heeft het ooit uitge-
sproken, maar mijn familie schaamde zich omdat ik mijn
dienstplicht niet had kunnen afmaken. [...] De eerste vijf
maanden dat ik thuis was deed ik niks. Ik keek wat televisie
en sliep veel. Na een tijdje stelde mijn vader voor dat ik naar
Tel Aviv zou gaan. Ik kon bij een tante gaan wonen en aan
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de universiteit gaan studeren. Ik kende daar niemand en
niemand kende mij. Ik kon dus met een schone lei begin-
nen.
Maar goed, om een lang verhaal kort te maken: in Tel Aviv
kwam ik in contact met mensen van Shovrim Shtika. Met
hen had ik het regelmatig over de situatie in de Palestijnse
gebieden. In het begin sprak ik nog niet over mijn eigen er-
varingen, het was meer algemeen, over het conflict. Ik be-
gon informatie te verzamelen over wat er nou eigenlijk
daadwerkelijk aan de hand is. Over de geschiedenis en over
hoe de Palestijnen er tegenaan kijken. Het was echt schok-
kend om over de Nakba te lezen. Ik kon het bijna niet gelo-
ven. Hoe kan het dat ik dit allemaal nooit geweten heb?
Waarom weet ik niet dat de muur helemaal niet op de groe-
ne lijn staat? Dat er zoveel Palestijnen doodgaan en dat ze in
bittere armoede leven? Alles wat ik tot dan toe voor waar
had aangenomen bleek niet te kloppen. Ik dacht toen nog
niet dat Israël liegt of dat de staat de mensen bewust mislei-
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dende informatie geeft, maar ik besefte wel dat er nog een
andere kant van het verhaal bestond. De mensen van Door-
breek de Stilte werden vrienden en een van hen nodigde me
uit om mee te gaan naar een demonstratie in Bil’in. Dat was
in 2005 en het was de eerste keer dat ik naar de Westelijke
Jordaanoever ging zonder uniform. Ik vond het doodeng,
maar ik voelde me ook opgelucht. Ik kon eindelijk echt met
Palestijnen praten en voor het eerst had ik het gevoel dat ik
iets positiefs deed. Toch was het ook heel moeilijk. Alle Is-
raëliërs die daar aanwezig waren beschouwden Israël als
een soort oorlogsmachine. Dat was pijnlijk om te horen,
want ik had nog steeds vrienden die in actieve dienst zaten.
Maar goed, toen begon de demonstratie dus. We liepen met
spandoeken en leuzen van het dorp naar de muur. Er was
geen geweld, er waren geen stenen gooiende jongens, het
was een geweldloze demonstratie en we vormden geen be-
dreiging. Toch beschoot de idf ons direct met een hele la-
ding traangas. Ik was verbijsterd, hoe konden ze dat nou
doen? Ik ben een Israëli, ik ben een Jood! Ik dacht niet: wat
erg dat ze traangas gebruiken tegen ongewapende demon-
stranten. Nee, ik dacht: wat erg dat ze traangas gebruiken
tegen Israëliërs, tegen Joden. Dat onderscheid tussen Joden
en niet-Joden zat echt heel diep bij mij.
[...] Dat was dus mijn eerste demonstratie in Bil’in. Ik vond
het vreselijk en verzon excuses om niet nog een keer mee te
hoeven. Verschillende soldaten waren nog steeds mijn
vrienden, maar ik kon het idee dat mijn eigen mensen op
ons schoten niet verdragen. Ik probeerde de anderen ervan
te overtuigen dat het hier vast een slechte eenheid van de
idf betrof. Dat het leger in principe goed was en dat de een-
heid in Bil’in een rotte appel was. Zij probeerden mij er juist
van te overtuigen dat het leger per definitie een geweldda-
dig instituut is. Dat de soldaten niet in de Westelijke Jor-
daanoever zijn om Israël te beschermen, maar om Palestij-
nen te onderdrukken. Dat niet de Palestijnen maar de be-
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zetting het probleem is. Die debatten waren echt heel onge-
makkelijk. Ik deed er alles aan om hun argumenten te weer-
leggen en om de realiteit maar niet onder ogen te hoeven
zien.
[...] In deze periode kwam ik er ook achter dat Pisgat Ze’ev
aan de Palestijnse kant van de groene lijn ligt en dat ieder-
een, met uitzondering van Israël, het dus als een illegale ne-
derzetting beschouwt. Sterker nog, de meeste studenten in
Tel Aviv hielden zich ook aan de groene lijn en vonden dus
dat Pisgat Ze’ev ‘aan de verkeerde kant’ lag. Dat zorgde voor
heel wat discussies binnen ons gezin. Mijn moeder wilde er
niks van weten. Ja, er moet wel een Palestijnse staat komen
maar Jeruzalem is de eeuwige hoofdstad van de Joodse staat
dus wonen we in Israël. Mijn vader gaf toe dat hij wist dat
het huis op betwist grondgebied stond toen hij het kocht.
Het ging hem om de economische voordelen en ‘Het is toch
ook eigenlijk niet belangrijk?’ Maar voor mij was het wel
belangrijk, het veranderde alles.
Ik vond het heel moeilijk dat ik niet met mijn familie kon
praten over iets wat zo belangrijk voor me was. Het werd
doodgezwegen, ze deden of er niks aan de hand was. Ik kon
er natuurlijk wel over beginnen, maar dan was ik weer de-
gene die moeilijk deed. Eerst was het mijn seksualiteit, toen
mijn dienstplicht en nu het activisme. Ik kon gewoon niet
geloven dat ze bleven volhouden dat Israël absoluut geen
schuld had in dit conflict. Dat ze gewoon lekker doorleef-
den in hun ‘luchtbel van onschuld’, ook al woonden ze in
een nederzetting. En als mijn ouders al zo makkelijk kon-
den doen alsof hun neus bloedde, wat klopt er dan nog
meer niet? Dit was een keerpunt in mijn leven. Nu begon ik
pas echt over dingen na te denken en kritische vragen te
stellen. Tot dan toe had ik geloofd dat er misschien nog een
andere kant aan het verhaal zat. Maar nu begon ik lang-
zaam te beseffen dat alles wat ik ooit geleerd had en alles
wat ik dacht te weten gebaseerd was op het zionisme. Dat
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dat verhaal niet slechts onvolledig was, maar daadwerkelijk
misleidend en vaak ook feitelijk onjuist. [...] Ik voelde me
verraden en was zo ongelofelijk kwaad! Hoe had iedereen
zo tegen me kunnen liegen en waarom liet iedereen het le-
ger zijn gang maar gaan? Ik vond dat ik iets moest doen en
daarom ging ik terug naar Bil’in. Ik werd er vrijwilliger en
organiseerde het transport, maakte spandoeken en praatte
met Israëlische nieuwkomers. Ik ging er helemaal in op. Het
nachtleven van Tel Aviv, films, muziek, mijn studie... alles
moest maar even wachten. Dit was wat er echt toe deed, wat
echt belangrijk was.
Ik was heel actief en de meesten van mijn vrienden ken ik
dan ook van de demonstraties in Bil’in. Toch waren de de-
monstraties op een gegeven moment niet meer genoeg. El-
ke week demonstreerden we samen met de Palestijnse dor-
pelingen en elke week kregen we een hele lading traangas en
rubberkogels over ons heen. Aan de media en de nieuwe ac-
tivisten vertelden we steeds hetzelfde verhaal. Waar ging dit
heen? [...] 
Begrijp me niet verkeerd, ik steun de demonstraties en ik zal
altijd naar Bil’in blijven gaan, maar het voelde ook opper-
vlakkig. Ik wilde meer doen, meer te weten komen. Ik wilde
niet alleen samen met Palestijnen demonstréren, ik wilde ze
ook leren kénnen en echt iets bijdragen. Ik wilde iets wezen-
lijks doen voor de mensen die het het zwaarst hebben, op
welke manier dan ook. Daarom werd ik actief bij Ta’ayush,
een organisatie die zich richt op de bedoeïenenkampen ten
zuiden van Hebron. Naast het houden van protesten zamelt
ze ook geld in en zorgt ze voor praktische hulp, zoals het re-
gelen van advocaten of elektriciteit. Bij Ta’ayush werken 
Israëliërs en Palestijnen echt samen. [...] 
Als je erover nadenkt is het eigenlijk wel grappig. Dit alles is
pas een jaar geleden, ik kende jou toen al, maar tijdens die
eerste weken in Hebron heb ik meer geleerd dan in mijn he-
le leven daarvoor. Ik besef nu pas dat het helemaal niet gaat
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over dé Joden en dé Arabieren. Er zijn helemaal niet twee
geschiedenissen, of twee kanten, of twee verhalen. Je kunt
zelfs niet zo makkelijk spreken van dé bezetter en dé onder-
drukte. Natuurlijk moet Israël de bezetting onmiddellijk
beëindigen, maar het helpt niet om Israël als één groot
monster af te schilderen. De meeste Israëliërs zijn net als ik
destijds. Je leeft gewoon je leven en zet geen vraagtekens bij
de huidige situatie. Je denkt: de Palestijnen haten ons en wij
moeten onszelf wel verdedigen.
Het zal niet eenvoudig zijn, maar om in dit gebied vrede te
krijgen moeten we het vijanddenken doorbreken. Het is
niet wij tegen hen, Joden tegen Arabieren, Oost tegen West.
Ik bedoel... ik ben natuurlijk een Israëliër en ik ben trots op
mijn Joodse afkomst, maar andere mensen zouden daar
niet onder moeten lijden. We moeten eens ophouden met
“de ander” automatisch als vijand te bestempelen. Het
klinkt zo simpel: ‘we zijn allemaal mensen’, maar dat is iets
wat we hier, in Israël en de Palestijnse gebieden, nog wel
eens vergeten... Of wat we zelfs bewust niet willen weten. Ik
denk dat we de bezetting alleen kunnen beëindigen door
samen te werken. Er bestaat zoveel angst, haat en wantrou-
wen dat het wel van onderaf moet komen. Laat de politici
maar praten en de extremisten maar vechten, de meeste
mensen hier willen gewoon in veiligheid leven met hun ge-
zin.
Zo ben ik dus actief geworden. Ik ben nu vrijwilliger bij
Ta’ayush en New Profile en ik geef advies aan tieners die
overwegen dienst te weigeren. Daarnaast studeer ik en is
het contact met mijn familie eigenlijk wel goed. Mijn vader
steunt me en geeft geld aan verschillende projecten. Hij is
zelfs een keer mee geweest naar een werkdag in Hebron.
Mijn jongere broer heeft ervoor gekozen zijn dienstplicht
in een civiele eenheid te dienen en niet in een gevechtseen-
heid, dus dat is goed. Mijn moeder maakt zich nog steeds
zorgen, maar ze denkt in ieder geval niet meer dat ik geher-
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senspoeld ben door de Arabieren. Op verjaardagen en tij-
dens vakanties willen ze het er nog steeds liever niet over
hebben, maar ik denk dat ze stiekem wel trots op me zijn.
Ik begrijp het wel, het is ook moeilijk voor hen. Zij worden
aangesproken op het werk dat ik doe. Vooral de buren in
Pisgat Ze’ev denken dat ik gek ben geworden. Dat ik mijn
dienstplicht niet aankon en dat ik psychologische proble-
men heb. Volgens hen ben ik een zogeheten “zelfhatende
Jood”. Ik kon me daar vroeger enorm kwaad over maken,
maar nu is het alleen nog maar frustrerend. Het geeft aan
hoeveel werk er nog moet gebeuren. Ik bedoel... Israël is
vast de enige plek op aarde waar je voor gek wordt verklaard
als je vrede wil. O nee, dat is in Palestina ook het geval; nog
iets wat we gemeen hebben.’

* * *

Tussen december 2004 en april 2009 heb ik tientallen Israëlische
en Palestijnse vredesactivisten zoals Raz geïnterviewd. In de eer-
ste maanden waren zulke interviews bedoeld om me een breed
beeld te kunnen vormen van het dagelijks leven in een conflict-
gebied. Maar naarmate mijn onderzoek vorderde, kregen deze
‘formele gesprekken’ een steeds duidelijker onderzoeksfocus; ik
wilde iets specifieks te weten komen. In de loop der jaren was het
pijnlijk duidelijk geworden dat het algemene beeld dat er van ac-
tivisten bestaat puur op vooroordelen is gebaseerd. Een vredes-
activist is jong, politiek links georiënteerd, gekleed in een ver-
wassen spijkerbroek met gaten erin en een zwart t-shirt met een
provocerende leus erop. Daarnaast houdt een vredesactivist
meestal van piercings en tatoeages en is zijn of haar norm wat
betreft persoonlijke verzorging op zijn best dubieus te noemen.
Tijdens mijn onderzoek kwam ik dit prototype activist echter
zelden tegen. Sterker nog, het overgrote merendeel van de acti-
visten leek zich helemaal niet af te zetten tegen ‘de maatschappij’,
en het waren zeker geen rebels without a cause. Zowel de Pales-
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tijnse als de Israëlische activisten zijn welbespraakt en princi-
pieel en ze streven een goed doordacht ideaal na. Ze willen geen
anarchie, luisteren niet per se naar harde gitaarmuziek en bezit-
ten evenmin de uiterlijke kenmerken die overeenkomen met het
alternatieve beeld van ‘de vredesactivist’. De Israëliërs en Palestij-
nen die actief deelnemen aan de geweldloze strijd hebben eigen-
lijk maar één ding gemeen: allen geloven in mensenrechten. Alle
mensen worden gelijk geboren, en vredesactivisten vinden het
niet oké om puur op basis van huidskleur, etniciteit, geloof, ge-
slacht of afkomst onderscheid te maken tussen de rechten van
bepaalde mensen. Iets specifieker: Joden zijn niet ‘van nature’ ge-
niepig of hebzuchtig, en eenieder zou zich moeten verzetten te-
gen elke vorm van antisemitisme. En: Palestijnen (of Arabieren)
zijn niet ‘van nature’ gewelddadig of onderontwikkeld. De acti-
visten zijn van mening dat elke vorm van sluipend racisme ver-
worpen moet worden.

Mensen die actief zijn in het vredesactivisme variëren van
jong tot oud, van rijk tot arm, en van boer tot dokter. Velen heb-
ben een gezin en combineren het activisme met een voltijdbaan.
De meesten zouden liever niet naar bijeenkomsten gaan en zien
elke week op tegen het geweld van de kolonisten en het Israëli-
sche leger. De alom bekende (en gefotografeerde) stenen gooien-
de jongeren vormen een absolute minderheid. De meerderheid
van de activisten ziet het geweldloos activisme niet als hobby of
als iets spannends, maar als een absolute noodzaak; iets wat zij
moeten doen omdat er geen beter alternatief is.

Vrede of een rechtvaardige oplossing zal, in hun ogen, niet tot
stand komen door bommen van de extremisten of politieke
praatjes van de zogeheten autoriteiten. Vrede wordt gecreëerd
voor en door de mensen zelf, en de activisten voelen het als hun
persoonlijke plicht om zich tegen elke vorm van racisme te ver-
zetten en zich uit te spreken voor mensenrechten voor iedereen,
ongeacht huidskleur, etniciteit of religie. Deze boodschap is niet
afkomstig van één groep mensen en kan zeker niet worden toe-
geschreven aan punkers met een hanenkam. Juist omdat het
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overgrote deel van de vredesactivisten eigenlijk tegen wil en
dank deelneemt aan de geweldloze strijd tegen de bezetting,
richtte mijn onderzoek zich steeds meer op hun beweegredenen.
Waarom zou een hoogopgeleide zakenman uit Tel Aviv zich zor-
gen maken over de armoede aan ‘de andere kant’, de armoede
van mensen die hij niet kent? Waarom zou een Palestijnse moe-
der wier kind is gedood door het Israëlische leger willen samen-
werken met Israëliërs? In een omgeving waar afscheiding en ge-
weld aan de orde van de dag zijn...? Waarom kiezen zij allemaal
bewust voor een gezamenlijke en geweldloze strijd?

Als je kijkt naar het persoonlijke verhaal van Ali van The 
Parent Circle, wordt duidelijk dat hij niet van de ene op de ande-
re dag besloten heeft om geweld af te zweren en vredesactivist te
worden. Het lezen van vele boeken en het meemaken van ver-
schillende gebeurtenissen hebben hem geleidelijk aan tot het in-
zicht doen komen dat geweldloos verzet ‘de enige manier is om
het bloedvergieten te stoppen, om de angst weg te nemen en om
een toekomst te creëren waarin iedereen vrij is’. Keer op keer be-
nadrukt Ali dat hij niet van gedachten is veranderd over de Pales-
tijnse kwestie, maar dat hij anders is gaan denken over de midde-
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len. Hij streeft nog altijd het einde van de Israëlische bezetting na
maar hij gelooft niet langer dat geweld tot een rechtvaardige op-
lossing kan leiden.

Daarnaast is het duidelijk dat Ali zijn werk bij The Parent 
Circle als verzet beschouwt. Hij heeft geen interesse in ‘handjes
vasthouden’ of om samen met de Israëlische activisten ‘Kumbaya
my lord’ te gaan zingen. Hij ziet zijn vredesactivisme als onder-
deel van de gezamenlijke Israëlische en Palestijnse geweldloze
strijd voor mensenrechten. Zijn overtuiging is gebaseerd op een
gedegen kennis van de theorie achter geweldloos verzet en de rol
die geweld en het rigide vijanddenken hierin hebben. Deze as-
pecten vind je ook terug in het levensverhaal van Raz.

Het is zeker niet mijn bedoeling om de ervaringen van een
jonge Israëlische vrouw uit een welgestelde familie gelijk te stel-
len aan het leven van een Palestijnse man uit een dorpje op de be-
zette Westelijke Jordaanoever. Echter, in de levensverhalen van
Raz, Ali en de andere geïnterviewde vredesactivisten kan men
wel overeenkomsten vinden wat betreft de motivatie van deze
Palestijnen en Israëliërs die weigeren elkaars vijand te zijn. Zo
baseren zij zich allen op de strategie van geweldloosheid (dus
niet op pacifisme), hebben ze allemaal een periode doorgemaakt
waarin hun beeld van ‘de ander’ veranderde, en zien allen het als
hun persoonlijke plicht om actief deel te nemen aan de geza-
menlijke strijd voor mensenrechten.

Anders dan vaak wordt gedacht zijn deze activisten dus geen
‘hippies’ of ‘rebellen’ en komt hun werk juist voort uit een per-
soonlijke betrokkenheid bij de maatschappij. Om het werk en de
boodschap van de Israëlische en Palestijnse geweldloze strijd te
begrijpen, is het belangrijk om naar de persoonlijke motivatie
van de deelnemers te kijken. In mijn onderzoek heb ik de resulta-
ten uit mijn interviews gecombineerd met bestaande literatuur
en theorieën over verzet en activisme. Een van deze theorieën
heeft te maken met drie punten die centraal staan in de individu-
ele motivatie van de activisten: persoonlijke betrokkenheid, edu-
catie/besef, en plichtsgevoel.

124

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 124



Persoonlijke betrokkenheid doelt op de mate waarin een indivi-
du direct betrokken is bij het conflict. Uit de verhalen en om-
schrijvingen in de eerste vier hoofdstukken van dit boek moge
duidelijk zijn geworden dat eigenlijk elke inwoner van Israël en
de Palestijnse gebieden getroffen wordt door het conflict. De be-
zetting beperkt zich niet tot checkpoints en militaire verrichtin-
gen, maar strekt zich uit tot elk aspect van het dagelijks leven van
Israëliërs en Palestijnen. Zo kan geen enkele Palestijn uit de Be-
zette Gebieden vrij reizen en moet elke Joodse Israëliër verplicht
het leger in.

Uit mijn onderzoek blijkt echter dat het merendeel van de
vredesactivisten voor hun deelname aan het geweldloos activis-
me al persoonlijk, direct en actief betrokken was bij het conflict.
Zo was Ali eerder al actief in het gewapend verzet en de politieke
beweging in zijn dorp, en vervulde Raz haar dienstplicht in het
Israëlische leger. De frontman van het Israëlische Comité Tegen
Huisvernielingen (icahd) gaf les aan de universiteit en richtte
zich daarbij op de geschiedenis van het Israël-Palestinaconflict.
En alle oprichters van Combatants for Peace hebben vóór hun
deelname aan het vredesactivisme deelgenomen aan het Israëli-
sche leger of aan gewapende Palestijnse facties. Hoewel ieder op
z’n eigen manier, waren de meeste activisten dus al direct betrok-
ken bij het conflict vóór hun deelname aan de geweldloze strijd.
Dit is een belangrijk punt omdat ieder van hen aangeeft dat hij of
zij sterk beïnvloed is door de ervaringen die hij of zij door die
persoonlijke betrokkenheid heeft beleefd. Maryam, één van de
initiatiefnemers van Ta’ayush, legt het als volgt uit:

‘Ta’ayush betekent samenleven in het Arabisch. Wij zijn een
almaar groter groeiende groep Israëliërs en Palestijnen die
weigeren elkaar als absolute vijand te zien.We werken voor-
namelijk in de vluchtelingenkampen en in de bedoeïenen-
gemeenschap in de bergen ten zuiden van Hebron. De men-
sen daar moeten in erbarmelijke omstandigheden leven,
puur en alleen omdat ze Palestijns zijn. Hun dorpen wor-
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den verwoest, hun land afgepakt door de illegale nederzet-
tingen, en de muur sluit hen letterlijk af van de buitenwe-
reld. Wij kunnen niet zwijgen en toekijken hoe deze men-
sen in mensonterende omstandigheden moeten leven.
Ta’ayush wil iets aan deze situatie doen. We bouwen school-
tjes en we hebben een project waarbij we zelfvoorzienende
generatoren installeren in de meest armzalige kampen.
Hierdoor hebben de bewoners bijvoorbeeld licht of kunnen
ze een wasmachine aansluiten. Heel kleine, simpele dingen
die de meesten van ons als vanzelfsprekend beschouwen.
Gewoon van mens tot mens, samen tegen de armoede.
Maar in Israël en Palestina wordt het helpen van deze men-
sen helemaal niet als gewoon of normaal gezien. Sterker
nog, de meeste Israëliërs zien Ta’ayush als een groep verra-
ders. Ze beschuldigen ons van heulen met de vijand omdat
elke verbetering in het leven van een Palestijn gezien wordt
als een daad tegen Israël. De meeste Israëliërs beschouwen
de Palestijnen niet als gewone mensen met dromen en idea-
len, maar als een soort monsters die maar één doel hebben:
het kapotmaken van Israël.
Ik kom uit een links gezin en net als mijn moeder werk ik
als maatschappelijk werker. Toch zag ook ik ontwikkelings-
hulp aan de Palestijnen als een verkapte vorm van hulp aan
terroristen. Dit veranderde pas toen ik voor mijn werk naar
Haifa verhuisde, een stad aan de noordelijke kust van Israël
die bekendstaat om zijn grote percentage Arabische Israë-
liërs. Ik ging daar wonen omdat ik een baan had gevonden
waarbij ik een gezondheidsproject ging opzetten in een
buurtcentrum in één van de armste wijken van Haifa. Dat
betekende dus eigenlijk dat ik een project ging doen voor de
niet-Joodse inwoners van de stad, want dat zijn de mensen
die arm zijn. Net als de meeste Israëliërs had ik me nooit af-
gevraagd waarom de Arabieren in Israël zo achterblijven.
Een andere cultuur, een andere houding tegenover hard
werken, ik weet niet precies wat ik dacht, maar het zal wel in
die trant zijn geweest.
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[...] Pas toen ik met deze mensen werkte, begon ik daar an-
ders over te denken. En ik merkte dat er geen geld beschik-
baar was voor dit soort projecten. In Israël worden die na-
melijk door het Joods Nationaal Fonds gefinancierd. En de
Palestijnse inwoners mogen dan wel Israëlische burgers
zijn, ze hebben niet dezelfde nationaliteit als ik. Dat werd
eigenlijk doorgetrokken in alles. Er was geen geld voor ont-
wikkeling, geen geld voor educatie, er werden geen investe-
ringen in de infrastructuur van Arabische wijken gedaan,
ze hadden geen verzekering, enzovoort, enzovoort. Door de
frustratie van de mensen met wie ik werkte, begon ik lang-
zaamaan anders te denken over hun kansen in de Israëli-
sche samenleving.
Toch duurde het nog twee jaar – tot de uitbraak van de
tweede intifada – voor ik ‘armoede’ ook daadwerkelijk aan
‘het conflict’ koppelde. Een van de tieners die regelmatig
naar het buurtcentrum kwamen werd doodgeschoten door
de Israëlische politie tijdens een demonstratie in Haifa. In
de kranten werd geschreven dat hij lid zou zijn geweest van
een ondergrondse terroristische cel en dat hij een molo-
tovcocktail naar de politie zou hebben gegooid. Maar ik
kende deze jongen. Hij was zeventien jaar en had als puber
misschien wel een grote mond, maar hij was niet gevaarlijk
en hij was zeker niet extremistisch. Terwijl mijn vrienden
en familie het optreden van de politie prezen, werd ik door
de tante van de jongen uitgenodigd voor een wake. Die
werd gehouden in het dorp van zijn grootouders in de Wes-
telijke Jordaanoever en ik kreeg een lift van een familielid
uit de stad. Wat ik toen zag heeft mijn wereldbeeld veran-
derd en leidde uiteindelijk tot de oprichting van Ta’ayush.
Als straf voor de tweede intifada was het dorp afgesloten
van elektriciteit; er was geen licht of stromend water en de
idf was constant op de achtergrond aanwezig in de hoeda-
nigheid van soldaten bij checkpoints, en apc’s (Armored
Personel Carriers) en tanks in de straten. Desondanks werd
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er gezongen en gehuild. Tijdens de wake werd er eten uitge-
deeld en een grote foto van de jongen stond op een tafel met
bloemen eromheen. Ik werd warm onthaald, en een van de
gasten fluisterde me toe: ‘Wij hebben geen probleem met
Joden, we hebben een probleem met de al-jish (de solda-
ten).’
Vanaf dat moment begon ik te beseffen dat je de armoede
van de Palestijnen niet los kunt zien van de discrimineren-
de maatregelen waarmee ze geconfronteerd worden; van de
onderdrukking van hun dorpen door de idf, van de wette-
loosheid als het gaat om Arabische Israëli en de Palestijnen
in de Westelijke Jordaanoever. Beetje bij beetje ging ik daar
meer over lezen en luisterde ik naar de verhalen van de jon-
geren in het buurtcentrum. Ik ging een paar keer terug naar
het dorp en woonde een bijeenkomst van Zochrot bij. Zo-
chrot (‘herinneren’ in het Hebreeuws) is een Israëlische or-
ganisatie die Israëliërs vertelt over de Nakba, de etnische
zuivering van 1948. Dit alles kwam hard aan. Ik bedoel, ik
woon al mijn hele leven in Israël, maar ik had nog nooit na-
gedacht over de armoede in onze samenleving, laat staan
over de situatie in de Palestijnse gebieden. Ik denk dat dat
komt doordat wij, Joodse Israëliërs, de Arabieren niet echt
zien. We denken niet na over wat er achter de muur ge-
beurt. In onze ogen zijn de Palestijnen gewoon arm omdat
ze niet willen werken. [...] Maar goed, het heeft al met al
nog zo’n anderhalf jaar geduurd voor ik ook echt wat ging
doen met dit idee. Samen met drie andere Israëli die regel-
matig de Westelijke Jordaanoever bezochten, begonnen we
met Ta’ayush. Nu ik wist wat er allemaal gebeurde, kon ik
simpelweg niet langer zwijgen. Ik moest iets ondernemen.
Ta’ayush streeft gelijkheid na, en vrijheid voor iedereen: sa-
menleven. We geven praktische hulp. Die is echter voorna-
melijk bedoeld om te zorgen dat we elkaar, Palestijnen en
Israëliërs, weer als mensen gaan zien. Dan pas kunnen we
echt als gelijken samenleven en aan een gedeelde toekomst
bouwen.’
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Net als Raz en Ali is Maryam in haar dagelijks leven met ‘de an-
der’ in aanraking gekomen. Haar werk in een buurtcentrum in
Haifa heeft haar beeld van de Palestijnse Israëliërs en hun leef-
omstandigheden veranderd. Het zette een ‘proces van educatie
en besef ’ in werking. Met andere woorden, Maryam begon na te
denken over de oorzaken van de armoede onder Palestijnse Is-
raëliërs.

De discriminerende maatregelen tegen de niet-Joodse bevol-
king en de moord op een van haar pupillen, deden haar beseffen
dat het niet slechts ‘een ander werkethos’ betrof. Toch duurde het
nog ruim anderhalf jaar voor ze daar ook daadwerkelijk mee aan
de slag ging. Het was uiteindelijk haar plichtsgevoel dat haar tot
vredesactivisme aanzette. ‘Nu ik wist wat er allemaal gebeurde,
vond ik gewoon dat ik niet langer stil kon zijn.’

Dit patroon van persoonlijke betrokkenheid die leidt tot een
proces van educatie en tot het besef dat uiteindelijk leidt tot ge-
zamenlijk vredesactivisme, komt bij het overgrote deel van de
activisten terug. Mensen worden dus niet van de ene op de ande-
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re dag een activist, maar doorlopen een proces dat soms wel en-
kele jaren kan duren. Eén van de laatste stappen in dit proces is
het leren en doorgeven van de theorie achter geweldloos verzet.
Dit gebeurt één op één tussen bevriende activisten onderling,
maar ook tijdens workshops en cursussen. Elke maand wordt er
wel ergens in de Westelijke Jordaanoever een weekend georgani-
seerd waar geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over
de strategie achter ‘people power’. Sommige van deze workshops
worden begeleid door vredesactivisten uit het buitenland. Zo
heb ik tijdens mijn onderzoek een workshop bijgewoond die
werd gegeven door vredesactivisten uit Zuid-Afrika en Servië.
Zij vertelden over hun persoonlijke ervaringen in de antiapart-
heidsbeweging en in de volksopstand tegen Slobodan Milos̆ević.

Uit de persoonlijke verhalen van Raz, Ali en Maryam wordt
duidelijk dat een verandering in het beeld dat ze hadden van ‘de
andere kant’ (Palestijnen van Israëli en vice versa) een grote rol
heeft gespeeld in hun beslissing om vredesactivist te worden. Ze
zijn van mening dat het vijanddenken de bezetting en de men-
senrechtenschendingen in stand houdt. Wanneer men de ande-
ren immers als ‘mensen net als jij en ik’ zou zien, zou het geweld
tegen hen onacceptabel worden. In navolging van de strategie
van geweldloosheid zijn de activisten ervan overtuigd dat het le-
ger en de Israëlische staat de bezetting alleen in stand kunnen
houden als ze de steun hebben van het volk. Zolang de Israëliërs
alle Palestijnen als terroristen beschouwen, zullen zij de onder-
drukkende maatregelen tegen hen dus steunen en zal de bezet-
ting voortduren. Volgens de activisten is de eerste stap naar een
rechtvaardige oplossing dan ook het doorbreken van het vij-
andsbeeld en het ‘menselijk maken’ van de andere kant.
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6

ANGST, HAAT EN 
MENSENRECHTEN

‘de nakba herdenking ‒  zwarte ballonnen’
qalandia-vluchtelingenkamp,

westelijke jordaanoever, 15 mei 2008

Alhoewel het halfvijf ’s nachts is krioelt het op het zanderige
voetbalveld in het Qalandia-vluchtelingenkamp van de mensen.
Een groep van ongeveer vijftig Palestijnen en tien internationals
luistert naar de instructies van een jonge Palestijnse vrouw. Ter-
wijl ze praat wisselen Arabisch en Engels elkaar moeiteloos af:

‘Allereerst hartstikke bedankt dat jullie hier allemaal zijn.
We hebben nog heel veel werk te verzetten, dus alle hulp is
welkom. Zoals jullie kunnen zien heeft de eerste groep kei-
hard gewerkt en al een heleboel ballonnen gevuld. We heb-
ben net even geteld en er zijn nu al ongeveer zevenduizend
ballonnen klaar om opgelaten te worden.’

Bij het horen van dat aantal gaat er een luid gejuich op. De aan-
blik van een voetbalveld gevuld met duizenden zwarte helium-
ballonnen is indrukwekkend. En ondanks het vroege uur is de
sfeer onder de aanwezigen uitgelaten. De nieuwe groep zit nog
vol enthousiasme en energie, maar de vijftien activisten die de
voorbereidingen leiden – en die dus al de hele nacht aan het werk
zijn – zien bleek van vermoeidheid. De jonge vrouw heeft duide-
lijk moeite om haar geduld te bewaren:
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‘Jongens, jongens, luister nou even. Het gaat de goede kant
op maar we hebben vijf uur gedaan over het vullen van ze-
venduizend ballonnen, dus we hebben nog ongeveer zeven
uur nodig voor de rest. Het publiek zal hier morgenochtend
om elf uur zijn, dus we hebben echt geen tijd te verliezen.
We hebben acht heliumtanks om de ballonnen te vullen.
Voor elke tank is een groepje van vijf mensen nodig die de
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ballonnen vullen. De rest gaat ons helpen de boodschappen
van de kinderen aan de ballonnen vast te maken.’

Wanneer doordringt dat niet iedereen daadwerkelijk ballonnen
zal kunnen vullen, wordt het een drukte van jewelste. Mensen
rennen door elkaar en groepjes ‘claimen’ hun heliumtank. Na
wat geschuif – wellicht is het niet zo verstandig om vijf pubers de
verantwoording te geven over een heliumtank van anderhalve
meter – keert de rust terug en gaat iedereen aan het werk. De
groep die wordt afgelost laat de nieuwkomers zien hoe het werkt:
één persoon vult de ballonnen en geeft ze door aan twee anderen
om ze dicht te knopen. Weer twee anderen bevestigen vervolgens
touwtjes aan de ballonnen en bundelen ze tot bossen van twaalf
en hangen ze aan een waslijn.

Een groepje van vijf vrouwen, dat verzameld om de achterste
heliumtank staat, zet een traditioneel Palestijns lied in. Al snel
galmt het het voetbalveld over en zijn de aanwezige internatio-
nals enthousiast gemaakt om een lied in het Arabisch te leren.
Het is van de bekende Libanese zangeres Fairuz en gaat over een
vrouw die haar olijfbomen toezingt. Elke Palestijn kent dit lied
en het verhaal dat erin wordt verteld. Het is toepasselijk, want het
is de vroege ochtend van 15 mei en alle aanwezigen zijn bijeenge-
komen om te helpen met de voorbereidingen voor de herden-
king op Nakba dag.

Nakba dag is een Palestijnse nationale rouwdag waarop de ge-
beurtenissen van de Nakba in 1948 worden herdacht. De eerste
Nakba dag werd in 1998 door Yasser Arafat georganiseerd en was
bedoeld om stil te staan bij de vernietiging van 418 Palestijnse
dorpjes en bij de 800 000 Palestijnen die destijds gedwongen
moesten vluchten uit het gebied dat wij nu aanduiden als de staat
Israël. Hoewel er geen officieel protocol voor de herdenkingen
bestaat, gaan ze geregeld gepaard met demonstraties, politieke
bijeenkomsten en confrontaties tussen Palestijnse jongeren en
het Israëlische leger.

In 2008 heeft de Nakba precies 60 jaar geleden plaatsgevonden.
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Om dit te herdenken wil een bevriende groep activisten dat jaar
iets speciaals doen. Na verschillende bijeenkomsten en lang over-
leg is er besloten om 21 951 zwarte ballonnen op te laten. Eén voor
elke dag die er sinds de Nakba is verstreken. Omdat de heden-
daagse vluchtelingenkampen een gevolg zijn van de Nakba, zul-
len de ballonnen worden opgelaten vanuit de drie grootste kam-
pen in de Westelijke Jordaanoever. De Israëlische blokkade om de
Gazastrook maakt het helaas onmogelijk om ook daar ballonnen
op te laten. Welke goederen wel of niet de Gazastrook in mogen
wordt ten slotte bepaald door Israël, en voor het ‘invoeren’ van de
zeer explosieve heliumtanks zal zeker geen toestemming gegeven
worden. Om toch alle Palestijnen bij de herdenking te betrekken,
is er aan de schoolkinderen in de Gazastrook gevraagd een bood-
schap op een papiertje te schrijven of te tekenen. De papiertjes
zullen aan de ballonnen worden geknoopt en mee de lucht in
gaan.

Na vier uur ballonnen vullen volg ik de activisten die deze dag
organiseren naar de kantine van de voetbalvereniging. Door de
fysieke barrière tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaan-
oever is het onmogelijk om de originele berichtjes van de school-
kinderen aan de ballonnen te binden. Om dit probleem te om-
zeilen hebben de basisschoolleraren de berichtjes gescand en
naar de activisten in de Westelijke Jordaanoever gemaild. Om
geld te besparen hebben zij deze berichtjes vervolgens uitgeprint
op A4-papier. In de kantine van de voetbalvereniging is een
groep van ongeveer tien mensen bezig de berichten van elkaar te
knippen en uit te zoeken.

Tijdens het knippen, plakken en vastknopen van de berichtjes
aan de ballonnen, ontstaat er een discussie over de verschillende
boodschappen van de kinderen. De meeste papiertjes bevatten
tekeningen of korte, geschreven boodschappen. Sommige zijn
politiek van aard en vragen om rechtvaardigheid en het recht tot
terugkeer voor de vluchtelingen van de Nakba. Andere berichtjes
geven uiting aan de hoop en dromen van de kinderen. De bood-
schap van een achtjarig meisje uit het noorden van de Westelijke
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Jordaanoever is simpel en aangrijpend: ‘Ik hoop dat ik op een
dag in de zee mag zwemmen.’ De boodschap staat op een kinder-
lijke tekening van een strand, de zee en een ondergaande zon. Ik
ken het kamp waar dit meisje woont en weet dat het hoog op een
berg ligt. De kinderen aldaar kunnen de zee wel zien, maar door
de checkpoints en de muur kunnen zij er niet heen.

Een deel van de kindertekeningen heeft een meer sinistere
toon. Mohammed, een vierendertigjarige tandarts uit Ramallah,
houdt een kindertekening omhoog met een afbeelding van een
bebloede legertank erop:

‘Moeten we dit soort tekeningen er nou wel bij doen? Mis-
schien moeten we ze in ieder geval helemaal achteraan han-
gen. De media gaat zich hier natuurlijk weer compleet op
focussen en negeren dan de andere berichtjes. Ze zullen het
als een excuus gebruiken om ons terroristen te noemen.’
(Mohammed, Pal, Qalandia Refugee Camp, 15-05-2008)

Met een hoog, hysterisch vrouwenstemmetje voegt hij hier nog
aan toe: ‘Kijk! De Palestijnen leren hun kinderen ons te haten!’
De andere activisten lachen, maar iedereen weet dat dit regelma-
tig echt wordt gezegd. Er wordt kort over gesproken, en al snel is
iedereen het erover eens dat de realiteit van wat een bezetting
met kinderen doet niet verborgen moet worden:

‘Die tekeningen... dat is precies het effect van de bezetting
op kinderen. De kinderen uit de Gazastrook leren, spelen
en dromen net als elk ander kind, maar ze groeien niet op in
vrijheid. Hoe kun je je onschuld bewaren als je opgroeit in
de grootste openluchtgevangenis op aarde? Geen eten, geen
speelgoed, geen toekomst...Als journalisten er iets over vra-
gen antwoord je maar dat dit precies is waartegen wij vech-
ten. Dat we hier vandaag staan omdat we niet langer willen
toezien hoe de bezetting onze kinderen beschadigt.’
(Bushra, Pal, Qalandia Refugee Camp, 15-05-2008)
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Buiten klinkt nog steeds het vrolijke gejoel en gezang van de
groep vrijwilligers die de ballonnen aan het vullen zijn. Binnen
werken de activisten echter in stilte. Moe van de lange nacht en
moe van het telkens herhalen van dezelfde boodschap.

Om zes uur ’s ochtends komt de zon op. De aanblik van het
voetbalveld vol zwarte ballonnen in het ochtendlicht is indruk-
wekkend. Het opkomen van de hete lentezon brengt echter ook
een onvoorzien probleem met zich mee. De ballonnen zijn niet
tegen de stijgende temperatuur opgewassen en langzaam maar
zeker beginnen de trosjes ballonnen naar de grond te zakken. Er
moet snel een beslissing worden genomen. De ballonnen kun-
nen naar de koele kelders van de voetbalvereniging gebracht
worden. Dat zou echter wel het indrukwekkende aanzicht van
duizenden ballonnen wegnemen, waarmee de activisten een
groot publiek hopen te trekken. Ze kunnen de ballonnen ook ge-
woon laten hangen, met het risico dat ze om twaalf uur ’s mid-
dags niet meer genoeg helium bevatten om op te stijgen. De tem-
peratuur stijgt snel en de activisten besluiten met pijn in het hart
om de ballonnen toch maar naar binnen te brengen.

De teleurstelling bij de aanwezigen is voelbaar en wordt nog
groter als de wind in de loop van de nacht van richting veran-
dert. Want dat betekent dat het gehoopte dramatische effect van
21 915 zwarte ballonnen boven West-Jeruzalem waarschijnlijk
niet zal worden bereikt. Gelukkig verbetert de sfeer iets door het
geklungel van het naar binnen brengen van duizenden ballon-
nen. Op de kleine trapjes van de grote catacombes van de voet-
balvereniging raken de activisten al snel verstrikt in de vele tros-
sen ballonnen. En door het per ongeluk insluiten van een van de
vrijwilligers op het toilet in de kleedkamer krijgen de activisten
de slappe lach, waarbij ze vele flauwe grapjes maken: ‘Sorry, nog
drie uur en je kunt eruit’, ‘het jongste slachtoffer van de Nakba’,
en ‘wie zei dat activisme makkelijk was?’

Om tien uur stroomt het voetbalveld vol met buurtbewoners
en andere geïnteresseerden. Terwijl een deel van de vrijwilligers
binnen doorwerkt om de laatste berichtjes aan de ballonnen te
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knopen, verzamelt zich buiten een groep lokale en buitenlandse
journalisten. De jonge Palestijnse vrouw die eerder instructies
gaf aan de vrijwilligers staat hen te woord:

‘Wij zijn hier vandaag bijeen om de gebeurtenissen van de
Nakba te herdenken. Vandaag denken wij niet alleen aan
het verleden en de slachtoffers van toen, maar ook aan de
Nakba van vandaag. De Nakba heeft namelijk niet alleen
plaatsgehad in 1948 en ligt niet in ons verleden, het gebeurt
ook nu. Het is levende geschiedenis. Wat begonnen is met
het bloedbad in Deir Yassin* wordt vandaag de dag voort-
gezet door middel van het vernietigen van huizen in Oost-
Jeruzalem, het bouwen van de afscheidingsmuur in de Wes-
telijke Jordaanoever en de blokkade om de Gazastrook.
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* Op 9 april 1948 viel de Haganah, de zionistische strijdmacht, het Pales-
tijnse dorp Deir Yassin binnen. Het dorp werd volledig verwoest en ten
minste 245 ongewapende dorpelingen werden vermoord. Dit bloedbad
was het begin van de Nakba die gepaard ging met het totstandkomen van
de staat Israël. Deir Yassin staat sindsdien symbool voor de gehele Nakba.
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“Bezetting”is het militaire codewoord voor “Nakba 2008”.
Al zestig jaar wordt er alles aan gedaan om de Palestijnen
onzichtbaar te maken:“Een land zonder volk, voor een volk
zonder land”. Ons bestaan wordt ontkend, we worden ont-
eigend van onze huizen en verdreven van ons land. Maar we
waren er toen en we zijn er nog steeds. We weigeren de ge-
beurtenissen van 1948 te vergeten. We herinneren ons de
dorpen en de vluchtelingen en we denken aan onze broe-
ders en zusters die op dit moment gevangen worden ge-
houden in de Gazastrook. Gaza ala Bali (Gaza in onze ge-
dachten)!
[...] Wij zijn allemaal Palestijnen en hebben recht op een
bestaan. Wij herdenken vandaag de Nakba omdat we het
recht hebben om te leven. We kunnen de Nakba niet verge-
ten omdat we nog altijd worden ontkend, verdreven en on-
derdrukt. Vrede zal niet tot stand komen wanneer we de
Nakba van toen vergeten. De enige weg naar vrede is het
stoppen van de voortdurende Nakba van vandaag. Justice is
the key to tomorrow (rechtvaardigheid is de sleutel van de
toekomst).
(Huwaida, Pal, Qalandia Refugee Camp, 15-05-2008)

De boodschap is duidelijk: de Nakba is niet slechts een histori-
sche ramp die zestig jaar geleden plaatsvond, het is een ramp die
tot op de dag van vandaag voortduurt: de onrechtvaardigheid
van de structurele ontkenning en onteigening van het Palestijnse
volk. De enige weg naar een rechtvaardiger toekomst is – volgens
de activisten – het erkennen en stoppen van de voortdurende
Nakba tegen het Palestijnse volk. De nadruk van deze boodschap
ligt op de toekomst, op een rechtvaardige oplossing van de hui-
dige situatie.

De aanwezige buitenlandse media leggen deze positieve bood-
schap gretig vast. Slechts één pientere lokale journalist merkt op
dat het lanceren van de ballonnen niet plaatsvindt tijdens de of-
ficiële Nakba herdenkingsbijeenkomst die een uur later op het
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Al-Manaraplein in Ramallah is gepland. ‘Willen jullie geen deel
uitmaken van de ceremonie die door de pa is georganiseerd?’
vraagt de journalist terwijl hij de camera op Mohammed richt.
Die denkt even na voor hij antwoordt:

‘Door de Nakba is het vluchtelingenprobleem ontstaan.
Het zou vandaag in de eerste plaats moeten gaan om de
mensonterende omstandigheden in de vluchtelingenkam-
pen. Een ceremonie voor en door de mensen in het kamp.
Daarom hebben wij voor het Qalandia-vluchtelingenkamp
gekozen.’
(Mohammed, Pal, Qalandia Refugee Camp, 15-05-2008)

De journalist is duidelijk niet tevreden met dit algemene ant-
woord. Het is tenslotte niet gebruikelijk dat men de officiële her-
denking omzeilt en op zo’n indirecte manier de pa bekritiseert.
Voor hij echter kan doorvragen richt Mohammed snel de aan-
dacht op de ballonnen, die nu uit de catacomben van het sport-
complex naar buiten worden gebracht.

Het voetbalveld is nu goed gevuld met in het zwart geklede
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mensen die de duizenden zwarte ballonnen vasthouden. On-
danks de sombere kleur en de boodschap van deze dag is de sfeer
uitgelaten, bijna feestelijk. Kinderen rennen rond en spelen met
de ballonnen terwijl de volwassenen in groepjes staan te praten.
Onder luid gejoel en het scanderen van ‘Nakba-Nakba-Nakba’
worden de ballonnen losgelaten. Ze kleuren de lucht boven het
vluchtelingenkamp zwart, terwijl het publiek spontaan ‘hurriye-
hurriye-hurriye’ roept. Met de ballonnen nog zichtbaar in de
lucht marcheert de bigband van de scouting van Ramallah het
terrein op. De luide trommels en trompetten en het opgetogen
gezwaai met vlaggen nodigen het publiek uit om de band te vol-
gen. De optocht, die georganiseerd is door de pa, zal de mensen
naar het dichtbijgelegen Ramallah leiden, waar de op nationaal
niveau georganiseerde politieke herdenking weldra zal begin-
nen.

Terwijl het veld leegloopt ploffen de activisten die het ballon-
nenevenement hebben georganiseerd neer op de betonnen sup-
porterstribune:

‘Oké, het ging niet helemaal zoals gepland, maar toch vind
ik het een succes. De bewoners van Qalandia (vluchtelin-
genkamp) hebben bijna allemaal meegeholpen of zijn ko-
men kijken. De kinderen waren blij en iedereen deed mee.
Bovendien heb ik geen Hamas- of Fatah-vlaggen gezien.
Nou ja, tot die optocht begon natuurlijk.’
(Sihaam, Pal, Qalandia Refugee Camp, 15-05-2008)

Met vermoeide gezichten beginnen de activisten aan het schoon-
maken van het voetbalveld. Touwtjes, kapotte ballonnen en los-
geraakte berichtjes worden opgeruimd en spandoeken worden
weggehaald. Niemand reageert in eerste instantie op de luide
knallen die hoorbaar zijn vanaf het nabijgelegen checkpoint. Pas
als er ook ambulancesirenes en een harde ontploffing klinken
kijkt Mohammed even op:
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‘Er moet met scherp geschoten worden. Die confrontaties
bij de checkpoints... maken die nou eigenlijk deel uit van
ónze traditie of van die van hén?’

De opmerking van Mohammed is duidelijk cynisch bedoeld.
Maar zoals meestal bij cynische uitspraken schuilt er ook in deze
een pijnlijke kern van waarheid: in de Palestijnse gebieden gaat
er geen dag voorbij – zelfs Nakba dag niet; of deze dag juist in het
bijzonder? – zonder een confrontatie met het Israëlische leger.

* * *

Nakba dag is de enige dag in het jaar dat de gezamenlijke Israëli-
sche en Palestijnse vredesbeweging eenzijdig bezig is. Dat wil
zeggen, dat beide ‘groepen’ los van elkaar protesten en symboli-
sche acties organiseren in Israël en in de Palestijnse gebieden. De
zogeheten ‘zwarte-ballonnenactie’ werd in 2008 opgezet door
Palestijnse activisten. In dezelfde periode hielen Israëlische acti-
visten zich bezig met protesten gericht op het Israëlische publiek.
Op het eerste gezicht lijkt hier een vrij logische en vanzelfspre-
kende verklaring voor te zijn. Nakba dag valt tenslotte samen
met de Israëlische Onafhankelijkheidsdag – een nationale feest-
dag die in Israël uitgebreid gevierd wordt. Feestvieren en herden-
ken gaan niet samen, en dus lijkt het logisch dat de activisten de-
ze dag gescheiden organiseren.

Deze redenatie is niet geheel juist. De daadwerkelijke reden
achter de ‘gescheiden’ acties is namelijk ingewikkelder en raakt in
veel opzichten de kern van de gezamenlijke Israëlische en Pales-
tijnse vredesbeweging. Zoals eerder omschreven is de nationali-
teit van een individu in Israël en de Palestijnse gebieden niet ge-
koppeld aan zijn of haar burgerschap maar aan zijn of haar etni-
sche achtergrond. Er bestaat geen Israëlische nationaliteit. Israël
is immers een ‘Joodse staat’ en de officiële nationaliteit van Israë-
liërs is dan ook Joods. Dit betekent dat Palestijnen en andere
niet-Joodse inwoners van Israël wel Israëlische staatsburgers zijn
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maar niet de officiële Israëlische nationaliteit (Joods) hebben.
Aan de andere kant heb je de Palestijnse nationaliteit. Omdat

er geen onafhankelijke Palestijnse staat bestaat is ook deze vorm
van collectieve nationaliteit gekoppeld aan iemands etnische
achtergrond. Palestijnen die niet in de Westelijke Jordaanoever
of de Gazastrook wonen maar bijvoorbeeld in Israël, in een an-
der Arabisch land, in de Verenigde Staten of Europa, voelen zich
nog altijd Palestijns. Bij internationale organisaties als de Ver-
enigde Naties staan zij ook zo geregistreerd, en Palestijnen die
geboren zijn in een ander land en een paspoort bezitten van dat
land rekenen zichzelf tot het Palestijnse volk of nationaliteit. An-
ders dan in Nederland wordt in Israël en de Palestijnse gebieden
iemands nationaliteit dus niet bepaald door burgerschap maar
door afkomst.

Voor de mensenrechtenactivisten in dit gebied vormt dit een
groot probleem. Aan iemands nationale status zijn immers aller-
lei rechten verbonden. Een Nederlander heeft bijvoorbeeld recht
op sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg. Als iemand
niet de Nederlandse nationaliteit heeft, of geen permanente
woonvergunning bezit, kan hij of zij geen aanspraak maken op
deze nationale voorzieningen. In Israël werkt dit hetzelfde. De Is-
raëlische staat heeft een hele reeks rechten en voorzieningen die
alleen toegankelijk zijn voor burgers met de Israëlische nationa-
liteit. Omdat die nationaliteit echter ‘Joods’ is en niet ‘Israëlisch’,
geldt een aantal van deze rechten en voorzieningen niet voor alle
Israëlische staatsburgers en zijn de nationale voorzieningen van
de Israëlische staat alleen toegankelijk voor Israëliërs met een
Joodse nationaliteit. De anderhalf miljoen Palestijnse inwoners
van Israël zijn dus wel staatsburgers maar worden niet tot de lan-
delijke nationaliteit gerekend. Voor hun dagelijks leven betekent
dit dat zij geen aanspraak kunnen maken op bepaalde regelingen
en voorzieningen.

De vredesactivisten zien dit als discriminatie omdat rechten
en plichten puur gebaseerd zijn op iemands afkomst. Zij verzet-
ten zich tegen deze vorm van discriminatie en pleiten voor de
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mensenrechten van het individu, wat niet betekent dat ze tegen
elke vorm van nationaliteit of nationalisme zijn. Integendeel, het
overgrote deel van de activisten neemt deel aan de geweldloze
strijd juist vanuit een nationalistisch perspectief. De Israëlische
oprichters van Combatants for Peace zijn bijvoorbeeld geen
dienstweigeraars omdat ze tegen Israël zijn, maar juist omdat de
bezetting in hun ogen de veiligheid van Israël in gevaar brengt.
Palestijnse vredesactivisten als Ali zien het als hun plicht om op
een geweldloze manier te strijden voor hun volk. Ook uit de om-
schrijving van de zwarte-ballonnenactie komt de nationale am-
bitie van de activisten naar voren. Deze actie benadrukte de ver-
bondenheid tussen de Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever
en die in de Gazastrook en het recht om als ‘Palestijns volk te mo-
gen leven’. De activisten strijden dus tegelijkertijd voor nationale
onafhankelijkheid en tegen discriminatie gebaseerd op nationa-
liteit.

Dit lijkt tegenstrijdig – je kunt tenslotte niet tegelijkertijd voor
én tegen iets zijn –, maar het bevestigt slechts het mensenrech-
tenperspectief waar de activisten zich op baseren. De gezamen-
lijke Israëlische en Palestijnse vredesbeweging benadrukt dat
mensenrechten voor iedereen zouden moeten gelden, ongeacht
ras, geslacht, afkomst of nationaliteit. In het internationaal recht
zijn echter ook de individuele rechten op geloof en identiteit ge-
waarborgd. Internationale mensenrechtenverdragen zijn juist
bedoeld om, ongeacht specifieke kenmerken als afkomst en ge-
slacht, de rechten van het individu te garanderen. Het zou men-
sen moeten beschermen tegen racisme en andere vormen van
discriminatie. De activisten strijden dus voor het recht op een
nationale identiteit zonder dat deze nationaliteit de rechten of
plichten van een individu bepaalt.

Dit klinkt ingewikkeld maar is eigenlijk wel logisch. Zo lo-
gisch zelfs dat wij het hier in Nederland als iets vanzelfsprekends
zien. Als je bijvoorbeeld van Molukse of Turkse afkomst bent tast
dat feit je burgerrechten niet aan; als je een vrouw bent (deel van
je identiteit) mag men jou vanwege je geslacht geen baan ontzeg-
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gen; als je een christelijke, joodse of islamitische geloofsovertui-
ging hebt, mag dat niet bepalen of je wel of geen toegang hebt tot
bijvoorbeeld gezondheidszorg. In Nederland zijn je burgerrech-
ten dus gegarandeerd ondanks bepaalde aspecten van je identi-
teit. In Israël en de Palestijnse gebieden is dit niet het geval. Daar
worden je rechten, je plichten en je mogelijkheden in het leven
bepaald door je etnische achtergrond. De Israëlische en Pales-
tijnse activisten willen van dit systeem van structurele discrimi-
natie af en streven naar gelijke rechten voor alle inwoners van het
gebied. Zij zien de huidige situatie in Israël en de Palestijnse ge-
bieden dan ook niet als een conflict tussen joden en moslims, en
zelfs niet als een strijd tussen Israël en de Palestijnen, maar als
een klassiek voorbeeld van een mensenrechtenstrijd tegen dis-
criminatie op basis van afkomst.

* * *

Na de zwarte-ballonnenactie van die ochtend was ik uitgeput.
Hoewel ik vroeger regelmatig een nacht doorhaalde om de vol-
gende dag gelijk door te gaan naar college, had ik nu moeite om
mijn ogen open te houden. Ik zou eigenlijk nog naar de officiële
herdenkingsceremonie op het al-Manaraplein in Ramallah gaan,
maar ik kon het niet meer opbrengen. Ik wist tenslotte precies
hoe die zou verlopen: een groot podium met Fatah-vlaggen aan
weerszijden en Fatah-politici die luidkeels tegen de Fatah aan-
hang zou verkondigen hoe fantastisch de Fatah-partij wel niet
was. Sinds de verkiezingsoverwinning van Hamas in 2006 stond
elke nationale herdenking, feestdag of bijeenkomst in het teken
van de breuk tussen Hamas en Fatah. De pa bestaat voorname-
lijk uit Fatah-politici die van elke gelegenheid gebruikmaken om
Hamas in een kwaad daglicht te stellen. Ze vertegenwoordigt
duidelijk alleen nog maar haar eigen aanhang en treedt hard op
tegen andersdenkenden of andersstemmenden.

Net als de activisten van die ochtend en net als het overgrote
deel van de Palestijnse bevolking, zag ook ik geen heil meer in
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deze politieke schijnvertoning. Toen de bus op weg naar mijn
huis langs het al-Manaraplein reed, stapte ik dan ook niet uit.
Wel maakte ik de volgende aantekening in mijn notitieboekje:
‘Waarom is de westerse wereld toch zo obsessed door Fatah, Ha-
mas en de Israëlische politieke partijen, hoewel het zo duidelijk is
dat die deel uitmaken van het probleem en een oplossing van het
conflict in de weg staan?’

Na een paar uurtjes geslapen te hebben, werd ik wakker gebeld
door de activisten van die ochtend. Zij hadden blijkbaar geen last
meer van het slaapgebrek. Enthousiast vertelden ze me dat het
toch gelukt was om een live-verbinding met Tel Aviv te maken en
ze nodigden me uit om naar restaurant Zyriab te komen om daar
via het internet de actie van hun Israëlische collega’s bij te wo-
nen. De Israëlische activisten geloven net als hun Palestijnse col-
lega’s dat er alleen een vredige, rechtvaardige oplossing voor het
conflict kan komen wanneer de onrechtvaardigheid van de Nak-
ba erkend wordt. Zij zijn van mening dat de drijfveer achter de
etnische zuivering van 1948 – het creëren van een etnisch Joodse
staat – vandaag de dag nog altijd van toepassing is. Zolang de na-
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tionaliteit van de staat Israël immers ‘Joods’ blijft en niet ‘Israë-
lisch’ wordt, zal een deel van zijn burgers altijd als ‘tweederangs’,
of in ieder geval als ‘anders’ gezien worden.

Op 15 mei vieren zij dus niet slechts de onafhankelijkheid van
Israël, maar staan ze ook stil bij de Nakba. De Israëlische acties
richten zich voornamelijk op informatieverschaffing. Op Israëli-
sche scholen wordt de Nakba niet behandeld en ook in de media
vormt de donkere kant van de Onafhankelijkheidsoorlog een
groot taboe. Op 15 mei 2008 hadden de Israëlische activisten een
kritische ‘viering’ van Onafhankelijkheidsdag georganiseerd on-
der de naam ‘Ons Israël’. Met nationale en internationale spre-
kers afgewisseld door bandjes en een traditionele dansgroep pro-
beerden zij de aard van de hedendaagse Israëlische maatschappij
te benadrukken. Samen met de Palestijnse activisten verzamelde
ik me rond een laptop om de toespraak van Nurit te horen:

‘Ik zal rouwen op Nakba dag. Ik zal rouwen om het verdwe-
nen Palestina dat ik niet heb gekend. Ik zal rouwen om het
beloofde land dat zijn geweten, landschap en schoonheid
verliest aan racisme en haat. Ik zal rouwen om de jonge Jo-
den die de huizen van Palestijnen in Oost-Jeruzalem be-
kladden en innemen. Om hen die dansen en zingen in
naam van Baruch Goldstein, de beruchte moordenaar van
Palestijnse kinderen, terwijl families op straat moeten sla-
pen en buitengesloten worden van hun gestolen huizen.
Ik zal rouwen om de soldaten en de politie die zonder na te
denken de gewetenloze kolonisten beschermen. Ik zal rou-
wen over het land en de helden van Bil’in en Nil’in, over de
kinderen die daar week in week uit protesteren om te mo-
gen leven op het land van hun voorvaders. Ik zal rouwen
over het verlies van de mensenrechten in dit land, over het
wetteloos moorden uit naam van het zionisme. Ik zal rou-
wen over de Palestijnse herinneringen die niet uitgespro-
ken mogen worden maar die ondanks de racistische wetten
altijd zullen overleven.
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Ik zal rouwen om iedereen die niet de waanzin inziet van
deze nieuwe wet. Het verbod op herinneringen van Palestij-
nen is slechts een van de tientallen nieuwe wetten die spu-
gen op de droom van een democratische Joodse staat. Een
staat waarin de helft van de burgers onderdrukt wordt en
geen democratie mag kennen. Ik zal rouwen over de kinde-
ren, zij die gestorven zijn en die nog zullen sterven. Zij die
opgroeien in een land dat bestuurd wordt door angst, een
land waarin zij leren dat iedereen die anders is een vijand is.
Ik zal rouwen op Nakba dag, op de dag ervoor en de dag er-
na. Tijdens de Israëlische dodenherdenking die uitgegroeid
is tot een dodenverering en een cultus van militarisme. Op
de Israëlische dag van de onafhankelijkheid wanneer men
slechts een onderdrukking van een ander volk viert. Ik zal
rouwen over mijn land, het land waarvoor ik me schaam.
Om deze redenen zal ik rouwen op Nakba dag. Ik sluit me
aan bij de miljoenen mensen die worden onderdrukt en die
de moed nog niet hebben opgegeven en blijven vechten
voor een rechtvaardige toekomst voor iedereen. Zij die de
kracht hebben om ondanks alles op een vreedzame manier
te strijden. Ik zal rouwen op Nakba dag, zodat mijn kinde-
ren weten aan welke kant ik sta en zodat zij kunnen geloven
in een betere toekomst. Ik zal rouwen op Nakba dag!’

Nurit Peled-Elhanan is een stevige Israëlische vrouw met half-
lang zwart haar. Ze spreekt met passie en haar woorden treffen
iedereen in het hart. De Palestijnse activisten naast mij klappen
mee met het applaus in Tel Aviv. Nurits dochter Smadar Elhanan
was pas dertien toen ze in 1997 omkwam bij een zelfmoordaan-
slag in Jeruzalem. Sindsdien zet Nurit zich in voor The Parent
Circle en verschillende vrouwenbewegingen, voor een rechtvaar-
dige vrede. Zij houdt niet de Palestijnse terroristen maar de be-
zetting verantwoordelijk voor de gruwelijke dood van haar
dochter:
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‘Er is geen fundamenteel verschil tussen de soldaat die bij
een checkpoint een zwangere vrouw tegenhoudt waardoor
ze haar baby verliest, en de man die mijn dochter heeft ver-
moord. Beiden zijn slachtoffers van de bezetting.’

Met de toespraak van vandaag – ‘Ik zal rouwen op Nakba dag’ –
protesteert Nurit tegen het wetsvoorstel van de Israëlische rege-
ring om het herdenken of noemen van de Nakba op Onafhanke-
lijkheidsdag strafbaar te maken. Deze wet is slechts een van de
meer dan twintig wetsvoorstellen die de regering onder leiding
van Benyamin Netanyahu heeft doorgevoerd en die volgens de
activisten Arabische Israëliërs discrimineren én in strijd zijn met
de democratische principes van een staat. In 2008 geloofden de
activisten niet dat deze wet daadwerkelijk doorgevoerd zou wor-
den. Zij verwachtten dat het Israëlische Hooggerechtshof hem
zou verwerpen. Toch werd de omstreden ‘Nakba wet’ in maart
2011 aangenomen door de Knesset.

De volgende spreker tijdens de kritische viering van de Israëli-
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sche Onafhankelijkheidsdag is Ilan. Terwijl de oudere man het
podium in Tel Aviv beklimt, vertel ik de Palestijnse activisten in
Ramallah over onze ontmoeting in 2005. Ik heb Ilan voor het
eerst horen spreken tijdens een publieke hoorzitting van de
rechtbank in Jeruzalem. Samen met vijf andere Joods Israëlische
burgers was hij naar de rechter gestapt om zijn officiële nationale
status op zijn paspoort van ‘Joods’ in ‘Israëlisch’ te veranderen.

Ilan is van mening dat een etnisch Joodse staat nooit demo-
cratisch kan zijn omdat er tussen staatsburgers dan altijd een on-
derscheid wordt gemaakt op basis van afkomst. Net als een ‘blan-
ke’, ‘zwarte’ of ‘puur christelijke’ staat zou dit te allen tijde in
strijd zijn met het democratische principe van gelijkheid en
mensenrechten.

Het verzoek van Ilan werd destijds door het gerechtshof afge-
wezen omdat er immers geen Israëlische nationaliteit bestaat.
Toch geeft Ilan zijn strijd om Israëliër te worden niet op. Juist
omdat hij Joods is en zich sterk verbonden voelt met de staat Is-
raël, wil hij het democratische karakter van zijn land bescher-
men. Op het podium in Tel Aviv uit hij zijn zorgen:

‘Israël is een democratische staat, maar dat geldt alleen voor
haar Joodse inwoners. In plaats van deze ongelijkheid op te
heffen, zakken we onder leiding van Netanyahu steeds ver-
der weg. Kijk maar naar de “loyaliteitswet” van coalitiepar-
tij Yisrael Beiteinu, daar is niets democratisch aan!’

Met een groots gebaar gooit Ilan zijn armen in de lucht. De aan-
wezigen in Tel Aviv applaudisseren. Sihaam, een van de Palestijn-
se activisten in Ramallah, legt snel aan de anderen uit wat de loy-
aliteitswet inhoudt. Volgens de extreem conservatieve partij 
Yisrael Beiteinu (Israël ons thuis) zou iedere Israëlische staats-
burger een eed moeten afleggen waarin hij of zij trouw zweert
aan Israël als een democratische én Joodse staat. Wanneer ie-
mand zou weigeren Israël als Joods te erkennen – dus niet Israël
als staat maar Israël als Joodse staat –, zou hij of zij zijn paspoort
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verliezen en het land uit worden gezet. Hoewel deze verkiezings-
belofte de partij in de regering heeft gekregen, maakt ze Ilan dui-
delijk kwaad:

‘Dit is niet het Israël van mijn vader. Dit is niet het Israël
waar hij voor heeft gevochten! Mijn ouders zijn vanuit
Duitsland naar Israël gevlucht om aan de verschrikkingen
van de Holocaust te ontsnappen. Naar Israël, de veilige ha-
ven voor Joden. Het land waar Joden niet vervolgd zullen
worden en waar zij in vrijheid uiting kunnen geven aan hun
geloof en hun tradities. Mijn ouders hadden grootse ver-
wachtingen van dit nieuwe land. De Joodse staat zou de
meest rechtvaardige, meest sociale staat ter wereld worden:
a light among nations (het licht onder de naties). Door de
eeuwenlange lijdensweg van de Joden kennen zij de princi-
pes van gelijkheid, waardigheid, kennis en sociale recht-
vaardigheid. Júíst door de Jodenvervolging zijn het voor
het Joodse volk geen loze woorden. Israël zou de meest so-
ciale staat op aarde worden. Niemand zou worden buiten-
gesloten, niemand zou achterblijven en niemand zou ver-
volgd worden vanwege zijn of haar afkomst. Eén voor allen
en allen voor één! Dat waren de idealen van mijn ouders en
van vele immigranten met hen. Het huidige Israël heeft de-
ze idealen echter verloren.
Israël wordt gezien als een democratie, een veilige haven
met een rechtvaardige maatschappij, maar alleen voor zijn
Joodse bewoners. Het trauma van de Holocaust heeft ons
bang gemaakt voor ‘de ander’. Never again heeft onze balans
doen doorslaan naar zelfverdediging. Tegenwoordig is Is-
raël een land waarin niet de Thora maar de idf aanbeden
wordt. Wij zijn de wijze lessen van het Jodendom vergeten.
We zetten niet langer een bord bij voor de onbekende reizi-
ger; de onbekende reiziger wordt geweigerd aan de poort.
De opdracht van de Thora – ‘streef naar vrede’ – is vervan-
gen door de mantra ‘veiligheid tegen elke prijs’.
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Beste landgenoten, ons geliefde Israël is verdwaald en kan
de weg naar sociale rechtvaardigheid niet meer terugvin-
den. De huidige staat is het tegenovergestelde van de ambi-
tieuze idealen van mijn overleden vader geworden. Hij, en
vele, vele pioniers van de zionistenbeweging, zouden zich
omdraaien in hun graf als zij de Joodse staat van nu zouden
zien. Ze zouden gruwen van de daden van idf, die uit hun
naam worden gepleegd. Gruwen van het feit dat wij, het
Joodse volk, nu een ander volk onderdrukken. Het hart van
mijn vader zou breken als hij wist van het sluimerende ra-
cisme in onze maatschappij.
Het is echter nog niet te laat. Vanavond wordt maar weer
bewezen dat er nog steeds Joodse Israëliërs zijn die het be-
lang van gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid niet verge-
ten zijn. Die wel geloven dat het anders kan, dat het anders
moet! Aan ons de taak om niet langer te zwijgen en toe te
kijken terwijl Netanyahu uit onze naam de wereld voor-
liegt. Aan ons de taak om ons luid en duidelijk te verzetten
tegen de bezetting! Aan ons de taak om ons te verzetten te-
gen de angst en het vijanddenken! Aan ons de taak om elke
vorm van racisme te bestrijden! Aan ons de zware taak om
niet te haten maar onze angst in begrip en een vredige toe-
komst om te zetten.’ (Ilan, Isr, Tel Aviv, 15-05-2008)

In Tel Aviv zijn de toespraken afgelopen en betreedt een bekende
Israëlische zanger het podium. In Ramallah is het stil. Aan de
hoek van de tafel zit Sihaam, een negentienjarige Palestijnse stu-
dent, met tranen in haar ogen. Tegen niemand in het bijzonder
en met zachte stem zegt ze:

‘Ze hebben gelijk, maar hoe zorg je dat angst niet omslaat in
haat? Weet je... ik haat soms ook. Ik wil het niet maar ik kan
het niet helpen. Bij checkpoints, bij elk dood kind, bij beel-
den van de Gazastrook... Soms kan ik het niet opbrengen
om te vergeven, om lief te hebben. Meestal lukt het me dan
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wel om na te denken en weer rustig te worden, maar die
woede diep in mij... Soms ben ik bang dat we geen van allen
die woede nog kunnen omzetten in begrip en vrede...’

Niemand van ons reageert. Iedereen denkt aan zijn of haar per-
soonlijke moment van woede, angst en machteloosheid. Aan zijn
of haar eigen strijd om de haat niet te laten winnen en telkens
weer voor de toekomst te kiezen. Ik dacht dit gevoel destijds te
begrijpen. Ik kende de frustratie en de gevoelens van onmacht.
Ook ik vond het soms moeilijk om genuanceerd te blijven en om
bij het zoveelste bombardement niet in huilen uit te barsten, niet
te gaan gillen en niet de hoop op te geven. Ik dacht dat ik Sihaam
toen begreep, maar jaren later – tijdens de aanval op de Gaza
Freedom Flotilla (Gaza Vrijheidsvloot) – voelde ik haar woorden
pas echt. Toen pas begreep ik wat onrecht, onmacht en geweld
met iemand kunnen doen. Toen pas begreep ik de innerlijke
strijd die elke Palestijn en elke Israëliër dagelijks voert: de strijd
om niet te haten.
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7

DE GAZASTROOK:
HOOP EN WANHOOP

De Gazastrook is uniek. Met anderhalf miljoen inwoners op een
gebied van 25 kilometer lang en 7 tot 9 kilometer breed is het een
van de dichtstbevolkte stukjes land op aarde. Zelden is zo’n klein
gebied zo vaak in het nieuws geweest en toch zo onbegrepen.
Voor velen staat de Gazastrook gelijk aan de Palestijnse politieke
partij Hamas en roept het gebied beelden op van gemaskerde
mannen, gesluierde vrouwen en bittere armoede. Voor mij is het
een vat vol tegenstrijdigheden, een plek waar hoop en wanhoop
samenkomen. Het is een van de mooiste en meest gastvrije plek-
ken waar ik ooit ben geweest, en tegelijkertijd vervult de heden-
daagse realiteit daar mij met afschuw. Met name de sumud van
de mensen in Gaza heeft diepe indruk op mij gemaakt en heeft
me uiteindelijk doen besluiten aan boord te stappen van de Gaza
Freedom Flotilla. Maar daarover later meer.

De eerste keer dat ik de Gazastrook bezocht was in januari
2005. Hoewel mijn onderzoek zich toen op het dorpje Jayyous in
het noorden van de Westelijke Jordaanoever richtte, was ik erg
benieuwd naar dit zwaarbevochten stukje aarde. Het was net na
oud en nieuw en kort voor de lokale gemeenteraadsverkiezingen
van 25 januari. Politieke analisten voorspelden dat Hamas die
weleens zou kunnen gaan winnen en de verkiezingen waren het
gesprek van de dag. Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever
en ook de Gazastrook hingen vol met groene en gele vlaggen en
de internationale toezichthouders van de Verenigde Naties
brachten een feestelijke sfeer met zich mee. Ik had een uitnodi-
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ging van dokter Eyad el-Sarraj, van het Centrum Mentale Ge-
zondheid in Gaza, die me persoonlijk door ‘zijn’ Gaza wilde
rondleiden.

Dokter el-Sarraj is een vriendelijke man van middelbare leef-
tijd met een rustige stem en met een rond brilletje. Hij is een le-
vende legende. Er zijn weinig mensen in de Gazastrook die deze
psychiater en vrijheidsstrijder niet kennen. Gedreven door een
rotsvast vertrouwen in de uiteindelijke goedheid van de mens,
zet hij zich op verschillende manieren in voor een rechtvaardige
oplossing van het conflict. Zo is hij medeoprichter en directeur
van het Centrum Mentale Gezondheid in Gaza, voorzitter van de
Internationale Faculteit voor Israëlisch-Palestijnse Vrede en de
onofficiële leider van het geweldloze, populaire verzet in de Ga-
zastrook. Als wandelende encyclopedie en intellectuele sparring-
partner heeft hij enorm bijgedragen aan mijn onderzoek. Het
zijn echter zijn doorzettingsvermogen en zijn onuitputtelijke
optimisme die hem tot een van de indrukwekkendste personen
maken die ik ooit heb ontmoet.

Hoewel ik de Westelijke Jordaanoever maar voor een aantal
dagen zou verruilen voor de Gazastrook, bereidde ik me weken
voor op dit uitstapje. Want ook ik had de beelden gezien van ge-
sluierde vrouwen en van gemaskerde, tot de tanden toe bewa-
pende Hamasstrijders. Ik wist wel dat de beeldvorming door de
media vals kon zijn – de Westelijke Jordaanoever bleek tenslotte
ook heel anders dan het beeld dat ik ervan had via kranten en 
tv –, maar toch vond ik het spannend. Hoe word ik daar als al-
leengaande westerse vrouw onthaald? Zou ik een hoofddoek
moeten dragen? En geef ik mensen nou wel of niet een hand? Zo-
dra ik echter uit de taxi stapte in Gaza-stad verdwenen mijn zor-
gen als sneeuw voor de zon. Alweer had ik me laten leiden door
vooroordelen en alweer had ik me bang laten maken door mo-
mentopnames door de media.

Voor me zag ik geen gemaskerde mannen of islamitisch bol-
werk, maar een prachtige stad aan zee die me aan Griekenland
deed denken. De straten waren vol leven en een collega van dok-
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ter el-Sarraj nam mij mee naar de lokale markt. ‘Arba bi ashera,
arba bi ashera!’ (Vier kilo voor tien shekels.) De doordringende
geur van verse vis en het geschreeuw van de marktkoopmannen
deden mij denken aan de Dappermarkt in mijn oude buurtje in
Amsterdam.

Toen we op een terrasje plaatsnamen voor een Arabische kof-
fie, werd ik aangesproken door een jonge vrouw met een strakke
spijkerbroek en een shirt met halflange mouwen aan en knalrode
lippen. Dit was wel het laatste wat ik in de altijd zo conservatief
afgebeelde Gazastrook verwachtte. Met een Arabische tongval,
maar met een overdreven Amerikaans accent, stelde zij zich voor
als Majdi, een vijfentwintigjarige studente Engelse taal en letter-
kunde. Of ze erbij mocht komen zitten om haar Engels te oefe-
nen. ‘Sinds de tweede intifada komen hier niet zoveel toeristen
meer, ik kijk nu voornamelijk naar films en series om mijn En-
gels op peil te houden.’ Dat verklaarde het sterk aangedikte Ame-
rikaanse accent.

Al snel waren we in een open gesprek verwikkeld en vroeg ik
haar onbeschaamd naar alle aspecten van haar leven in de Gaza-

155

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 155



strook terwijl zij op haar beurt alles wilde weten over de tulpen
(en vrouwen) uit Amsterdam. Onze vragen wisselden elkaar in
rap tempo af. Is het waar dat vrouwen in Nederland zich laten
betalen voor seks? En dat iedereen er wel eens wiet rookt? Voel je
je niet onderdrukt in een samenleving waarin mannen overheer-
sen? Ben je als christelijke vrouw wel veilig in een islamitische sa-
menleving? Al snel werd duidelijk dat onze kennis van elkaars sa-
menleving gebaseerd was op feitelijke doch halve waarheden. Ja,
prostitutie en softdrugs zijn in Nederland legaal, maar dat bete-
kent niet dat elke vrouw seks tegen betaling heeft of dat iedereen
de hele dag stoned is. Ja, de meerderheid van de mensen in Gaza
is islamitisch en veel vrouwen dragen een hoofddoek, maar dat
betekent niet dat er geen ruimte is voor christenen of dat iedere
vrouw zich moet sluieren. Na een uur lang gekwebbeld te hebben
zuchtte mijn gastheer: ‘Alle vrouwen zijn ook hetzelfde.’ We wis-
selden e-mailadressen en telefoonnummers uit en spraken af dat
ze me een aantal dagen later zou rondleiden op de plaatselijke
universiteit. Nu was het echter tijd om de beroemde dokter el-
Sarraj te ontmoeten.

Een taxi toeterde zich een weg door de drukke straten en
bracht ons naar het Deira Hotel, dat – gelegen in hartje centrum
maar met uitzicht over de Middellandse Zee – een oase van rust
is in deze chaotische stad. Met chic gedekte tafels en een uitge-
breide menukaart is het hotel erg populair bij expats en bij de
welgestelden van de Gazastrook. Dokter el-Sarraj zat druk bel-
lend en met drie stapels papieren voor zich aan een tafeltje op het
terras op ons te wachten. Al snel merkte ik dat hij altijd druk is,
dat zijn telefoon nooit ophoudt met rinkelen, dat hij een rasech-
te duizendpoot is.

Als directeur van het Centrum Mentale Gezondheid en hoofd
van een academische onderzoeksgroep, heeft hij zijn handen al
vol. Hij had zich echter ook beschikbaar gesteld als kandidaat
voor de politieke partij Wa’ad. Wa’ad, een acroniem voor ‘Natio-
nale Coalitie voor Gerechtigheid en Democracy’, bereidde zich
voor op de nationale verkiezingen van 2006 en hield de lokale
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verkiezingen van 25 januari dus goed in de gaten. Toen de ober de
Arabische koffie en een arqilla (waterpijp) met appelsmaak
bracht, klapte dokter el-Sarraj zijn telefoon echter dicht, schoof
de papieren opzij en was hij een en al oor voor ‘zijn’ Nederlandse
studente.

Uiteraard kende ik de geschiedenis van de Gazastrook, maar
zelden heb ik in slechts enkele uren zoveel geleerd. Met een
enorm enthousiasme en met oog voor feiten en details – zoals
een professor betaamt –, vertelde el-Sarraj me over de verschil-
lende periodes van bezetting en over de vluchtelingen van de
Nakba in 1948 en de Israëlische bezetting in 1967. Over de dorpjes
waaruit de Palestijnen verjaagd zijn; sommige compleet vernie-
tigd, andere omgedoopt tot Joodse nederzettingen die nu uitge-
groeid zijn tot complete Israëlische steden. Over de huidige situ-
atie, met meer dan driekwart van de totale bevolking van Gaza
officieel als vluchteling geregistreerd bij de Verenigde Naties. Ge-
schiedenis en statistieken wisselde hij af met persoonlijke erva-
ringen en foto’s. Langzaam kreeg ik inzicht in de verhalen die al-
tijd schuilgaan achter het nieuws.
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Die avond word ik getrakteerd op een enorm avondmaal bij
de schoonzus van dokter el-Sarraj thuis. Verschillende mezze –
kleine gerechtjes, zoals tabouleh en gefrituurde bloemkool – ge-
volgd door twee traditionele Palestijnse gerechten – maklube en
musakhan –, speciaal klaargemaakt zonder noten, daar ben ik al-
lergisch voor, en genuttigd met de hele familie, buiten op de ve-
randa. Buurtkinderen spelen voor de deur en een voor een ren-
nen ze het tuinpad op om te roepen: ‘How are you’ en: ‘I love
you.’ De sfeer is ongedwongen, en hoewel ik niet alle gesprekken
kan volgen doordat het dialect van Gaza enigzins verschilt van
het Arabisch in de Westelijke Jordaanoever, voel ik me thuis.

De drie dagen daarna word ik door dokter el-Sarraj en zijn
collega’s op sleeptouw genomen door de hele Gazastrook. Ook
Majdi houdt zich aan haar belofte en laat me haar universiteit
zien. Anders dan in de Westelijke Jordaanoever ben ik hier een
zogeheten ‘politieke toerist’, iemand die in een korte periode zo
veel mogelijk over de situatie te weten wil komen en zo veel mo-
gelijk verschillende mensen wil ontmoeten. Ik heb hier nog geen
contacten opgebouwd, ken de weg niet en beschik niet over de
theoretische kennis die ik wel heb van de Westelijke Jordaanoe-
ver. Wat ook een enorm verschil uitmaakt, is dat ik in de Gaza-
strook niet geleid word door mijn onderzoeksvraag. Hier geen
gestructureerde aantekeningen, geen vragenlijsten en geen inter-
views. Ik kom om te leren en te luisteren, en ik ontmoet mensen
niet als antropologe maar gewoon als Anne.

Twee ontmoetingen geven mijn eerste indruk van dit bijzon-
dere stukje land goed weer. De eerste vond plaats in Bureij, een
vluchtelingenkamp ten oosten van Gaza-stad. Eigenlijk was dit
een toevallige ontmoeting die niet gepland was door mijn gast-
heer. Moneer, een tweeëndertigjarige medewerker van het Cen-
trum Mentale Gezondheid, zou mij die dag meenemen naar Ra-
fah, een stad die grenst aan Egypte, om daarna de fruitboom-
gaard van zijn familie te bezoeken. Onderweg in de auto kreeg hij
echter een telefoontje van het medisch centrum in Bureij, er was
een spoedgeval. Dat spoedgeval bleek Shaden Naser te zijn.
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Shaden is een vijfenveertigjarige vrouw met diepe groeven in
haar gezicht en een luide stem. Ze heeft de zorg over zeven kinde-
ren – de oudste is zeventien, de jongste anderhalf – en als we het
kleine ziekenhuis binnenlopen staat zij druk gebarend tegen een
van de medewerkers van de Verenigde Naties te schreeuwen. De
jonge verpleegkundige staat er enigszins beduusd bij, en ook ik
schrik van de felheid van deze vrouw. ‘Genoeg! Hij moet zich er
gewoon niet mee bemoeien. Genoeg!’ Shaden is duidelijk kwaad
en de verpleegkundige is zienderogen opgelucht dat zij de zorg
aan Moneer kan overdragen. Hij loopt direct op de schreeuwen-
de vrouw af en begint op gedempte toon met haar te praten. Bij-
na onmiddellijk trekt haar boosheid weg, slaat ze haar handen
voor haar gezicht en begint ze hartstochtelijk te huilen. Moneer
leidt haar naar een aparte ruimte en ik blijf ongemakkelijk ach-
ter. Je kunt je soms echt een indringer voelen als je zo dicht bij de
ellende van andere mensen komt.

Twintig minuten later komen Moneer en de vrouw weer terug
naar de hal en stelt de vrouw zich aan me voor. Ze excuseert zich
voor ‘het drama’ van daarnet, ze schaamt zich. En hoewel ik zeg
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dat dat absoluut niet nodig is dringt ze aan. ‘Zo ben ik normaal
helemaal niet, ik wil het goedmaken. Abu Ahmed (de bijnaam
van Moneer) vertelt me dat je helemaal uit Nederland komt. Laat
me je meenemen naar mijn huis, ik kan je het kamp laten zien.’ Ik
kijk naar Moneer en weet dat hij andere plannen heeft, maar ik
ben nieuwsgierig geworden naar deze vrouw. Bovendien ben ik
beroepshalve geïnteresseerd of de vluchtelingenkampen in Gaza
er hetzelfde uitzien als die in de Westelijke Jordaanoever. Moneer
lacht: ‘Maar dan moet je wel voor ons koken, tante, het is bijna
lunchtijd.’

We lopen het gebouw uit en ik volg ze door de doolhof van
kleine straatjes naar het vluchtelingenkamp. Al snel constateer ik
dat de tentenkampen van de Verenigde Naties, ooit bedoeld als
tijdelijke opvang, ook hier zijn uitgegroeid tot dichtbevolkte
kleine stadjes. De ‘huisjes’ staan dicht op elkaar en zijn op een
geïmproviseerde manier gebouwd met allerlei materialen. De
elektriciteitskabels hangen gevaarlijk dicht boven onze hoofden
en er is geen stromend water. Terwijl we lopen vertelt Moneer me
het verhaal van Shaden, de jongste zus van zijn vader.

Als tiener was Shaden hopeloos verliefd op Khalid, een leef-
tijdsgenoot uit dezelfde buurt. Hoewel ze beiden uit een gelovig
gezin kwamen, waren haar ouders in eerste instantie tegen een
huwelijksverbintenis omdat Khalids familie een veel strengere
richting van de islam aanhing. Ze waren bang dat de vrijheid van
hun enige dochter daardoor te zeer beperkt zou worden. Na
meerdere bezoekjes en de belofte van Khalid dat hij zijn domi-
nante familie niet met zijn toekomstige echtgenote zou laten be-
moeien, stemden zij echter in en trouwde het jonge paar. Khalid
hield zijn belofte en samen bouwden ze een mooi leven op. Het
jonge gezin verhuisde naar Gaza-stad, waar Khalid werk vond als
visser in de haven terwijl Shaden voor het snelgroeiende gezin
zorgde. ‘Als tortelduifjes waren we, iedereen was jaloers op onze
liefde,’ voegt Shaden aan Moneers verhaal toe.

Een jaar geleden was alles echter plotsklaps veranderd. Shaden
begint sneller te lopen en mompelt een gebed in zichzelf als Mo-

160

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 160



neer vertelt wat er op die noodlottige dag gebeurde. Khalid was
aan het werk op een van de kleine houten vissersbootjes toen er
een Israëlische helikopter boven de vissers kwam vliegen. Zon-
der waarschuwing opende deze het vuur en Khalid was in blinde
paniek in zee gesprongen. Dit bleek achteraf zijn redding, want
enkele minuten later werd de boot gebombardeerd en werden al-
le opvarenden gedood. Door de klap van de explosie had Khalid
het bewustzijn verloren. Hij werd door havenwerkers uit het wa-
ter gered. Door reanimatie bleef hij leven, maar hij raakte wel in
een coma van drie weken. Daaruit ontwaakte hij met ernstige
hersenbeschadiging en hij bleek tot weinig meer in staat.

Ondertussen zijn we bij het huis van Shaden aangekomen, een
klein tweekamerappartement gebouwd op het dak van haar
schoonfamilie. Een witte trap van kalksteen aan de zijkant van
het huis leidt ons naar boven. Binnen is het een drukte van jewel-
ste. Zeker twintig kinderen en tieners bevolken de twee kamers,
de keuken en het kleine aangrenzende balkon. Shaden begint di-
rect thee te maken en roept twee tienermeisjes om haar te helpen
met het voorbereiden van de lunch. De jongste kinderen rennen
uitgelaten rond terwijl de tieners de gasten begroeten. Vier over-
duidelijk puberende jongens zitten in een hoek over een kleine
radio gebogen. Het gezellige rumoer van een vol huishouden
staat in schril contrast met de oude man die in een hoek zit.
Links achter in de huiskamer staat een bed voor hem, Khalid, die
sinds de aanval op zijn vissersboot in zijn eigen wereld leeft. Zijn
hart klopt, maar zijn ogen zijn leeg en staren de kamer in zonder
te zien. Nadat hij uit zijn coma ontwaakte heeft hij niet meer ge-
sproken. Zijn hersenen zijn te zwaar beschadigd. Hij herkent
zelfs zijn vrouw en kinderen niet. Moneer loopt op het bed af en
begroet de bedlegerige man met een warme omhelzing. Khalids
armen bewegen en er komt een zacht gegrom uit zijn keel, maar
echt contact is niet mogelijk. ‘Zo is hij al sinds die ene dag, de
dokters zeggen dat het niet meer zal veranderen.’ Ik weet dat
Khalid pas zesenveertig is, maar voor mij zit een oude man.

Terwijl Moneer plaatsneemt bij zijn oom op bed, voeg ik me
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bij de vrouwen in de keuken. Ik vraag of ik kan helpen maar mijn
aanbod wordt resoluut afgewezen.‘Jij bent vandaag onze gast.’ Er
worden tomaten, uien en aubergines gesneden en een grote pan
rijst staat op het vuur te pruttelen. Als ik Shaden vraag of ieder-
een hier familie van haar is, lacht ze. ‘Yaa habibti (lieverd), zij zijn
familie uit het hart. Jonge mensen uit het kamp die een plek no-
dig hebben waar ze gewoon zichzelf kunnen zijn. Het leven hier
kan soms heel moeilijk zijn.’ Ik drink mijn zoete thee en luister
als Shaden vertelt hoe haar leven het afgelopen jaar veranderd is.

‘Na de dag van het ongeluk konden we niet meer in Gaza-
stad blijven wonen. Ik wilde wel – ons leven daar was fan-
tastisch, we hadden veel vrienden om ons heen –, maar het
kon gewoon niet. Khalid heeft veel verzorging nodig en zijn
familie woont hier in het kamp. Zij hebben alles geregeld.
Dit huis was bedoeld voor de jongste broer van Khalid. Die
is afgelopen zomer getrouwd en zijn bruid is hoogzwanger.
Zij wonen nu beneden, bij mijn schoonouders. Die vinden
het maar niks wat ik hier doe. Dat ik jongeren een plek bied
om te praten, te studeren of gewoon bij elkaar te komen. Ze
vinden het haram (ongepast), maar ze hebben het leven van
Khalid en mij nooit begrepen. Wij willen niet opgesloten
zijn, niet door de Israëlische bezetting en niet door onze ei-
gen tradities en gebruiken. Wat is er nou mis met openlijk
praten? Wat is het probleem als die jonge meiden hier dro-
men hebben en die ook nastreven?
In Gaza-stad was Khalid vrijwilliger bij het lokale buurt-
centrum, een plek waar jongeren komen om te leren, te pra-
ten of te sporten. Ik had daar een kleine groep tienermeiden
onder mijn hoede. Ik leerde ze naaien en breien. We maak-
ten van alles, zoals jurken en portemonnees met traditione-
le Palestijnse patronen erop, maar het was vooral een plek
waar jonge meiden open konden zijn over hun gevoelens
en zorgen. Het is niet makkelijk voor ze, weet je... Om op te
groeien onder bezetting en ook nog eens de last van een ge-
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zin te moeten dragen.Van vrouwen in Gaza wordt verwacht
dat ze niet klagen, dat ze de mannen en “the cause” steunen.
Ik zeg niet dat dat verkeerd is – op de eerste plaats ben ik
moslima, moeder en vrouw –, maar soms moeten ook wij
kunnen praten, een beetje steun bij elkaar kunnen zoeken.
Khalid heeft me geleerd dat niemand mijn hart en geest kan
opsluiten. Ze kunnen honderd muren en checkpoints bou-
wen en zoveel bommen gooien als ze willen, Fi amanillah
(mag God het voorkomen), maar vanbinnen ben ik altijd
vrij. Dat is wat Palestijn zijn voor mij betekent, en dat is wat
ik wil doorgeven aan de jeugd.’

Shaden slaakt een diepe zucht en kijkt naar buiten. Na een lange
stilte vervolgt ze haar verhaal:

‘Dat je me vanmorgen zag schreeuwen en huilen... Daar
voel ik me rot over. Zo ben ik normaal gesproken helemaal
niet. Khalid en ik zijn positieve mensen, we kijken altijd
vooruit. Ik doe mijn best, maar soms is het echt te moeilijk.
Khalids familie is nogal conservatief en ze zijn het dus niet
eens met wat ik hier doe. Via het vrouwencentrum in het
kamp heb ik nu een beurs gekregen om mijn werk met de
jonge meiden uit te breiden. Geen grote plannen maar klei-
ne projecten, zoals Engelse les en een boekenclub. Gewoon
hier bij mij thuis. Ik heb er heel veel zin in en vind het be-
langrijk. Ik weet hoe het is om in een vluchtelingenkamp op
te groeien. Je moet de jongeren perspectief bieden, hoop,
iets om zich op te kunnen richten.
Gisteren is de oudste broer van Khalid naar het centrum ge-
komen en heeft daar een enorme scène staan schoppen. Hij
heeft ze zelfs bedreigd, gezegd dat hij ze iets aandoet als ze
mijn project blijven steunen. Vroeger deden Khalid en ik
dit werk samen en kon zijn familie er niks van zeggen. Nu
komt het op mij aan. In onze traditie neemt de oudste broer
de zorg over voor de familie van een shaiid (martelaar, ge-
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storven voor de Palestijnse zaak). Maar Khalid is niet dood,
hij is nog bij ons. En als hij hier was, ik bedoel met zijn
geest, zou hij me steunen. We moeten doorgaan. We kun-
nen niet opgeven en in een hoekje gaan zitten huilen. Mijn
kinderen verdienen een betere toekomst en alle kinderen
van het kamp zijn mijn kinderen...Yalla, aan tafel!’

Tijdens een heerlijke warme lunch kijk ik naar Shaden, de zeven
kinderen, de ‘familie uit het hart’, en naar de man in het bed. Mo-
neer helpt hem met het eten van wat rijst en ik probeer me voor
te stellen hoe Khalid slechts een jaar geleden met passie een jon-
gerencentrum leidde. Hoe het jonge bruidspaar met een hart vol
dromen naar Gaza-stad verhuisde en hun kinderen een positieve
levensinstelling meegaf op een van de moeilijkste plekken op
aarde. Ook moet ik denken aan alle andere vrouwen in de Gaza-
strook en aan de vele Palestijnse jongeren die ik in de loop van
mijn onderzoek geïnterviewd heb over hun dromen en plannen
voor de toekomst.

Ik wist toen nog niet dat ik deze bijzondere vrouw nooit meer
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zou ontmoeten, maar haar doorzettingsvermogen en passie voor
vrijheid hebben diepe indruk op mij gemaakt. Shaden staat voor
mij symbool voor de levenslust van Gaza, voor het onbreekbare
optimisme om door te gaan en de strijd om vrij te zijn, ondanks
de enorme onderdrukking en het grote onrecht.

De tweede ontmoeting die mijn eerste indruk van de Gaza-
strook bijzonder goed weergeeft, is die met de studente Engelse
taal en letterkunde die mij op de markt van Gaza-stad had aan-
gesproken. Een aantal dagen na onze ontmoeting lost Majdi haar
belofte in en leidt ze mij rond op een van de plaatselijke universi-
teiten. Hoewel ze zelf aan een faculteit van de al-Aqsa Universiti-
teit studeert, spreken we af op de grote stadscampus van de Isla-
mitische Universiteit Gaza (iug). Breed lachend vertelt ze mij
dat haar broer hier ‘iets technisch’ studeert en dat er zowel tussen
hen als tussen de twee universiteiten een vriendschappelijke con-
currentiestrijd gaande is. ‘Hij vindt de studie taal en cultuur geen
echte wetenschap, terwijl ik niet snap wat er nou zo moeilijk is
aan berekeningen en feiten. Dat is gewoon uit je hoofd leren,
daar hoef je helemaal niet slim voor te zijn!’

Het doet mij denken aan de twee grote universiteiten in de
stad waar ik zelf gestudeerd heb: de Vrije Universiteit (vu) en de
Universiteit van Amsterdam (uva), waarvan de studenten ook
regelmatig op een niet al te serieuze manier rivaliseren. Ook de
collegezalen en de kantine doen me aan mijn oude universiteit
denken. Nieuwe, moderne zalen met rijen houten klapstoeltjes
voor een podium met een lessenaar, afgewisseld door kleinere
ruimtes met houten lambrisering en zware meubels. Als ik toen
had geweten dat deze universiteit in 2008 door een Israëlisch
bombardament met de grond gelijkgemaakt zou worden, had ik
er foto’s van genomen, maar op dat moment richtte ik me vooral
op Majdi en haar grappige verhalen over het studentenleven in
Gaza.

Als we met een Arabische espresso plaatsnemen aan een van
de ronde tafeltjes in de universiteitskantine, valt mijn oog op een
muur die beplakt is met tientallen verkiezingsposters. Ik herken
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die van de Nationale Coalitie voor Gerechtigheid en Democracy,
de partij van dokter el-Sarraj, maar op de muur domineren dui-
delijk de groene posters van Hamas en de gele van Fatah. Voor-
zichtig vraag ik Majdi op wie zij zal stemmen. Er valt een onge-
makkelijke stilte...

‘Ik wil je niet bang maken maar ik ga op Hamas stemmen.
Ik weet dat jullie in het Westen denken dat het een terroris-
tische partij is, maar zo is het helemaal niet. Mijn familie
heeft jarenlang de Fatah-partij gesteund, maar die doet niet
meer wat goed is voor het volk. Ze krijgt geld uit het buiten-
land, maar daar zien de gewone mensen niets van. De Fa-
tah-politici zitten in mooie pakken aan de onderhande-
lingstafel en vergeten ondertussen het lot van de duizenden
Palestijnse vluchtelingen, hier en in het buitenland. Je kunt
hen toch niet zomaar afschrijven? Bovendien lijkt het wel of
de pa in Ramallah helemaal niet meer denken aan ons hier
in de Gazastrook. Wij zijn ook Palestijnen en wij hebben
ook geld nodig voor nieuwe straten en schoolboeken, maar
ze doen helemaal niets meer voor ons. Hamas is mischien
niet perfect maar wel eerlijk. Ze zegt tenminste waar het op
staat en heeft overal projecten opgezet om de armste men-
sen te helpen. Fatah moet eens goed worden wakkerge-
schud. Mischien dat ze dan weer, net als Arafat, het Pales-
tijnse volk zal gaan vertegenwoordigen.’

De keuze van Majdi verbaast me. Als christelijke jonge vrouw
met moderne kleren en make-up had ik eigenlijk niet verwacht
dat zij op de, in mijn ogen, uiterst conservatieve en islamitische
Hamas zou stemmen. Haar argumenten snap ik echter wel. In
Nederland zie je tenslotte ook vaak dat mensen een stem uit-
brengen tégen de gevestigde orde en vóór een partij die de ‘on-
derbuikgevoelens’ van het volk vertegenwoordigt.

Het leven in de Gazastrook werd destijds steeds moeilijker en
de inwoners zagen de armoede toe- en toekomstkansen voor

166

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 166



jongeren afnemen. Zij voelden zich in de steek gelaten door de
pa, die in hun ogen alleen investeerden in de infrastructuur en
de economie van de Westelijke Jordaanoever. Daarnaast werd de
Fatah-partij, de grootste partij binnen de pa, beschuldigd van
grootschalige corruptie, zelfverrijking en elitepolitiek. Fatah-po-
litici zouden over de rug van de bevolking met Israël onderhan-
delen en ondertussen comfortabele huizen in Ramallah bewo-
nen. Hamas daarentegen werd gezien als een volkspartij. Ze werd
opgericht in 1987, ten tijde van de eerste intifada. In eerste instan-
tie was Hamas geen politieke partij maar een maatschappelijke
organisatie die zich richtte op directe hulp aan de Palestijnse be-
volking. Zo bouwde ze scholen, voorzag ze de armste inwoners
van voedselhulp en zette ze verschillende projecten op in vluch-
telingenkampen. Waar de pa en de verwante Fatah-partij on-
zichtbare politiek op hoog niveau bedreven (aan de onderhan-
delingstafel), speelde Hamas een prominente, positieve en voor-
al zichtbare rol binnen de Palestijnse samenleving.

Hamas is een islamitische organisatie. Tijdens de eerste intifa-
da en in het begin van de jaren negentig verleende zij praktische
hulp aan Palestijnen vanuit een islamitische overtuiging. Net als
veel christenen zag zij het als haar godsdienstige plicht om min-
derbedeelden te helpen. Dit veranderde tijdens de onderhande-
lingsperiode 1991-1995, toen Yasser Arafat – uit naam van de Fa-
tah-partij – en de Palestinian Liberation Organisation (plo) on-
derhandelden met Israël. Het uitgangspunt van deze zogeheten
Oslo-akkoorden was een tweestatenoplossing met Jeruzalem als
toekomstige hoofdstad van beide staten. De pa werd in het leven
geroepen als een tijdelijk bestuur van vijf jaar in aanloop naar de
creatie van een onafhankelijke Palestijnse staat.

Al snel werd echter duidelijk dat Israël weigerde te onderhan-
delen over Jeruzalem en dat een mogelijke terugkeer van Pales-
tijnse vluchtelingen onbespreekbaar was. Voor de meerderheid
van de Palestijnen binnen en buiten de Palestijnse gebieden was
dit onacceptabel. Zij steunden een tweestatenoplossing maar
niet de Israëlische annexatie van Jeruzalem. Daarnaast is het
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recht van vluchtelingen op terugkeer naar hun gebied van her-
komst een individueel recht in de internationale wetgeving.
Over het opgeven van dit recht kan volgens internationale ver-
dragen dus alleen onderhandeld worden door de mensen die het
betreft, niet door de pa.

Ten tijde van de politieke moord op Yitzak Rabin door een
Joodse kolonist, november 1995, werd het vredesproces al als een
schijnvertoning beschouwd. Op hetzelfde moment breidde Is-
raël de controle over de Palestijnse gebieden uit door check-
points en een uitgebreid identificatiesysteem op te zetten. In-
druisend tegen de beloftes die voortkwamen uit het vredespro-
ces namen de waarneembare bezettingsmaatregelen in het
dagelijks leven dus toe. Daarnaast werden bestaande illegale ne-
derzettingen uitgebreid en werden nieuwe Joodse nederzettin-
gen in snel tempo in de Westelijke Jordaanoever bijgebouwd. Dit
alles droeg bij aan de beeldvorming dat de pa en de Fatah-partij
niet langer het algemeen belang van de Palestijnse bevolking na-
streefden. Beide partijen werden beschuldigd van corruptie en
zelfverrijking. In ruil voor hun deelname aan de vredesonder-
handelingen kregen zij immers duizenden en duizenden dollars
aan ontwikkelingshulp van de internationale gemeenschap. Een
zeer beperkt deel daarvan werd geïnvesteerd in de Palestijnse in-
frastructuur en economie. Het overgrote deel van dit geld ver-
dween echter in de zakken van de betrokken politici en hun di-
recte aanhangers. Hamas was een van de organisaties die in op-
stand kwamen tegen zowel de praktijken van de pa als tegen de
loze beloftes die voortkwamen uit de Oslo-akkoorden. De partij
geloofde niet dat de onderhandelingen tot de totstandkoming
van een onafhankelijke Palestijnse staat zouden leiden. Daarom
stelden ze voor om terug te grijpen op gewapend verzet. Van een
maatschappelijke organisatie die zich richt op burgerhulp ont-
wikkelde Hamas zich tot een politieke partij met een fractie en
deelnemend aan het gewapend verzet tegen de groeiende Israëli-
sche bezetting.

Vanaf 1996 pleegde zij verschillende aanslagen op Israëliërs
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binnen en buiten de Bezette Gebieden. Anders dan vaak wordt
gedacht, pleegden zij deze bloedige zelfmoordaanslagen niet
vanuit antisemitisme of vanuit een geloof in de islamitische ji-
had. Naar hun mening waren ze een directe en rechtvaardige 
reactie op de bezetting en de toenemende dagelijkse onderdruk-
king. In hun ogen leven de inwoners van Israël rustig hun leven-
tje in een welvarende maatschappij terwijl de Palestijnse gebie-
den met ijzeren vuist door het Israëlische leger geregeerd wor-
den. Hamas is niet tegen alle onderhandelingen met Israël en
steunt een tweestatenoplossing, mits Jeruzalem de hoofdstad
van beide toekomstige staten wordt en er een oplossing wordt
gevonden voor de miljoenen vluchtelingen. Eind jaren negentig
en ten tijde van de tweede intifada geloofde de partij echter dat
zulke onderhandelingen alleen tot stand zouden kunnen komen
wanneer de Israëlische bevolking de bezetting daadwerkelijk zou
voelen. Oftewel, als door zelfmoordaanslagen in Israël de prijs
voor het bezetten van de Palestijnse gebieden te hoog zou wor-
den voor de Israëlische staat en zijn burgers.

Men kan verschillende principiële argumenten tegen deze
strategie te berde brengen. Zoals eerder vermeld houd ik me aan
de richtlijnen voor de internationale mensenrechten. Volgens
het internationaal recht heeft een bezet volk het recht tegen een
bezetting in opstand te komen. Het is daarbij echter verboden
om burgers aan te vallen, aangezien dat in strijd is met het indivi-
duele recht op vrijheid en veiligheid. Daarnaast ben ik ervan
overtuigd dat geweld alleen maar tot meer geweld leidt, dat het
contraproductief werkt omdat het de Israëlische bevolking juist
banger maakt en het vijanddenken versterkt. Bovendien gebrui-
ken het Israëlische leger en de Israëlische staat de Palestijnse aan-
slagen om harde maatregelen en militaire acties tegen burgers te
vergoelijken.

Het is wel belangrijk om naar de redenen achter de aanslagen
te kijken. Het is kortzichtig en feitelijk onjuist om Hamas over
één kam te scheren met Al-Qaida en andere islamitisch funda-
mentalistische terroristische organisaties. De zelfmoordaansla-
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gen van de tweede intifada moeten worden gezien als een al dan
niet verwerpelijke vorm van verzet tegen de bezetting.

Zelfmoordaanslagen en gewapend verzet vormden voor men-
sen als Majdi echter niet de voornaamste reden om in 2005 bij de
lokale en in 2006 bij de nationale verkiezingen op Hamas te
stemmen. Het grote verlies van Fatah-politicus president Mach-
moud Abbas kwam vooral voort uit onvrede over het politieke
beleid, de corruptie en het verloop van de onderhandelingen.
Terwijl de pa vergaande concessies deed aan de onderhande-
lingstafel, zag de gewone burger de bezetting en de dagelijkse on-
derdrukking verergeren. Het gebrek aan investeringen in de Pa-
lestijnse economie in het algemeen en de Gazastrook in het bij-
zonder leidde in 2006 tot een verkiezingsoverwinning voor de
politieke partij van Hamas. Israël verwierp deze verkiezingsuit-
slag meteen en de Verenigde Staten en de Europese Unie lieten
direct weten dat ze alle financiële hulp en ontwikkelingsgelden
aan de Palestijnen zouden bevriezen als Hamas zou deelnemen
aan een Palestijns parlement. De pa negeerde de verkiezingsuit-
slag en bleef overheerst en gecontroleerd worden door de Fatah-
partij, onder leiding van president Machmoud Abbas.

Na anderhalf jaar van pogingen tot onderhandelen tussen de
pa en Hamas, nam de laatste in juni 2007 haar verkozen politieke
positie in de Gazastrook in. Dit ging gepaard met een bloedige
interne strijd waarbij zowel Hamasstrijders als Fatah-politie-
agenten om het leven kwamen. Nadat Hamas haar verkozen po-
sitie in de Gazastrook had ingenomen, sloot Israël de land-,
lucht- en zeegrenzen van dit kleine stukje land hermetisch af.
Hierdoor raakte de Gazastrook volledig geïsoleerd van de Weste-
lijke Jordaanoever en de rest van de wereld.

Tot op de dag van vandaag is er geen vrije beweging in of uit de
Gazastrook mogelijk, en de lokale bevolking is volledig afhanke-
lijk van Israël. De Israëlische staat bepaalt welke goederen in wel-
ke mate de Gazastrook in of uit mogen. En welke Palestijnen een
vergunning krijgen om via Egypte de Gazastrook te verlaten. Is-
raël controleert de volledige kustlijn van de Gazastrook, waar-
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door de visvangst en de maritieme bedrijvigheid vrijwel volledig
tot stilstand zijn gekomen. Deze blokkade, of siege in het Engels,
heeft een enorme impact op vrijwel elk aspect van het dagelijks
leven van de lokale bevolking. Het nagenoeg volledige exportver-
bod dat geldt voor Palestijnse producten heeft de lokale econo-
mie doen instorten. Iets meer dan 40 procent van de bevolking in
de Gazastrook is werkloos en circa 80 procent is afhankelijk van
voedselhulp van de Verenigde Naties. Door het verbod op bouw-
materialen kan de schade aan fabrieken en huizen – als gevolg
van operatie Cast Lead – niet hersteld worden. Duizenden Pales-
tijnen worden daardoor gedwongen om in tenten te wonen naast
de brokstukken van hun gebombadeerde huizen. Er is een groot
tekort aan brandstof en schoon drinkwater, en ook de toevoer
van elektriciteit wordt door Israël soms wel en soms niet toe-
gestaan. Als Palestijnen zich buiten de Gazastrook willen bege-
ven om bijvoorbeeld te gaan studeren, familie te bezoeken in de
Westelijke Jordaanoever of voor medische behandelingen die
niet in de Gazastrook beschikbaar zijn, moeten zij een vergun-
ning aanvragen bij de Israëlische autoriteiten. De procedure
hiervoor is lang, onoverzichtelijk en onvoorspelbaar. Vooral jon-
ge mensen worden onevenredig hard getroffen door deze illegale
blokkade, omdat hun vrijwel geen toekomstperspectief wordt
geboden.

Toen ik in november 2007 voor de tweede keer de Gazastrook
bezocht, was ik geschokt door wat ik aantrof. Het levendige, gast-
vrije gebied van voorheen was veranderd in een verstikkende,
haast onwerkelijke openluchtgevangenis. Het eerste blijk van de
enorme veranderingen ondervond ik aan den lijve bij de Erez-
grensovergang van Israël naar de Gazastrook. Een enorme be-
tonnen muur fungeert daar als scheiding tussen de twee gebie-
den, en als burger met een niet-Palestijns, niet-Israëlisch en niet-
Arabisch paspoort kan men er na een vergunningsprocedure van
gemiddeld zes weken de Gazastrook binnengaan. Op het eerste
gezicht lijkt het grote grenscontrolegebouw op elke andere
grenspost of internationale luchthaven. Eenmaal binnen wordt
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echter al snel duidelijk dat het hier een heel andere procedure be-
treft. Na controle van de benodigde vergunning word je via een
bordjessysteem een doolhof van gangen en kamertjes in ge-
stuurd. Elke deur gaat pas open wanneer je de deur achter je hebt
gesloten, en na ongeveer vijf minuten lopen kom je aan de ach-
terkant van het gebouw naar buiten. Daar word je ingesloten
door twee hekwerken die leiden naar een asfaltweg die aan beide
kanten begrensd wordt door een tien meter hoge betonnen
muur. Na ongeveer honderd meter houdt deze weg op en kijk je
uit op een gebied van circa één vierkante kilometer dat ik niet
anders kan omschrijven dan ‘verschroeide aarde’. Gepantserde
Israëlische legervoertuigen en bulldozers met op de achtergrond
brokstukken, ruïnes van huizen en platgebrande velden. De loop
van een Israëlische tank volgt je als je door dit compleet verwoes-
te stuk niemandsland richting de bewoonde wereld loopt. Geen
enkel huis en geen enkele boom staan nog overeind en het is bij-
na niet voor te stellen dat er enkele jaren eerder aan de rechter-
kant een woonwijk stond en aan de linkerkant tomaten en me-
loenen verbouwd werden. Na ongeveer vijfhonderd meter staat
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er een soort van bouwvakkerskeet waar Hamas je paspoort con-
troleert en vanwaar je een taxi kan nemen.

Ik trof daar Ashraf, de oudere broer van Majdi, die mij in een
oude Volvo naar Gaza-stad reed. Ontdaan van de Erez-grens-
overgang en de eerste aanblik van de Gazastrook werd het geen
gezellig weerzien. In de auto op weg naar de bewoonde wereld
gaf Ashraf uitleg bij wat ik zag:

‘De kogelgaten in die huizen komen door beschietingen
vanaf de grenspost; Israël beschiet ze bijna elke dag. Ik denk
om te intimideren. Dat huis is in februari platgebombar-
deerd, er woonde een Hamas-politicus; de hele familie
kwam om. Die woonwijk is in maart platgegooid met be-
hulp van bulldozers; de huizen stonden te dicht bij de
muur. Dat huis is door Hamas afgebrand, het was van een
politieman van Fatah. Dat veld is niet bebouwd omdat er
geen water is voor irrigatie. Die fabriek is in april gebom-
bardeerd. Dat flatgebouw in juni. Die brug in maart...’
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Zo ging het door tot in Gaza-stad, en ook daar zag ik in elke
straat wel een kogelgat of een verwoest huis. Ik had het nieuws
bijgehouden en had sinds mijn vorige bezoek vaak gebeld met
Majdi. Toch kwam de verwoesting als een schok. Dit was nog
voor de aanval in de Gazastrook in de winter van 2008-2009. De
Gazastrook was toen echter al duidelijk veranderd in een oor-
logsgebied. Ik had de krantenkoppen elke week gelezen – ‘Drie
Hamasstrijders gedood bij militaire operatie’, ‘Als reactie op Pa-
lestijnse raketten twee bombardementen in de Gazastrook’, ‘Isra-
elische repressailles treffen Gaza-stad’ –, maar dit had ik niet
voorzien. Het totaal aan verwoestingen door de wekelijkse aan-
vallen maakte het gebied voor mij bijna onherkenbaar.

De gevolgen van de blokkade waren tijdens mijn bezoek niet
alleen zichtbaar maar ook voelbaar. Jongeren als Majdi en Ashraf
konden maar niet geloven dat dit gebeurde: ‘Dat Israël de Gaza-
strook gewoon op slot kan doen en dat de rest van de wereld toe-
kijkt hoe wij langzaam wegrotten. Dat kan toch niet, dat is toch
barbaars!?’ Bij elke nieuwe maatregel en bij elk nieuw bombarde-
ment verwachtten zij dat dit nu wel de druppel zou zijn. Dat
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Amerika nu toch wel zou inzien wat er daadwerkelijk aan de
hand was en zou ingrijpen. Dat de Europese Unie iets zou doen,
al was het maar het stopzetten van de wapenhandel met Israël.
Maar niets van dat alles gebeurde. Sterker nog, de situatie verer-
gerde met de dag terwijl de blokkade om de Gazastrook uit het
internationale nieuws verdween.

In de kranten werd nog wel geschreven over Israël en de Gaza-
strook, maar het betrof dan politieke analyses. De journalisten
maakten gebruik van de tweedeling Israël-Hamas en schreven
artikel na artikel over Hamas-raketten en de repressailles van het
Israëlische leger. Sommige media zoomden in op de tunnels die
liepen van het meest zuidelijke puntje van de Gazastrook naar
Egypte, en op de ‘smokkeleconomie’. Zonder uitzondering kwam
het gevaar van mogelijke wapensmokkel aan bod. De menselijke
kant werd nagenoeg genegeerd. Er werd niet geschreven over het
feit dat de Palestijnen uit de Gazastrook voor hun dagelijkse
spullen afhankelijk waren van deze tunnels. Israël hanteerde des-
tijds een lijst met eenentachtig producten die mondjesmaat tot
de Gazastrook mochten worden toegelaten, zoals spaghetti en
toiletpapier. Voor alle andere producten – medicijnen, koelkas-
ten, landbouwproducten – was de lokale bevolking afhankelijk
van de tunnels. Ik vergoelijk hier niet het smokkelsysteem en er-
ken dat ze kunnen worden gebruikt voor het smokkelen van
handwapens die vervolgens door Hamas of andere groeperingen
gebruikt zouden kunnen worden. Waar ik voor pleit is een men-
selijker kijk op nieuwsberichten. Is het willen kopen van melk-
poeder voor een pasgeboren baby te veel gevraagd? Ben je een
crimineel als je de reumamedicijnen voor je oma via het smok-
kelsysteem ‘bestelt’? Hebben mensen echt een keuze als de super-
markten leeg zijn en je op geen enkele andere manier aan astma-
medicatie kan komen?

Bij elk volgend bezoek aan de Gazastrook en mijn vrienden al-
daar zag ik de situatie verslechteren. De brandstof raakte op, de
elektriciteit werd regelmatig afgesloten... De eens zo levendige
stad veranderde in een spookstad met verlaten wegen. Door het
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gebrek aan benzine reden mensen weer met paard en wagen, en
vele velden waar voorheen planten bloeiden stonden er nu verla-
ten bij doordat het watersysteem gebombardeerd was. De men-
sen werden steeds wanhopiger. Families leefden van dag tot dag
en probeerden te overleven. Binnen in de huizen werd er nog al-
tijd gekookt en gelachen, kinderen gingen naar school, en met
Majdi en Ashraf sprak ik over hun studie, maar de verstikking
van de Gazastrook was een feit. Er was geen toekomstperspectief
voor jongeren, en de mensen in dit kleine gebied voelden zich
volledig geïsoleerd en door de pa en de rest van de wereld in de
steek gelaten. Toen ik in februari 2008 door Moneer werd opge-
haald bij de Erez-overgang, werd nog iets anders pijnlijk duide-
lijk: de verstikking van Hamas.

Voor het eerst kwam ik checkpoints tegen die bemand werden
door politieagenten van Hamas. Net als de Israëlische check-
points in de Westelijke Jordaanoever controleren zij je papieren
en dus indirect je leven. Hamas introduceerde nieuwe wet- en re-
gelgeving, zoals een algeheel verbod op alchol en op andere ha-
ram (religieus verboden) producten. Een lingeriewinkel in Ra-
fah moest dicht omdat zijn producten de vrouwen van Gaza zou
bezoedelen. Mensen die voorheen voor de Fatah-partij hadden
gewerkt, of slechts op haar hadden gestemd, werden in de gaten
gehouden. Jongeren die tegen deze dagelijkse controle en onder-
drukking ‘door hun eigen mensen’ in opstand kwamen en durf-
den te protesteren, werden opgepakt, ondervraagd en beschul-
digd van verraad. Het was duidelijk dat Hamas de macht had
overgenomen. En ook dat het overgrote deel van de Palestijnen
in Gaza – zelfs degenen die Hamas hiervoor hadden gesteund –
dat zag als een bezetting binnen een bezetting.

Toen ik een aantal dagen later werd teruggereden naar de
Erez-grensovergang, was ik voor het eerst opgelucht dat ik het
gebied kon verlaten. Weg van deze plek, waar de levenslust uit
mensen wordt gezogen. Weg van de driedubbele onderdrukking
door Israël, de pa en Hamas. Weg van het stilzwijgend toestem-
men door de Verenigde Staten en de Europese Unie. Weg van de
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hopeloosheid van de jongeren en de frustratie van hun ouders.
Vlak voor de grens, bij het stuk verschroeide aarde, gaf ik

Majdi een dikke knuffel. ‘Volhouden, hou moed, deze situatie
kan niet eeuwig voortduren.’ Majdi reageerde met een glimlach
van oor tot oor en de scherpe woorden:

‘Fuck Israël, Fuck de Hamas, Fuck fuck Hamas. Fuck Israël.
Fuck Fatah. Fuck de vn. Fuck de usa. Alle machthebbers
zijn hetzelfde, ze geven geen zak om gewone mensen. Maar
weet je, wij komen er wel. Wij blijven doorgaan met kinde-
ren krijgen, met leren, met lief zijn voor elkaar. Uiteindelijk
wordt elke onderdrukking verslagen door de vrijheids-
drang van mensen. Het enige positieve aan deze fucked-up
situatie, aan zoveel onderdrukking, is dat de vrijheid uitein-
delijk ook enorm groot zal zijn. Ik zie je snel, sadiqti. Denk
je zo af en toe aan ons?’

Dat beloofde ik haar, en met lood in mijn schoenen liep ik langs
de ruïnes, langs de Israëlische tanks, over de weg met de twee
muren, door het hekwerk, door het doolhofgebouw mijn vrij-
heid tegemoet. Nooit eerder was ik me zo bewust van het feit dat
het enige verschil tussen deze Palestijnse studente en mij een pas-
poort betrof. Een rood paspoort van het Koninkrijk der Neder-
landen dat mij rechten geeft en mijn vrijheid garandeert.
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8

TERUGKEER NAAR
DE GAZASTROOK

Het afscheid van Israël en de Palestijnse gebieden viel me zwaar.
Sinds 2004 had ik het gebied regelmatig bezocht en de afgelopen
zeventien maanden had ik er onafgebroken gewoond. Ik had er
mijn vrienden, mijn huisje en mijn dagelijkse routine, maar mijn
onderzoek was voltooid en het was tijd om terug te gaan naar
Londen. Het was een dubbel gevoel; ik wilde de bijzondere men-
sen die ik tijdens mijn onderzoek had ontmoet niet achterlaten,
maar aan de andere kant had ik ook enorm veel zin om mijn on-
derzoeksresultaten tot een proefschrift te verwerken. Bovendien
keek ik uit naar ‘het gewone leven’. Een leven zonder checkpoints
en nachtelijke aanvallen en met kroegjes, theater, restaurants en
een fiets voor de deur die me zonder problemen overal heen kon
brengen. Met andere woorden: ik had zin in de gewone dingen
die een leven in vrijheid met zich meebrengt.

Eenmaal in Londen raakte ik al snel gewend aan een nieuwe
routine. Overdag werkte ik aan mijn proefschrift en gaf ik les aan
de universiteit. ’s Avonds genoot ik van alles wat een wereldstad
als Londen te bieden heeft. Het was heel fijn om mijn vrienden
weer te zien, om bij te praten en leuke dingen te doen. Het was
heerlijk om onbeperkt te beschikken over elektriciteit en om ein-
delijk weer eens uitgebreid te kunnen douchen zonder dat het
warme water na twee minuten op is. Wat me wel zwaar viel was
het omgaan met het zwart-witdenken in dit deel van de wereld.
Iedereen had een mening over het Israël-Palestinaconflict en
daar kwam vaak zeer weinig nuance bij kijken. Aan de ene kant
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had je degenen die mijn onderzoek en ervaringen stoer vonden.
‘Wat goed van je, het wordt tijd dat Israël eens flink wordt aange-
pakt; een vrij Palestina!’Aan de andere kant had je de mensen die
de Palestijnen juist als ‘terroristen’ afschreven en door wie Israël
als de onschuldige partij werd aangemerkt. De tweedeling was
duidelijk: je bent of pro-Palestijns of pro-Israël. Een tussenweg is
niet mogelijk; de ene partij is het slachtoffer, de andere de vijand.
Ik herkende me in geen van beide opvattingen.

Ja, natuurlijk worden de Palestijnse gebieden bezet door Israël
en leven de Palestijnen onder dagelijkse onderdrukking. Maar
het is simplistisch en denigrerend om ze daarom maar collectief
als slachtoffers of onschuldige engeltjes neer te zetten. En ja, het
klopt dat Israël een gemilitariseerde samenleving is waarin ‘de
Arabieren’ als absolute vijand worden gezien, maar om daarom
alle Israëliërs te beschouwen als moorddadige soldaten is kort-
zichtig en feitelijk onjuist. Er worden aanslagen gepleegd tegen
Israël en, gerechtvaardigd of niet, de meeste Israëliërs geloven
oprecht dat zij onder een existentiële bedreiging leven. Dat zij –
als ze zich niet verdedigen door middel van het leger, de bezet-
ting en harde militaire acties – uitgemoord zullen worden en dat
Israël niet langer zal bestaan.

Terug in Londen kon ik me niet vinden in het anti-Israël-
standpunt van veel pro-Palestijnse activisten, en ook niet in de
racistische ondertoon van de pro-Israël-lobby, die elke Palestijn
als terrorist neerzet. Ik miste de nuance van mijn onderzoeksin-
formanten, die elkaar en ‘de ander’ wel als mensen zien. Die niet
demoniseren en die zich tegen makkelijke generalisaties verzet-
ten. Ik werd echt doodmoe van de Europese zwart-witdiscussie
en ik had het gevoel dat ik stond te dweilen met de kraan open: ik
was niet activistisch genoeg voor de activisten en té activistisch
voor de academici.

Gelukkig zijn er overal ter wereld, en dus ook in Nederland en
Londen, mensen te vinden die zich niet laten meeslepen door
politieke oneliners en die wel kritisch nadenken en mensenrech-
ten vooropstellen. Daarnaast hield ik contact met mijn onder-
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zoeksinformanten, en met mijn vrienden en contacten in Israël
en de Palestijnse gebieden. Majdi behaalde haar bachelor; een
groep Israëlische en Palestijnse vredesactivisten die ik had ge-
volgd voor mijn onderzoek begon met het sturen van boten naar
de Gazastrook, onder de noemer The Free Gaza Movement (Vrij
Gaza Beweging). In oktober-november 2008 hoorde ik van ver-
schillende internationale professionals dat hun de toegang tot de
Gazastrook werd ontzegd. Hun vergunning voor de Erez-grens-
overgang konden ze niet meer verlengen en zeker vijftig tot hon-
derd journalisten, hulpverleners en onderzoekers waren niet 
langer welkom in het gebied waar zij werkten. Zo ook rtl

Nieuws-correspondent Conny Mus. De vergunningen van de in-
ternationale pers voor het betreden van de Gazastrook werden
niet afgewezen maar ‘uitgesteld’. Blijkbaar was er een reorganisa-
tie van de Erez-grenspost aan de gang, en we dachten er verder
niet over na. Op 27 december werd de reden van ‘het uitstellen
van vergunningen voor internationals’ pijnlijk duidelijk toen Is-
raël de Gazastrook aanviel.

Deze aanval van Israël was een militaire operatie van drieën-
twintig dagen die de codenaam Operation Cast Lead (Operatie
Gegoten Lood) droeg. De operatie bestond uit een luchtoffensief
dat na acht dagen ondersteund werd door een grondoffensief
van vijftien dagen. In deze periode vielen er aan Palestijnse zijde
1397 dodelijke slachtoffers, onder wie 344 minderjarigen en 110
vrouwen. Tijdens Operation Cast Lead vielen er aan Israëlische
zijde 13 dodelijke slachtoffers, onder wie 3 burgers en 10 militai-
ren. In de Gazastrook werden ongeveer 4000 Palestijnse huizen,
600 à 700 fabrieken en workshops, 24 moskeeën, 31 politiebu-
reaus, 10 watersystemen en 34 medische centra compleet vernie-
tigd. Volgens de Verenigde Naties bedraagt de totale schade meer
dan twee biljoen dollar en heeft de operatie verstrekkende gevol-
gen voor de burgerbevolking in de Gazastrook, doordat tiendui-
zenden mensen hun huis en hun inkomstenbron geheel of ge-
deeltelijk hebben verloren.

Aan het begin van de aanval in de Gazastrook was ik in Neder-
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land om met mijn familie de kerst door te brengen. Daarna reis-
de ik terug naar Engeland. Het was een verwarrende, aangrijpen-
de periode. Aan de ene kant wilde ik de sfeer rond en tijdens de
feestdagen niet verpesten door constant over de gebeurtenissen
in de Gazastrook te beginnen. Aan de andere kant kon ik nergens
anders aan denken. Dit was voor mij geen nieuwsbericht, dit was
iets persoonlijks. Alleen al op de eerste dag werd het gebied – dat
qua grootte vergelijkbaar is met Texel – 160 keer gebombardeerd
en vielen er 230 doden en meer dan 700 gewonden. De tv stond
constant aan, ik las tientallen binnen- en buitenlandse kranten,
en ik struinde het internet af op zoek naar informatie. De afschu-
welijke beelden van dodelijke slachtoffers, platgebombardeerde
huizen en slachtoffers van witte fosfor kwamen hard aan. Ik
maakte me enorm grote zorgen en probeerde contact te krijgen
met mijn vrienden aldaar. Soms lukte dat, maar meestal niet.

Na twee weken kreeg ik eindelijk Majdi aan de lijn. Het was
midden in de nacht en ze was volledig over haar toeren: een Is-
raëlische helikopter had net duizenden pamfletten boven haar
buurt gedropt. Op de witte en roze papiertjes stond geschreven
dat het gebied gebombardeerd zou gaan worden en dat non-hos-
tile people (niet-vijandige mensen) moesten vluchten. Maar
vluchten waarheen? De grenzen zaten nog altijd potdicht, dus
Majdi en haar familie konden het gebied helemaal niet verlaten.
In paniek had ze mij gebeld met allerlei vragen: welke buurten
zijn veilig? Waar kunnen we heen? Waar in de stad zijn geen
luchtaanvallen? Met een ander toestel belde ik een Israëlische
vriend die op zijn beurt informatie probeerde in te winnen bij de
inlichtingendienst van het leger. De verbinding met Majdi werd
verbroken en ik gaf hem haar nummer en zei: ‘Blijf het proberen
en sms haar als je iets weet zodat ze je bericht krijgt zodra haar
mobiel het weer doet.’ Ik voelde me machteloos. De tv en de
computer stonden aan, mijn vriendin en haar familie liepen
midden in de nacht op straat zonder dat ze wisten waar ze veilig
zouden zijn, en ik kon niets doen.

Ik maakte me ook zorgen over mijn Israëlische vrienden en
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mijn onderzoeksinformanten. Zeven van hen zaten in de gevan-
genis. Drie hadden geen gehoor gegeven aan de oproep van het
leger om zich als reservist te melden en waren daarom opgepakt.
Anderen hadden grootschalige demonstraties tegen Operation
Cast Lead georganiseerd in Tel Aviv en Jeruzalem, en waren daar-
bij gearresteerd. De media besteedden vrijwel geen aandacht aan
de duizenden Israëliërs die tegen de aanval demonstreerden.
Doordat het verlenen van de vergunningen die je nodig had om
de Gazastrook te betreden in november was ‘uitgesteld’, zag het
merendeel van de westerse journalisten zich gedwongen om ver-
slag te doen vanuit Israël en niet vanuit de Gazastrook. Dit leidde
er onder meer toe dat het gros van de actualiteitenprogramma’s
zich richtte op het politieke debat. Elke avond werd er ingegaan
op de mogelijke redenen achter de aanval en of het hier een ‘re-
delijke’ of ‘buitenproportionele’ reactie van Israël op de raketten
van Hamas betrof.

Het was een steriel en abstract debat met weinig aandacht
voor de anderhalf miljoen mensen die vastzaten in een gebied
dat zwaar gebombardeerd werd. Toch kon het niet toelaten van
journalisten in de Gazastrook niet voorkomen dat de gruwelijke
beelden van destructie en menselijk leed zich over de hele wereld
verspreidden. Dit was te danken aan sociale media als Facebook
en aan Arabische media die permanent aanwezig waren in het
gebied. De beelden van dode vrouwen, kinderen en ouderen te
midden van een kapotgeschoten stad hebben veel mensen aan
het denken gezet. Ze hebben de beeldvorming over het Israël-
Palestinaconflict beïnvloed, en veel mensen zetten na Operation
Cast Lead vraagtekens bij het democratische karakter van de
staat Israël.

De nietsontziende, drieëntwintig dagen durende militaire
aanval heeft ook mijn denken en handelen sterk beïnvloed. Het
zette een proces in gang dat uiteindelijk heeft geleid tot mijn ac-
tieve deelname aan de Gaza Freedom Flotilla.

* * *
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De Gaza Freedom Flotilla was een collectief van zeven boten met
opvarenden van eenendertig verschillende nationaliteiten dat
door naar de Gazastrook te varen de Israëlische blokkade om dit
gebied trachtte te doorbreken. De Gaza Freedom Flotilla had
twee doelen:

1) het fysiek doorbreken van de Israëlische blokkade, en 2) het op
de kaart zetten van de illegale Israëlische blokkade om de Gaza-
strook en van de internationale instemming in de vorm van een
stilzwijgen. In de woorden van een van de organisatoren:

‘De Gazastrook is de grootste openluchtgevangenis ter we-
reld. Sinds 2006 controleert Israël alle grenzen en bepaalt
het wat er wel en niet het gebied in mag. Deze blokkade is il-
legaal volgens het internationaal recht en de Verenigde Na-
ties noemen de huidige situatie een humanitaire crisis voor
de lokale bevolking. Zolang de internationale gemeenschap
stilzwijgend instemt met deze illegale blokkade en overhe-
den weigeren om internationale verdragen te handhaven, is
het de plicht van burgers om zich uit te spreken. Door mid-
del van directe, geweldloze acties en protesten vragen wij
aandacht voor deze grove schending van mensenrechten en
trachten wij Israël verantwoordelijk te houden voor haar
daden.Wij zijn solidair met de mensen in de Gazastrook.’
(Lubna Masarwa, 10-03-2010)

Om de doelen van de Gaza Freedom Flotilla te kunnen begrij-
pen, is het belangrijk om naar de juridische en humanitaire sta-
tus van de blokkade te kijken. Zoals eerder vermeld heeft Israël
naar aanleiding van de verkiezingsoverwinning van Hamas in
2006 de lucht-, zee- en landsgrenzen van de Gazastrook volledig
afgesloten. Los van de vraag of dit de daadwerkelijke beweegre-
den achter de blokkade is, is de blokkade simpelweg illegaal, zo-
wel volgens het internationaal als volgens het humanitair recht.
Juridisch kun je de blokkade op twee manieren benaderen. Ten
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eerste kun je de Gazastrook classificeren als door Israël bezet ge-
bied. In het oorlogs- en internationaal recht mag een bezettende
macht een gebied onder curatele stellen. Aan dat recht is echter
ook de plicht verbonden om de zorg en het welzijn van de men-
sen onder blokkade te garanderen. Israël komt deze plicht niet
na, met als argument dat de Gazastrook niet langer bezet gebied
is; het classificeert de Gazastrook als ‘vijandelijk gebied’. Als je
deze lijn doorvoert en de argumentatie van Israël volgt, is de
blokkade sowieso illegaal omdat men geen blokkade mag voeren
over een zogeheten autonoom gebied. Volgens beide benaderin-
gen is de blokkade dus illegaal, omdat het hier een collectieve be-
straffing van een burgerbevolking betreft.

Eerder schreef ik al dat ik vanuit Londen contact onderhield
met mijn voormalige onderzoeksinformanten in Israël en de Pa-
lestijnse gebieden. Vier Israëliërs, vijf Palestijnen en twee Pales-
tijnse Israëliërs die ik persoonlijk kende hadden samen de Free
Gaza Movement opgezet. Dit Israëlisch-Palestijnse initiatief pro-
beerde de blokkade van de Gazastrook te doorbreken door mid-
del van boten en schepen. De eerste actie die deze groep mensen-
rechtenactivisten organiseerde vond plaats in augustus 2008.
Sindsdien zijn ze acht keer uitgevaren om de Israëlische blokka-
de om de Gazastrook te doorbreken. Bij de helft van de acties
heeft het schip daadwerkelijk de kust van de Gazastrook bereikt
en de meegebrachte humanitaire goederen aan de bevolking
kunnen schenken. De andere vier keren werd het schip met grof
geweld geënterd en naar een Israëlische haven gebracht; de opva-
renden werden gearresteerd.

Ik had elke reis op de voet gevolgd en in 2009 hoorde ik dan
ook al snel van het plan om bij de volgende missie niet één maar
een hele vloot schepen te sturen. Omdat ik mijn onderzoek in-
middels voltooid had, volgde ik de voorbereidingen voor de mis-
sie uit interesse en niet meer als wetenschapper. Ik wilde weten
hoe het ging met de mensen die ik jarenlang gevolgd had en ik
vond de praktische aspecten van zo’n enorm grote, geweldloze
actie fascinerend. In de nazomer van 2009 had ik echter nog he-
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lemaal geen plannen om me daadwerkelijk bij de Free Gaza
Movement aan te sluiten. Mijn veldwerkonderzoek had ik ten-
slotte afgerond, en hoewel ik activisme onderzoek ben ik zelf
geen activist. Dat standpunt veranderde tijdens een academische
conferentie in Manchester in oktober 2009.

De conferentie was georganiseerd door de Universiteit van
Manchester en richtte zich op sociale bewegingen van vroeger en
nu. Met andere woorden, tijdens de conferentie werden de ver-
schillen en overeenkomsten tussen burgerinitiatieven, geweld-
loos verzet en mensenrechtenbewegingen in het verleden en het
heden besproken. Een van de workshops van die dag richtte zich
specifiek op de vraag of de huidige Israëlische bezetting vergele-
ken kan worden met het voormalige apartheidsregime in Zuid-
Afrika. Eerder besprak ik dat er aan de situatie in Israël en de Pa-
lestijnse gebieden inderdaad aspecten van apartheid en discrimi-
natie zitten, maar dat de volledige situatie niet met slechts één
woord omschreven kan worden. Voor mij persoonlijk kwam het
belangrijkste inzicht van die dag dan ook niet van de professoren
die spraken, maar van de ooggetuigenverklaring van een voor-
malig antiapartheidsactivist.

Een blanke Zuid-Afrikaanse man vertelde met kleurrijke
anekdotes en scherpe analyses over zijn ervaringen binnen de
antiapartheidsbeweging. Hij vertelde hoe hij voor het eerst in
aanraking was gekomen met een zwarte Zuid-Afrikaan en hoe
die ontmoeting zijn denken over ‘de ander’ had veranderd. Hij
ging in op de strategieën van de activisten en vertelde hoe moei-
lijk het destijds was geweest om welwillende blanke Zuid-Afrika-
nen daadwerkelijk aan het demonstreren te krijgen:

‘De meesten van mijn (blanke) vrienden waren hoogop-
geleide mensen met een goede baan die het principe van
gelijkheid en mensenrechten hoog in het vaandel hadden.
Ze vonden zichzelf echt niet racistisch, en begrepen ook
best wel dat ‘de zwarten’ ontevreden waren over het apart-
heidssysteem. Sterker nog, zelf vonden ze apartheid ook
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niet ideaal en ze zouden liever in een eerlijker maatschappij
wonen. Maar als je hen meevroeg naar een demonstratie of
als je hen aanspoorde zwarte werknemers in dienst te ne-
men, krabbelden ze terug. Niet omdat ze geloofden dat ge-
kleurde Zuid-Afrikaners geen rechten zouden moeten
hebben, maar omdat ze bang waren voor de gevolgen van
het afschaffen van de apartheid voor henzelf.
[...] Soms heb ik het gevoel dat de hele wereld sinds het ein-
de van de apartheid aan geheugenverlies lijdt. We doen net
of we allemaal tegen de rassenscheiding waren en dat alle
regeringen het systeem van het begin af aan hebben afge-
keurd. Maar dat is helemaal niet zo. Ik kan me nog goed
herinneren dat de internationale media Nelson Mandela
een terrorist noemden omdat hij het recht op gewelddadig
verzet verdedigde. Hij gebruikte zelf geen geweld en predik-
te zelfs geweldloosheid, maar de aandacht van de wereld-
pers ging uit naar de aanslagen die gepleegd werden. Niet
naar de duizenden, duizenden geweldloze acties, niet naar
de witte en blanke Afrikaners die hand in hand streden
voor mensenrechten.
Avond na avond debatteerde ik met mijn vrienden. Steeds
weer draaide het gesprek in een kringetje rond. “Ja, ik ben
voor mensenrechten maar...” “Ik vind wel dat ze rechten
mogen hebben, maar zij hebben gewoon een andere cul-
tuur dan wij, dat gaat nooit samen.”“Het wordt anarchie als
zij ook aan de macht kunnen komen, laat ze eerst maar be-
wijzen dat ze in vrede willen leven.” En: “Wij willen wel in
gelijkheid leven, maar zij accepteren ons niet, we moeten
onszelf wel verdedigen. Zij dwingen ons tot het vormen van
bantustans en het nemen van maatregelen.” Het heeft jaren
geduurd voor mijn vrienden – alle goedwillende mensen –
inzagen hoe racistisch dit eigenlijk was. Hoezo moeten “zij”
bewijzen dat “zij” ook recht hebben om te leven? Hoezo
moeten “zij” het apartheidsgeweld lijdzaam ondergaan tot-
dat “zij” hebben bewezen in vrijheid te kunnen leven? Wie
“zij”? Waar hebben we het over?’
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De voormalige antiapartheidsactivist sprak snel en met passie.
Het was duidelijk dat hij de frustratie van al die debatten nog al-
tijd met zich meedroeg. Ik maakte aantekeningen en vond de
vergelijkingen met het Israël-Palestinaconflict interessant. De
huidige situatie in Israël en de Palestijnse gebieden kan niet sim-
pelweg gelijkgesteld worden met het apartheidssysteem in Zuid-
Afrika, maar de overeenkomsten in de argumenten kan men niet
ontgaan. Ook nu worden de Palestijnen collectief afgeschreven
als gewelddadig en als terroristen. Ook nu moeten zij bewijzen
dat ze in vrijheid kunnen leven en dat ze gelijke rechten waard
zijn. Ook nu wordt het niet lijdzaam ondergaan van onderdruk-
king (gewelddadig verzet) gebruikt als excuus voor de bezetting.
En ook nu is de overgrote meerderheid van de Israëliërs niet te-
vreden met de bezetting van de Palestijnse gebieden maar dur-
ven zij uit angst voor ‘de ander’ het beëindigen ervan niet volle-
dig te steunen.

Het echte ‘aha-moment’ – dat een aantal maanden later zou
leiden tot mijn deelname aan de Gaza Flotilla – kwam op het
eind van het verhaal van de Zuid-Afrikaanse man. De laatste vijf
minuten van zijn ooggetuigenverklaring wijdde hij aan het einde
van het apartheidsregime:

‘De verklaring van toenmalig president De Klerk, de vrijla-
ting van Nelson Mandela en de verkiezingen van 1994, wa-
ren alle drie bijzondere momenten die in ons geheugen ge-
grift staan. Voor ons – de antiapartheidsbeweging – kwam
de echte overwinning echter al eerder. De echte overwin-
ning op het apartheidssysteem kwam met het einde van het
“conflict”. Daarmee bedoel ik niet de afschaffing van de
apartheid, die kwam pas later. Ik bedoel heel letterlijk het
einde van het gebruik van het woord “conflict”. Na twintig,
dertig jaar van acties, demonstraties en informatiebijeen-
komsten hadden we in 1989-1990 het conflict eindelijk
doorbroken: het idee dat er twee kanten zijn, een conflict
tussen zwarten en witten. Eindelijk waren we zover geko-
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men dat conflict vervangen werd door mensenrechten.
Eindelijk waren we af van het letterlijke zwart-witdenken
dat het geweld, de onderdrukking, het hele apartheidssys-
teem gaande hield. Vanaf toen kon iedereen meedoen, kon-
den mensen ons steunen omdat ze zich nu richtten tégen
het systeem van apartheid en vóór de mensenrechten van
iedereen. Vanaf toen wisten we dat de val van het apart-
heidsregime niet lang meer op zich zou laten wachten. Het
was niet langer de vraag of het zou vallen, maar wanneer.’

Het levensverhaal van deze Zuid-Afrikaanse mensenrechtenacti-
vist inspireerde mij, maar het was de bovenstaande korte obser-
vatie die mij echt aan het denken heeft gezet. Is ‘conflict’ daad-
werkelijk een neutraal woord? Kan men, als het gaat om de anti-
apartheidsbeweging, spreken van een conflict tussen ‘zwarten’ en
‘witten’? Ben je neutraal of wetenschappelijk onafhankelijk als je
de burgerbeweging in het Amerika van de jaren zestig een con-
flict noemt tussen blanke Amerikanen en ‘zwarten’? Het is rond-
uit beledigend en feitelijk incorrect om de Tweede Wereldoorlog
te omschrijven als een conflict tussen de nazi’s en de Joden. Is het
mogelijk dat het woord ‘conflict’ in Israël en de Palestijnse gebie-
den eigenlijk helemaal niet zo neutraal is als vaak wordt gedacht?
Mijn onderzoeksinformanten – de Israëlische en Palestijnse vre-
desactivisten – gruwen al jaren van het woord ‘conflict’ en bena-
drukken dat het hier een ‘klassieke mensenrechtenstrijd’ betreft.
Kan het zijn dat het ‘doorbreken van het conflict’ een soortgelijke
cruciale rol speelt in Israël en de Palestijnse gebieden als het des-
tijds in Zuid-Afrika heeft gespeeld?

De twijfel over de neutraliteit van het woord conflict was uit-
gesproken, en uit wetenschappelijke interesse dook ik het archief
in. Ik richtte me voornamelijk op de vroege geschriften en cor-
respondentie van de eerste leiders van de zionistenbeweging.
Wanneer werd het woord voor de eerste keer gebruikt? Door wie
en waarom? Tot mijn eigen verbazing vond ik behoorlijk veel
correspondentie over het bewust gebruiken van het woord con-
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flict. Eind negentiende, begin twintigste eeuw werd de ambitie
van de zionistenbeweging om een Joodse staat te creëren in het
Midden-Oosten niet klakkeloos geaccepteerd. Vanuit verschil-
lende hoeken was er structurele kritiek op de beweging. Zo stelde
rabijn Zadoc Kahn uit Frankrijk al in 1897 een belangrijke vraag
die vandaag de dag nog altijd relevant is: ‘Maar als geen van de
wetten – civiel, politiek of religieus – Joods is, waarom zou de
nieuwe staat zich dan Joods noemen?’ (Abitol, 1989:39).

Rabbijn Samson Raphael Hirsch (1808-1888) uit Duitsland
sprak ook zijn zorgen uit over de ambitie van de zionistenbewe-
ging en benadrukte dat ‘de Thora, en alleen de Thora, het Joodse
volk bindt’ (Hirsch, 1962:461). Deze orthodox Joodse leider
maakte zich ernstige zorgen over de transformatie van het jo-
dendom als geloof – joods zijn om wat je doet – tot het Joden-
dom als afkomst – Joods zijn om wie je bent, losgekoppeld van
het jodendom als religie.

Door seculiere politieke leiders werd het zionisme vooral be-
schuldigd van kolonialisme. Hoewel koloniale ambities destijds
nog niet als zodanig werden veroordeeld, stelden verschillende
politieke leiders het zionisme gelijk aan kolonialisme. Arabische
leiders stelden zich kritisch op ten opzichte van het zionisme
omdat dat ‘de Palestijnen’ gelijkstelde aan ‘de Arabieren’. Zo stel-
de Shakib Arslan, een Syrische politicus, tijdens een gesprek met
David Ben-Gurion dat ‘de Arabische wereld bestaat uit verschil-
lende staten en dat het helemaal niet vanzelfsprekend is om alle
Arabische landen tot één geheel te rekenen’ (Ben-Gurion,
1973:124).

David Ben-Gurion, een van de belangrijkste leiders van de
vroege zionistenbeweging die later de eerste president van Israël
zou worden, erkende dit punt van kritiek en stelde een ‘uitbrei-
ding van het kader voor’. In zijn biografie Mijn Gesprekken met
Arabische Leiders (1973(1967)) benadrukt hij het belang van het
gebruik van het woord conflict. Wanneer critici de zionistische
ambitie zouden zien in het kader van een conflict tussen het Ara-
bisch nationalisme en het Joods nationalisme, zouden ze hen
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niet langer beschuldigen van kolonialisme. Bovendien schetst dit
een beeld van ‘de kleine David’ (het Joodse volk) tegen ‘de grote
Goliath’ (de Arabische wereld) dat, volgens Ben-Gurion, sympa-
thie zou opwekken bij mogelijke critici (Ben-Gurion, 1973:126).
Hij stimuleerde dus bewust het gebruik van het woord conflict
om de tweedeling tussen Arabieren-Joden te benadrukken.

Om dit gegeven in mijn proefschrift te kunnen verwerken,
ben ik vervolgens gaan kijken naar het gebruik van het woord
conflict in wetenschappelijke teksten met betrekking tot Israël
en de Palestijnen. Uit literair onderzoek bleek dat vrijwel alle
vroege westerse wetenschappelijke teksten over Israël-Palestina
door leden of sympathisanten van de zionistenbeweging waren
geschreven. Pas in 1967 kwam er een kritische beweging op gang
van academici die ook ‘de Palestijnse kant’ van het conflict on-
derzochten. Zo ontstond er een tweedeling in het wetenschappe-
lijk onderzoek naar Israël-Palestina, met aan de ene kant het per-
spectief van Israël/het zionisme en aan de andere kant dat van de
Palestijnen/de Arabieren. Binnen deze tweedeling zag men het
als wetenschappelijk onafhankelijk om niet de ene of de andere
kant te bestuderen, maar het ‘Israël-Palestinaconflict’. Conflict
werd in een wetenschappelijke context dus als neutraal gezien. In
de loop van de tijd hebben enkele wetenschappers de neutraliteit
van het woord conflict ter discussie proberen te stellen, maar
over het algemeen wordt ‘conflict’ nog altijd gezien als een neu-
traal en onpartijdig.

Behalve mijn wetenschappelijk werk heeft dit besef ook mijn
ideeën en positie wat betreft Israël en de Palestijnse gebieden
beïnvloed. Ben ik wel zo onafhankelijk en onpartijdig als ik zelf
het woord conflict gebruik? Ondersteun ik dan niet onbewust de
simpele tweedeling Israël-Palestina, Israëliërs-Palestijnen, waar-
van ik juist zeg dat die niet bestaat? Werkt de academische we-
reld, door geen kritische vragen te stellen over het gebruik van
het woord conflict en de tweedeling dat dat stimuleert, niet on-
bedoeld mee aan ‘het conflict’ en dus aan het systeem van de be-
zetting? En waarom word je als je je uitspreekt over de mensen-
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rechtenschendingen door de Israëlische staat, eigenlijk afgedaan
als activistisch en/of partijdig? De mensenrechtenschendingen
zijn toch duidelijk observeerbaar en wetenschappelijk bewezen?
Waarom wordt het niet benoemen van deze onderzoeksresulta-
ten als meer wetenschappelijk gezien?

Na veel overleg met mijn begeleider en met professoren van de
universiteit leidden deze vragen uiteindelijk tot een belangrijk
telefoongesprek met een van mijn voormalige onderzoeksinfor-
manten, waarbij ik zei: ‘Ik wil mee met de Gaza Freedom Flotilla.’
De Israëlische en Palestijnse activisten van de Free Gaza Move-
ment hadden me al vaker gevraagd of ik mee wilde varen. Tot
dan toe had ik dit aanbod altijd afgeslagen, omdat ik immers
klaar was met mijn onderzoek en zelf geen activist ben. Nu was
de situatie echter veranderd en ik legde mijn persoonlijke be-
weegredenen als volgt aan hen uit: ‘Ten eerste wil ik mee omdat
ik de drijfveren van de Free Gaza Movement onderschrijf. De Is-
raëlische blokkade om de Gazastrook is een vorm van collectieve
bestraffing en in strijd met het internationale recht. Als je tijdens
je wetenschappelijk onderzoek geconfronteerd wordt met struc-
turele mensenrechtenschendingen is het niet langer voldoende
om daar academische artikelen over te schrijven en die op confe-
renties te bespreken. Wie zwijgt stemt toe, en ik wil niet langer
zwijgen.’

De tweede reden voor mijn actieve deelname aan de Gaza
Freedom Flotilla komt voort uit mijn academische ambitie en
integriteit. Door mijn deelname wilde ik het wetenschappelijk
perspectief van ‘conflict als neutraal woord’ ter discussie stellen.
Door aan boord te stappen van de Gaza Freedom Flotilla nam ik
absoluut een politiek standpunt in. Door mijn deelname posi-
tioneerde ik me duidelijk tegen de bezetting en voor de handha-
ving van mensenrechten. Het níét benoemen van de mensen-
rechtenschendingen is echter óók een politiek standpunt. Het 
afzwakken of niet benoemen van een deel van je onderzoeksre-
sultaten (de mensenrechtenschendingen) is dus ook een politiek
standpunt. Een politiek standpunt dat stilzwijgend instemt met
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de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de blokkade om
de Gazastrook. Beide argumenten zijn een direct gevolg van mijn
onderzoek en ik beschouw mijn deelname dan ook niet als in
strijd zijnde met het beoefenen van mijn vak.

Zo gezegd, zo gedaan. Medio mei zat ik in een vliegtuig op weg
naar het Griekse eiland Kreta. Daar aangekomen ontmoette ik de
medepassagiers van ‘mijn schip’. Ongeveer de helft bestond uit
Palestijnse en Israëlische mensenrechtenactivisten die ik kende
van mijn onderzoek. De andere deelnemers waren internationa-
le activisten, journalisten en professionals, uit Zweden, Noorwe-
gen, België,Australië, Duitsland en de Verenigde Staten. De jong-
ste aan boord was een eenentwintigjarige schooljuf en de oudste
passagier was David, een eenentachtigjarige Joodse Amerikaan.
Alle passagiers werden een week voor vertrek in de verschillende
havens verwacht om een aantal trainingen te volgen, en om –
voor zover nodig – kennis met elkaar te maken. De trainingen
werden gegeven door één team dat alle havens afreisde. Zo verze-
kerde de organisatie zich ervan dat alle deelnemers met dezelfde
bedoelingen, motivatie en kennis aan de tocht begonnen.

Naast een juridische training – wat is de juridische status van
de blokkade? Wat zijn je rechten en plichten als activist? Wat kan
er gebeuren bij een arrestatie? – werd er ook een training in ge-
weldloos verzet gegeven. Daarbij werd er dieper ingegaan op de
theorie achter geweldloos verzet. Naast het volgen van de trai-
ningen ondertekende elke passagier ook de zogeheten ‘points of
unity’: negen punten van overeenstemming over de Gaza Free-
dom Flotilla.

Eenheidsverklaring Gaza Freedom Flotilla Passagiers:

1. Wij respecteren de mensenrechten van iedereen, ongeacht ras,
geslacht, religie, stam, etniciteit, nationaliteit, seksuele geaard-
heid, burgerstatus of taal.

2. Conform het internationaal recht en de resoluties van de Ver-
enigde Naties moeten de rechtmatige inwoners van alle gebie-
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den die sinds 5 juni 1967 door Israël zijn bezet, inclusief vluch-
telingen die worden weerhouden van terugkeer naar hun
rechtmatige huizen in Palestina, ongehinderd toegang hebben
tot internationale wateren en het luchtruim.

3. De rechtmatige inwoners van alle gebieden die sinds 5 juni
1967 door Israël bezet worden, hebben het recht om zonder
bezetting te leven en om de in- en uitgangen van deze gebie-
den te beheren zonder tussenkomst van Israël.

4. Als eerste stap naar een rechtvaardige en duurzame vrede
dient Israël alle militaire aanwezigheid terug te trekken uit de
gebieden die sinds 5 juni 1967 door Israël zijn bezet, en de ver-
schillende regelgevingen, procedures en praktijken die op ver-
schillende inwoners worden toegepast te ontbinden.

5. Israël dient alle barrières die de bewegingsvrijheid beperken
in de gebieden die sinds 5 juni 1967 door Israël zijn bezet te
ontmantelen.

6. Israël dient het fundamentele recht op gelijke behandeling
van Arabisch-Palestijnse burgers van Israël te erkennen.

7. Wij onderschrijven te allen tijde de principes van geweldloos-
heid en vreedzaam verzet in woord en daad.

8. Wij zijn solidair met het Palestijnse volk, maar steunen geen
specifieke politieke partij of organisatie. Hierop zijn geen uit-
zonderingen.

9. Conform internationale wetgeving en verdragen erkennen wij
het recht van alle Palestijnse vluchtelingen op directe terug-
keer naar hun rechtmatige huizen in Israël en de bezette Pales-
tijnse gebieden, op teruggave van onroerend goed en op scha-
devergoeding ter compensatie van onteigening en onrecht-
matig gebruik van deze eigendommen. Dit is een individueel
recht dat alleen door individuen onderhandeld en/of verwor-
pen kan worden.

Om bovenstaande punten tijdens de boottocht en een mogelijke
confrontatie met de Israëlische marine ook daadwerkelijk in
acht te nemen, werden de passagiers ingedeeld in zogeheten ‘affi-
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niteitsgroepen’. Een affiniteitsgroep bestaat uit vijf tot tien men-
sen die voor, tijdens en na een bepaalde geweldloze actie als team
zullen opereren. De leden van een affiniteitsgroep zullen te allen
tijde bij elkaar blijven en zullen als groep praktische beslissingen
nemen. In elke affiniteitsgroep communiceert één persoon de
beslissingen naar de coördinator van het schip. Het indelen in af-
finiteitsgroepen is dus een praktische manier om een actie waar
veel mensen aan deelnemen soepel te laten verlopen. Daarnaast
fungeren de teams ook als een supportnetwerk. De leden van een
groep leren elkaar van tevoren goed kennen en zullen elkaar tij-
dens de geweldloze actie indien nodig steunen en in de gaten
houden. Zo voorkom je dat iemand bijvoorbeeld buiten de
groep valt of in paniek raakt.

Mijn affiniteitsgroep bestond uit zeven personen met vier ver-
schillende nationaliteiten. Ik kon het met iedereen goed vinden
en trok vooral op met ‘de Duitse delegatie’, die uit twee Europar-
lementsleden en een professor internationaal recht bestond.
Voorafgaand aan de reis bespraken we de mogelijke scenario’s
die zich zouden kunnen voordoen. We hielden met bijna alles re-
kening en schatten onze kansen om daadwerkelijk de Gaza-
strook te bereiken ongeveer fiftyfifty. Niet wetende wat er later
zou gebeuren, bespraken we de twee scenario’s die het meest na-
delig zouden zijn voor de organisatie.

Het eerste betrof een stille en snelle arrestatie door de Israëli-
sche marine waarbij de boten geënterd zouden worden en de
passagiers gearresteerd. Israël zou vliegtuigen klaar hebben kun-
nen staan die ons direct en zonder contact met de media naar
bijvoorbeeld Londen zouden kunnen brengen. Dit zou om een
illegale deportatie gaan waar de internationale media wellicht
over zouden schrijven, maar het echte doel – het onder de aan-
dacht brengen van de blokkade om de Gazastrook – zou niet op-
timaal bereikt worden. Het tweede rampscenario dat wij ons
konden voorstellen, was dat een jonge Israëlische marinier mis-
schien in paniek zou raken en geweld zou gebruiken. Hoewel alle
boten door de verschillende havenpolitie waren gecontroleerd
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op wapenbezit, konden wij ons voorstellen dat de jonge soldaten
met verhalen over ‘terroristen’ bang werden gemaakt door hun
leidinggevenden. We spraken af om altijd duidelijk onze armen
in de lucht te houden met onze handpalmen open en naar voren
gericht. Ook spraken we af dat bij een eventuele confrontatie de
vrouwen op het dek zouden gaan staan, zodat het voor de Israëli-
sche marine duidelijk zou zijn dat wij geen bedreiging vormden.

Dat de Israëlische marine daadwerkelijk een militaire operatie
tegen ons uit zou gaan voeren, kwam niet bij ons op. Wij voelden
ons beschermd door de aanwezigheid van vele politici, professo-
ren en journalisten van verschillende nationaliteiten. Wij vorm-
den een humanitair konvooi met slechts hulpgoederen en bur-
gers aan boord. De Israëlische marine zou ons misschien tegen-
houden en arresteren, maar ons met geweld aanvallen...? Dat zou
immers alleen maar negatieve publiciteit opleveren voor Israël,
dus waarom zouden ze dat doen? Toen we na een lange week van
trainingen uiteindelijk de haven van Kreta achter ons lieten, was
de sfeer dan ook uitgelaten: ‘Yes, wij zijn op weg naar de Gaza-
strook!’
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9

DE AANVAL OP DE GAZA 
FREEDOM FLOTILLA

Het is vier uur ’s nachts en de sfeer is volledig omgeslagen. Geen
kaartspelletjes meer, geen grappige anekdotes en zelfs de altijd
vrolijke Kathy zit nu stilletjes op de ronde bank in de kajuit.
Sommigen proberen wat te slapen, maar bij de meeste passagiers
galmen de woorden van de Israëlische marine te hard door het
hoofd om te kunnen rusten. ‘We will take all measures in order to
enforce the blockade’ – ze zullen er alles aan doen om de blokkade
in stand te houden. Met de volledig bemande oorlogsschepen nu
duidelijk zichtbaar achter ons, krijgt deze boodschap een siniste-
re lading. Wat zullen ze doen? Wat gaat er gebeuren? Als het
kleinste schip van de Flotilla voelen we ons kwetsbaar. Boven-
dien hebben we een paar van de organisatoren aan boord en on-
derhouden we namens alle schepen het contact met de Israëli-
sche marine. We zoeken beschutting bij het goed verlichte,
grootste schip van de Flotilla, de hh Mavi Marmara, en varen zo
dicht mogelijk aan haar bakboordzijde.

Wanneer de klanken van het ochtendgebed uit de luidsprekers
galmen, besluit ik naar buiten te gaan. Het uitzicht is indrukwek-
kend. We bevinden ons midden op zee, de maan beschijnt het
water en er varen ten minste vijftien boten om ons heen. In de
verte herken ik de hoge wachttoren van het Griekse vrachtschip
de ‘Free Gaza’, met ongeveer vijftig meter achter hen een groot
grijs gevaarte van de marine. Direct naast ons is het enorme crui-
seschip vrolijk verlicht en uitgedost met tientallen vlaggen van
landen over de hele wereld. Spandoeken met shalom en salaam
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erop, vrede in het Hebreeuws en het Arabisch, hangen over de re-
ling en de zoeklichten van de Israëlische marineschepen maken
de mensen op het boven- en achterdek duidelijk zichtbaar.

Ik rook een sigaret en kijk naar de surrealistische situatie om
me heen, wanneer alles opeens verandert. ‘Ze komen eraan,’
roept één van de schippersknechten. Iedereen springt op, came-
ra’s in de aanslag en ogen gericht op het water. Er verschijnt een
helikopter die laag boven de Mavi Marmara blijft hangen. Tege-
lijkertijd worden twee speedboten – zogenaamde zodiacs –
zichtbaar die worden bemand door tientallen gemaskerde,
zwaarbewapende Israëlische commando’s. Met een enorme
snelheid naderen zij de Mavi Marmara, maar voordat ze het
schip bereiken klinken er enorme harde knallen en explosies.
Vanaf de twee speedboten worden er traangas en geluidsgrana-
ten op het onderdek van de Mavi Marmara afgevuurd, vanuit de
helikopter wordt er met scherp op de mensen op het bovendek
geschoten. Er ontstaat een enorme chaos, paniek, ik zie mensen
op de boot naast ons neervallen en kan mijn ogen niet geloven.
Dit kan niet waar zijn, dit kan niet echt gebeuren. Over de
scheepsradio horen we de trillende stem van de kapitein van de
Mavi Marmara. ‘Ze schieten met scherp, er zijn doden. Challen-
ger One go get the news out.’

Zoals we van tevoren hebben afgesproken heeft elke boot
journalisten aan boord. Op het kleine zonnedek van ons jacht
hebben twee prominente buitenlandcorrespondenten van de
Australische krant The Sydney Morning Herald zich geïnstal-
leerd. Ze filmen alles en proberen het materiaal door middel van
satelliettelefoons naar het vasteland te versturen. Verbinding
krijgen met internet en het uploaden van de beelden kosten ech-
ter tijd, en de kapitein van onze boot gaat op volle toeren vooruit
om zo lang mogelijk uit handen van de Israëlische marine te blij-
ven. Ik sta nog altijd op het achterdek en houd me vast aan de re-
ling. We laten de Mavi Marmara achter ons in een zee van licht,
explosies en algehele paniek. Links van mij staat een Belgisch
meisje, rechts een jonge Palestijnse vrouw uit Israël. We zwijgen;
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wat kun je zeggen als je net een militaire aanval op je vrienden
hebt zien voltrekken en wacht tot dezelfde commando’s ook jou
zullen bereiken.

Al snel worden we ingehaald door twee vol bemande zodiacs.
Het is angstaanjagend om de commando’s met bivakmutsen op
te zien, je ziet geen gezichten. Ik hoor de vrouw naast mij roepen
dat we ongewapend zijn en houd mijn armen omhoog, handpal-
men open naar voren. We staan nog altijd met z’n drieën naast
elkaar, drie vrouwen, als de Israëlische speedboten naderen. Vijf-
tig meter, dertig meter, tien meter. Als ze nog maar enkele meters
van ons verwijderd zijn, wordt er geschoten. In een reflex draai ik
me om en ik word meerdere malen op mijn rug geraakt. Pijn
maar ook opluchting, het zijn rubberkogels die je weliswaar on-
deruithalen, maar die niet direct dodelijk zijn.

Als ik probeer op te staan zie ik Griet, het Belgische meisje,
naar achteren struikelen, ze bloedt. De commando’s springen
aan boord en ik probeer met mijn lichaam tevergeefs het gang-
boord te blokkeren. Weer wordt er geschoten en er klinkt een lui-
de explosie wanneer vier soldaten mij tackelen en keihard op de
grond smijten. Hardhandig worden mijn armen op mijn rug ge-
draaid en mijn polsen worden met plastic strips geboeid. Ik pro-
beer te zien of alles goed is met de anderen en ik gil dat ik mijn
vriendin moet helpen. Ook zij is besprongen door bewapende
soldaten terwijl haar hele gezicht en t-shirt onder het bloed zit-
ten. Ik weet op dat moment niet precies wat er gebeurd is of waar
ze door geraakt is, maar het is duidelijk dat ze medische hulp no-
dig heeft. Aan de andere kant van mij ligt Huwaida, de andere
vrouw, op de grond en haar gezicht wordt in het gebroken glas
van de schuifpui geduwd. Ik schreeuw en probeer me los te wor-
stelen, ik moet naar mijn vrienden toe.

Voor ik het besef, word ik aan mijn geboeide armen op mijn
rug omhooggetrokken en naar de linkerzijde van de boot getild.
Het is pikkedonker maar ik zie nog een rubberboot met gemas-
kerde commando’s en in paniek denk ik dat ze me daarin willen
overplaatsen. Maar ze brengen me naar het voordek en dwingen
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me te knielen. Ik ben alleen met zes of zeven soldaten, van wie ik
slechts de ogen kan zien. Ik probeer met ze te praten. ‘Als jullie
daadwerkelijk geloven dat wat jullie doen goed is, waarom laten
jullie je gezicht dan niet zien?’ En: ‘Ga je vanavond trots aan je
moeder vertellen hoe je een ongewapende vrouw hebt geboeid
en vernederd?’ Als reactie worden de handboeien op mijn rug
strakker aangetrokken.

Enkele minuten later wordt ook Huwaida naar het voordek
gebracht en op haar knieën naast mij gezet. Ze is geboeid, haar
jas is gescheurd, en met afkeer kijk ik toe hoe ze een zwarte zak
over haar hoofd doen die ze bij haar nek aantrekken. Even denk
ik dat dit alles een nachtmerrie is. Zwarte kappen? Dat gebeurt in
Guantánamo Bay of Afghanistan, dat kan nu toch niet echt ge-
beuren? Maar het is wel degelijk echt, en ook ik krijg een kap over
mijn hoofd. Gedesoriënteerd zit ik op mijn knieën in het donker,
geboeid. Wanneer ik klaag dat ik astma heb en niet goed kan ade-
men, komt een vrouwelijke soldaat naar me toe en haalt mijn
medicijnen uit mijn broekzak. De zwarte kap wordt vervangen
door een blinddoek en ze doet ook mijn handboeien iets losser.
Uit automatisme bedank ik haar, maar voor wat? Dat ze me iets
minder hardhandig kidnapt en tegen elke internationale wet in
vasthoudt?

De motor wordt gestart, ik voel de boot bewegen en de tijd
verstrijkt. Ik hoor twee stemmen die ik herken, medepassagiers
die de soldaten proberen te overtuigen om Huwaida en mij naar
binnen te laten gaan. Hun pogingen hebben succes, en als de
blinddoek wordt verwijderd zie ik dat het inmiddels ochtend is
geworden. Binnen in de kajuit is het een enorme ravage. Overal
ligt glas van de kapotgeschoten deuren en ramen, de tafel ligt op
zijn kant en alle passagiers – behalve de bemanning – zitten lijk-
bleek naast elkaar. In een hoek geeft de Australische journalist
over. Toen ze weigerde haar camera aan de soldaten te overhan-
digen, hebben ze haar een elektrische shock toegediend, haar li-
chaam reageert heftig.

Terwijl een soldaat ons non-stop aan het filmen is, praat ik
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zachtjes met de anderen en dringt het langzaam tot me door wat
er daadwerkelijk gebeurd is. We zijn aangevallen, de comman-
do’s hebben de stuurhut overgenomen en we zijn op weg naar de
Israëlische haven van Ashdod. Een voor een worden we naar de
stuurhut geroepen, waar we gefouilleerd worden en een nummer
krijgen. Ik ben nummer zestien. Mijn persoonlijke bezittingen
worden doorzocht en alles behalve mijn medicijnen en paspoort
wordt mij afgenomen. Mijn tas en rugzak worden gelabeld en ik
mag even een sigaret roken. Weer probeer ik een gesprek met de
soldaten aan te gaan, maar zelfs als ik over mijn Israëlische vrien-
den vertel wordt er niet gereageerd. Wanneer Ann Wright, voor-
malig kolonel van het Amerikaanse leger, zich in het eenzijdige
gesprek mengt, wordt ons toegebeten: ‘Kop houden, jullie boot
heeft nog geluk gehad.’ We zwijgen, we denken allemaal aan de
Mavi Marmara en aan onze vrienden op die boot. Met zoveel ge-
weld vanuit de helikopter en vanaf de Israëlische boten, moeten
er wel doden zijn gevallen. Het is te veel om op dat moment te
bevatten.

De rest van de vijf uur durende gedwongen boottocht naar Is-
raël verloopt zonder geweld maar met constant onnodige verne-
deringen. David, de eenentachtigjarige Joodse Amerikaan die
aan de Flotilla deelneemt om te protesteren tegen de gruwelijke
mensenrechtenschendingen tegen de Palestijnen, die uit zijn
naam worden gepleegd, wordt de toegang tot het toilet gewei-
gerd. Zijn smeekbede dat hij oud is en aan een urineweginfectie
lijdt wordt genegeerd, en uiteindelijk plast hij voor de ogen van
zijn vrienden en de Israëlische soldaten in zijn broek. De behan-
deling is onnodig, ronduit vernederend en heeft niks te maken
met de beveiliging van Israël.

Wanneer we de haven naderen is het elf uur in de ochtend en
we worden aan beide kanten geëscorteerd door Israëlische mari-
neschepen. We kunnen niet naar buiten kijken, maar we horen
gejoel en applaus wanneer de soldaten onze boot aanmeren. Er
komen meerdere Israëlische politiemannen in uniform aan
boord, en een voor een worden de journalisten en oudere passa-
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giers van boord begeleid. De meesten van ons hebben echter be-
sloten om de boot niet vrijwillig te verlaten en voet op Israëlische
bodem te zetten. Zoals eerder vermeld hadden we ons goed
voorbereid op mogelijke scenario’s en waren we erop voorbereid
dat de Israëlische autoriteiten ons ‘illegaal binnendringen’ ten
laste zouden proberen te leggen. Ik heb meerdere malen naar Is-
raël gereisd via de reguliere weg en altijd met een geldig visum.
Dit keer waren wij echter op weg naar de Gazastrook en zijn we
op een zeer gewelddadige manier en tegen onze wil naar Israël
gebracht. We willen hun geen juridische gronden tegen ons ge-
ven en weigeren dus vrijwillig van boord te gaan. Dat is echter
makkelijker gezegd dan gedaan als je de mensen om je heen zeer
hardhandig de boot af gedwongen ziet worden. Ik houd mijn
mond maar beweeg niet uit mezelf.

Buiten houdt het gejoel aan. Luid applaus en het flitsen van
camera’s en telefoons bij elke passagier die half struikelend en
onder begeleiding van vier gewapende mannen van boord wordt
geduwd. Het tonen van gevangenen voor publiek is verboden
onder het vierde Verdrag van Genève, maar dat maakt blijkbaar
geen indruk op de commando’s, soldaten en havenpolitie die ons
nu behalve met M16’s ook met zogenaamde teasers bedreigen.
Een aantal uren geleden hebben we de effecten van zo’n elektri-
sche schok kunnen zien bij de Australische journaliste. Dat
maakte indruk. Na een lange, gruwelijke nacht staat een aantal
van ons op het punt van breken. Trillend en vechtend tegen de
tranen zitten ze stilletjes naast elkaar. Huweida, de jonge Pales-
tijnse vrouw, begint te klappen. ‘Het is oké jongens, jullie doen
het hartstikke goed, ga maar.’ Ook ik begin te klappen om ze een
hart onder de riem te steken, maar voor ik het weet lig ik alweer
op de grond. Met mijn armen achter mijn rug gedraaid, geboeid
aan handen en voeten, een knie in mijn rug en een legerlaars op
mijn hoofd. Ik word aan mijn gebonden armen opgetild en door
de kajuit tegen de muur gesmeten. De andere drie meiden die
zijn overgebleven krijgen een soortgelijke behandeling.

Dezelfde commando die mij eerder een sigaret had laten ro-
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ken, trekt me aan mijn armen omhoog. ‘Hou nou op,’ zegt hij
met een zachte, bijna smekende stem, ‘je doet jezelf pijn.’ Ik pro-
beer omhoog te kijken, contact met hem te maken. ‘Nee, jíj doet
mij pijn. Je weet dat dit verkeerd is. Vier vrouwen, wij zijn geen
bedreiging.’ De commando wordt aan de kant geduwd door vier
mannen van de havenpolitie. Snel knippen zij mijn plastic boei-
en los, ik word door vier mannen bij mijn armen en benen ge-
pakt en naar buiten gedragen. Luid applaus, flitsen, ik zie een ca-
mera en een joelende menigte. Ik blijf schreeuwen, ik blijf maar
herhalen: ‘Ik wil niet naar Israël, jullie brengen mij hier tegen
mijn wil – ik wil niet naar Israël, jullie brengen mij hier tegen
mijn wil.’ Ik hoor gelach, verwensingen in het Hebreeuws en een
jonge vrouw – niet in uniform – spuugt naar me.

De vernedering is compleet als ik, nog altijd aan handen en
voeten, een grote witte tent in word gesleept. Een dag eerder had-
den we via de Israëlische media al vernomen dat de haven van
Ashdod volledig afgesloten was voor journalisten en dat er mo-
gelijk ‘een constructie’ werd gebouwd. Deze berichten hebben
mij echter niet voorbereid op het bizarre schouwspel dat zich
voor mij uitstrekt. Controlepoortjes en x-raymachines met
daarachter tientallen bureautjes met een computer erop. In de
rechterachterhoek van de enorme ruimte staan ziekenhuisbed-
den, kasten vol medicijnen, infuusstandaarden, en zelfs zo’n ma-
chine waarmee je een hart weer op gang kan krijgen. Honderden
mensen met verschillende uniformen aan staan bij de verschil-
lende afdelingen. Alles is overdekt en afgezonderd van de buiten-
wereld door wit tentzeil. Hierdoor voelt de ruimte aan als een
vreemde combinatie van een vliegveld, een eindexamenzaal en
een partytent.

Hoewel wij maar met zijn zeventienen zijn, is het duidelijk dat
ze op veel meer mensen voorbereid zijn. Voor ik kan bedenken
wat de aanwezigheid van een volledig veldhospitaal zou kunnen
betekenen, word ik door de poortjes geleid. De vijf mannen van
onze boot zie ik nergens meer, de elf vrouwen zie ik verspreid
over dit enorme complex, elk met meerdere bewakers om zich
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heen. Ik word gefouilleerd, mijn medicijnen worden me afgeno-
men en de tweehonderd dollar aan cash, die ik op reis altijd bij
me draag voor noodgevallen, verdwijnt in de zak van een vrou-
welijke bewaker. Ik protesteer, maar zonder dat iemand er acht
op slaat word ik alweer opgetild en enkele meters verder achter
een bureau neergezet.

Terwijl de sterke handen van de bewakers achter mij me op de
stoel drukken, schuift de man achter het bureau een document
naar voren met de mededeling ‘Hier tekenen’. Op de tafel ligt een
A4’tje met daarop een Hebreeuwse tekst geprint. ‘Ik lees geen
Hebreeuws,’ zeg ik. ‘Gewoon tekenen,’ commandeert de man. ‘Ik
ga niet iets tekenen dat ik niet kan lezen.’‘Tekenen en je kunt naar
huis. Als je niet tekent ga je naar de gevangenis en klagen we je
aan.’‘Ik teken niet iets wat ik niet begrijp, ik wil een advocaat zien
en iemand van de Nederlandse ambassade.’ De man typt wat op
de computer en maakt met de webcam een foto van mij. Dan
schuift hij een ander document naar voren, de Engelse vertaling:
‘Hierbij verklaar ik dat ik opzettelijk en bewust illegaal de staat
Israël ben binnengedrongen.’ Zonder verder te lezen zeg ik met-
een dat dit niet de waarheid is. ‘Ik ben hier tegen mijn zin heen
gebracht. Wij waren op weg naar Gaza en zijn in internationale
wateren door jullie aangevallen. Ik wil een advocaat en een afge-
vaardigde van mijn ambassade zien.’ De man begint zichtbaar
zijn geduld te verliezen, en terwijl hij de printjes van mijn net ge-
maakte pasfoto in een mapje bij mijn paspoort propt, bijt hij me
toe: ‘Prima, dan teken je niet. Maar dan ga je rechtstreeks naar de
gevangenis en dan zie ik je over een maand wel weer.’

Vanuit mijn ooghoek zie ik vergelijkbare verhitte discussies
tussen mijn medepassagiers en hun bewakers. Die aanblik, en de
opgefokte houding van de man achter het bureau, maken me nu
juist vastberaden en kalm. ‘Ik teken niks zonder advocaat en ik
wil mijn medicijnen terug.’ De man geeft de twee soldaten die
nog altijd achter mij staan een aantal korte instructies in het He-
breeuws en die tillen me maar weer eens op en brengen mij, on-
der begeleiding van een vrouwelijke bewaker die mijn mapje met
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paspoort en foto’s vasthoudt, naar de zogenaamde ziekenhuisaf-
deling.

Daar word ik opgewacht door een dokter die mij vriendelijk
vraagt of ik ziek of gewond ben. Ik vertel hem van mijn astma en
ook van de rubberkogels, de blauwe plekken en meerdere kneu-
zingen. Hij schrijft er driftig op los en vraagt me vervolgens om
achter een kamerscherm mijn rug en armen te laten zien. Met
een stethoscoop luistert hij naar mijn longen en hij stuurt een
van de bewakers eropuit om mijn medicijnen te zoeken. De dok-
ter behandelt me correct, en dus vraag ik hem of het mogelijk is
om mijn verwondingen vast te leggen als bewijsmateriaal. Hij
draait zich om, gaat achter zijn bureau zitten en kijkt met een
lachje op zijn gezicht op: ‘Maar meisje, dat zijn geen verwondin-
gen door rubberkogels, dat zijn insectenbeten. Wij hebben hier
heel grote, nare muggen. Hier tekenen alstublieft.’ Verbouwe-
reerd kijk ik hem aan.Van een dokter had ik toch meer verwacht,
beroepsethiek wellicht? De papieren waarvan hij wil dat ik die te-
ken zijn opnieuw in het Hebreeuws en dus weiger ik. ‘Ik wil mijn
advocaat en iemand van de ambassade zien.’ Geen reactie.

De volgende stop in dit bizarre labyrint ligt twee dranghekken
en een witte partytent verder. Als de twee bewakers me alweer op
willen tillen, begin ik te lachen en zeg ik: ‘Ik kan heus wel zelf lo-
pen, hoor.’ De jonge vrouw bij het volgende bureau reageert ook
lachend.‘Dat zal best, maar wij nemen geen enkel risico. We heb-
ben er negentien van jullie gedood, weet je...’ Mijn maag keert
zich om. Wat is dit voor ziek schouwspel waar honderden bewa-
kers twaalf vrouwen vernederen, waar doktoren de boel bij el-
kaar liegen en waar een snotneus al lachend verteld dat er vrien-
den van mij aan boord van de Mavi Marmara gestorven zijn.
Ruw trek ik mijn hand terug wanneer de vrouwelijke tienersol-
daat die op een vingerafdrukmachine wil leggen. ‘Ik wil mijn ad-
vocaat zien en een afgevaardigde van de Nederlandse ambassa-
de.’‘Die willen niks met je te maken hebben,’ snauwt ze me toe,‘je
bent een vredesterrorist!’

De man in pak van het eerste bureautje sluit zich bij de vrouw
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aan. ‘We zullen je aanklagen voor terrorisme. Over een maand
kom je voor, tot die tijd zit je in de gevangenis. Geen advocaat wil
je hebben en de ambassade zal ook niemand sturen. Je bent echt
dom. Alle anderen hebben al getekend en mogen naar huis. Als je
niet tekent, schuiven we alles op jou af, wil je dat? Hier, ik heb een
Engelse verklaring voor je, dus die kun je wel tekenen.’ Hij over-
handigt me een Engelse tekst die nog altijd zegt dat ik illegaal Is-
raël ben binnengedrongen. De man intimideert me en het afge-
lopen uur heb ik geen van de andere passagiers van de Gaza Free-
dom Flotilla meer gezien. Even twijfel ik, maar dan denk ik aan
thuis, aan mijn veldwerkonderzoek, en aan de mensen in Gaza
die geen keuze hebben.‘Ik wil een advocaat en...’Voor ik mijn zin
kan afmaken, slepen de bewakers me hardhandig naar buiten.
Op een afgeschermde parkeerplaats staan honderden soldaten
die beginnen te joelen en te schreeuwen als ze mij zien. Een van
mijn bewakers laat even mijn been los om een duim in de lucht te
steken. Ik word een politiebusje in geduwd, de deur wordt geslo-
ten en ik ben alleen.

Het is een holle gevangenisbus met twee rijen ijzeren bankjes
die zijn vastgeschroefd aan de grond, met een looppad ertussen.
Het busje heeft geen ramen en de enige verkoeling komt van
twee ventilatieschachten in het dak. Ik ga op een van de bankjes
zitten en probeer de graffiti te ontcijferen die in de ijzeren muren
is gegrafeerd. Ik bedenk dat dit precies is wat ik me bij een gevan-
genisbusje heb voorgesteld. Het is allemaal zo onwerkelijk, het
lijkt wel of ik in een slechte James Bond-film terecht ben geko-
men. Na ongeveer tien minuten gaat de deur open en wordt Ewa
naar binnen geleid. De tweeëndertigjarige Engelse coördinator
van onze boot ziet wit, maar ogenschijnlijk is zij rustig en heeft
ze zichzelf onder controle. ‘Jij hebt dus ook niet getekend?’ ‘Nee
natuurlijk niet, die verklaring sloeg nergens op.’ Op zachte toon
vervolgt ze: ‘Ze zeggen dat er twintig doden zijn op de Marma-
ra...’ Ik weet niet wat ik moet zeggen. We hebben de aanval met
onze eigen ogen gezien. Het schieten vanuit de helikopter, de
mensen op het bovendek die als lappenpoppen in elkaar zakten.
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Het is te veel om te bevatten, en dus zwijgen we.
Een voor een worden de andere vrouwelijke passagiers van

onze boot binnengebracht. Iedereen ziet lijkbleek door het ge-
brek aan slaap en de schrik, en het gesprek gaat steeds hetzelfde:
niet getekend – doden op de Mavi Marmara – stilte. Het Belgi-
sche meisje dat tijdens de aanval zo vreselijk bloedde wordt als
laatste hardhandig het busje in geduwd. ‘Ze zeiden dat jullie alle-
maal getekend hadden. Dat ik de enige was die naar de gevange-
nis zou gaan. Stelletje vuile leugenaars!’ Haar strijdvaardigheid
werkt aanstekelijk en opeens praten de elf vrouwen allemaal
door elkaar. Ik zit rechts achterin naast Ann Wright, de gepensio-
neerde kolonel uit het Amerikaanse leger. Ze slaat een arm om
me heen en dit kleine vriendelijke gebaar is precies wat ik nodig
heb. Even geen politieke discussies. Het is rond het middaguur,
we hebben de vorige nacht niet geslapen en ik ben uitgeput. Als
de gevangenisbus begint te rijden vallen mijn ogen dicht.

Ongeveer twee uur later word ik wakker gemaakt omdat we
op de plaats van bestemming zijn: de Ela-gevangenis in Beershe-
ba. Beersheba is een stad in de Negevwoestijn in het zuiden van
Israël. Het komt me vreemd voor dat ze ons zo ver van de be-
woonde wereld vasthouden, maar voor ik hierover kan naden-
ken wordt de deur opengemaakt. ‘Uitstappen!’ De legerunifor-
men hebben plaatsgemaakt voor gevangenbewaardersoutfits. De
sfeer is rustiger dan in de haven, en als we naar binnen worden
geleid kijk ik om me heen. Dit is duidelijk een modern gevange-
niscomplex. Verschillende grote gebouwen met tralies voor de
ramen worden omsloten door een betonnen muur van ten min-
ste acht meter hoog met op de bovenrand prikkeldraad en came-
ra’s. Binnen zijn er lange gangen met deuren die pas opengaan als
de deur achter ons in het slot is gevallen. Ze behandelen ons af-
standelijk maar correct.

Na een doolhof van gangen bereiken we de vrouwenvleugel.
De aanblik van de grote hal is zo cliché dat ik er bijna van moet
lachen. Rechts bij de deur is een verhoging waar een bureau op
staat. Daarachter een ruimte die is afgesloten door dik glas en
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waar een groepje star kijkende bewakers voor een zestal compu-
terschermen is geïnstalleerd. Recht voor ons, in het midden van
de hal, staan ijzeren tafels en stoelen die aan de grond zijn vastge-
schroefd. Achterin is een omheinde binnenplaats te zien met uit-
zicht op de enorme muur. Aan de linkerkant van de hal zijn twee
verdiepingen die met elkaar verbonden zijn door een stalen trap,
op elke verdieping bevinden zich twee- en vierpersoonscellen.
Men vertelt ons dat dit een nieuwe afdeling is en dat ons de dubi-
euze eer van ‘eerste bewoners’ toekomt.

Dat dit niet overdreven is, wordt duidelijk als we worden op-
gesloten in de verschillende cellen. De randen van de stalen sta-
pelbedden zijn nog bedekt met piepschuim en de muren zijn
maagdelijk wit.‘Daar moet snel wat aan gedaan worden, graffiti!’
grapt Theresa, mijn celgenoot uit Schotland. Kate, de Australi-
sche verslaggever, valt haar gelijk bij: ‘Ja, als ze dan toch het lef
hebben om journalisten vast te houden, kunnen ze het krijgen
ook.’ Kate haalt een pen tevoorschijn uit het buideltasje dat ze bij
zich heeft mogen houden en terwijl Theresa en ik First in, Gaza
Freedom Flotilla 2010! op de muur kalken uit ze haar frustratie.

Kate Geraghty is een professionele fotografe die samen met
haar collega Paul McGeough meerdere internationale prijzen
heeft gewonnen voor hun buitenlandse correspondentschap-
pen. Ze heeft verslag gedaan van de hongersnood in Ethiopië, de
gruwelijke aanslagen op Bali en de oorlog in Libanon. Geweld,
slachtoffers en moeilijke situaties zijn onderdeel van haar dage-
lijks leven, maar nooit eerder is ze als journaliste zo behandeld
als vandaag. Net als de zestig andere journalisten die verspreid
over de verschillende boten met ons meevoeren, heeft ze ons
vanaf het begin van de actie gevolgd. De journalisten hadden
toegang tot alle schepen en elke bespreking, en ze filmden de ver-
schillende trainingen die alle passagiers verplicht moesten bij-
wonen. In de nacht van de aanval had Kate een geel neon hesje
gedragen met haar internationale perskaart duidelijk zichtbaar
erop. Desondanks hadden de Israëlische commando’s ook haar
aangevallen. Ze bleef maar roepen: ‘Ik ben een journalist’, en
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schermde met haar lichaam haar laptop, satelliettelefoon en ver-
schillende camera’s af. Toen ze haar beeldmateriaal niet vrijwillig
wilden afgeven, hebben ze haar collega onder schot gehouden en
haar een elektrische schok toegediend.

Eenmaal bij de haven van Ashdod aangekomen, had ze ver-
wacht dat de Israëlische autoriteiten de persvrijheid zouden res-
pecteren, en dus het beeldmateriaal terug zouden geven en haar
haar werk zouden laten doen. In plaats daarvan kregen zij en alle
andere journalisten dezelfde behandeling als wij. Ondanks pro-
testen van haar werkgever, van de Australische ambassade en van
de vakbond voor internationale oorlogscorrespondenten werd
ze ondervraagd, gefouilleerd en naar de gevangenis gebracht. Ze
heeft de aanval met professionele apparatuur gefilmd – vanaf het
eerste schieten voordat de soldaten überhaupt aan boord pro-
beerden te komen –, maar tot op de dag van vandaag heeft ze de-
ze beelden en haar camera’s niet teruggekregen. Dit had ze niet
verwacht, of in haar woorden: ‘Dit gebeurt in landen als Noord-
Korea of Sudan. Zo’n minachting voor persvrijheid, zo’n cen-
suur, dat verwacht je niet van een land als Israël, dat beweert de-
mocratisch te zijn. Ze willen duidelijk niet dat de wereld weet
wat er daadwerkelijk is gebeurd.’

Hoewel het gevangennemen van journalisten natuurlijk abso-
luut onacceptabel is, ben ik blij dat ze er is. Door haar jarenlange
ervaring blijft ze rustig, en met haar droge humor en verhalen
van over de hele wereld is ze de perfecte ‘celgenoot’. Ik kan haar
aanwezigheid vooral waarderen als de ondervragingen eenmaal
beginnen. Op de eerste dag, nog voordat de passagiers van de an-
dere schepen bij ons gevoegd worden, word ik door twee bewa-
kers uit mijn cel gehaald en naar een kantoor op een andere afde-
ling gebracht. Daar word ik opgewacht door twee mannen in pak
die zich voorstellen als rechter Maimon Yossie en zijn assistent.
Zonder inleiding word mij medegedeeld dat ze weten dat ik een
van de sleutelfiguren van de organisatie ben en dat ik aange-
klaagd zal worden wegens het illegaal binnendringen van Israël
en het leiden van een terroristische organisatie. Ik zal een maand
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in voorarrest worden gehouden en daarna voor ten minste tien
jaar worden aangeklaagd: ‘Hier in Israël nemen wij de veiligheid
van onze staat zeer serieus. Maar je ziet eruit als een lief meisje,
dus je kunt ook gewoon meewerken.’

Weer vraag ik om een advocaat en iemand van de Nederlandse
ambassade, en weer krijg ik als antwoord een verklaring in het
Hebreeuws naar mij toegeschoven. Ik had me voorgenomen niks
te zeggen, maar na steeds dezelfde vragen – waaruit blijkt dat ze
mij een veel grotere rol in de organisatie van de Flotilla toebede-
len dan daadwerkelijk het geval is – kan ik me er niet van weer-
houden mezelf te verdedigen. Ik leg uit dat ik een antropologe
ben gespecialiseerd in mensenrechten en vreedzaam protest. Dat
ik vrijwillig aan de Gaza Freedom Flotilla deelneem maar dat ik
niet bij de praktische organisatie betrokken ben. Ook protesteer
ik tegen de aanname dat ik illegaal Israël ben binnengedrongen.
‘Het Israëlische leger heeft mij hier tegen mijn wil naartoe ge-
sleept.’ De assistent typt mijn woorden op de computer, print ze
uit en geeft het document aan rechter Yossie. ‘Als je naar huis wilt
teken je hier.’ ‘Ik teken niet iets wat ik niet kan lezen.’ ‘Dus je wilt
niet naar huis?’ ‘Jawel, ik wil wel naar huis.’ ‘Dan teken je hier.’ ‘Ik
teken niet iets wat ik niet kan lezen.’ ‘Dus je wilt niet naar huis?’
‘Jawel, ik wil wel naar huis.’ ‘Dan teken je...’ Deze korte dialoog
met de kromme redenatie dat als ik echt naar huis wil, ik wel een
verklaring zou tekenen die ik niet kan lezen, blijft zich herhalen
en de volgende twee dagen word ik ongeveer elke twee uur naar
het kantoortje gebracht.

Na mijn derde verhoor, dat net zo monotoon verloopt als het
eerste, word ik teruggeleid naar de afdeling waar de vrouwelijke
passagiers van de andere schepen ondertussen zijn binnenge-
bracht. De aanblik is afschuwelijk. Tientallen huilende vrouwen,
sommige met bloed op hun kleren. Er worden witte t-shirts en
blauwe uniseks joggingbroeken uitgedeeld. We krijgen een
handdoek, zeep, een tandenborstel en mogen douchen. De ge-
sprekken met de vrouwen van de andere schepen zijn pijnlijk.
Hoe benader je iemand die net haar echtgenoot of broer heeft
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verloren en zich nu in een Israëlische gevangenis bevindt? Ik
kende enkelen van de dodelijke slachtoffers, maar ik voel me
schuldig dat ik opgelucht ben dat al mijn vrienden ongedeerd
zijn gebleven. De vrouwen vertellen over de blinde paniek die er
op de Mavi Marmara heerste, over de meer dan vijftig zwaarge-
wonden, over het t-shirt dat als witte vlag had gediend, en over
de tevergeefse smeekbede van de Israëlische parlementariër om
medische hulp.

Een jonge moslima die onze vierpersoonscel compleet maakt,
heeft gezien hoe haar broer in zijn bovenbeen werd geschoten
om vervolgens hevig bloedend afgevoerd te worden in een mari-
nehelikopter. Zijn zesentwintigjarige zwangere vrouw bevond
zich nu drie cellen verderop, en geen van beiden wist of hij het
had overleefd. Terwijl Kate de jonge vrouw interviewt om dit la-
ter te kunnen gebruiken voor haar verslaggeving, schrijf ik mee.
Ik schrijf om rustig te blijven en om nog enigszins grip te houden
op een onbegrijpelijke situatie.

Na een onrustige nacht in de cel verloopt de volgende dag
vooral chaotisch. Ik zie vermoeide, bleke gezichten bij het ontbijt
en hoor het constante gejammer van een jonge Turkse vrouw.
Op de Mavi Marmara werd haar echtgenoot doorboord met
meerdere kogels, hij stierf in haar armen. Tijdens haar verhoor in
de gevangenis hadden de rechter en zijn assistent haar foto’s la-
ten zien van zijn opgezwollen lijk met de vraag of ze hem even
kon identificeren. Ze was volledig ingestort, weigerde te eten en
kon alleen maar huilen. Ik ben even bij haar gaan zitten maar ik
spreek geen Turks, en verzachtende woorden in het Engels – I am
sorry, I am so sorry – klinken hol. Ik reik haar een van de twee si-
garetten aan die ik van een bewaker heb gekregen. Een trillende
hand:‘Thank you.’

Later die dag krijgen we bezoek van enkele advocaten en van
afgevaardigden van de verschillende ambassades. Ik weet niet
meer wie eerst kwam en ze waren niet allemaal even behulp-
zaam. Voor de reis begon had de organisatie van de Gaza Free-
dom Flotilla een team van tientallen sympathiserende Israëlische
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advocaten ingeschakeld. De Israëlische autoriteiten hadden ech-
ter besloten dat slechts enkelen van hen ons in de gevangenis
mochten spreken. Vijf of zes advocaten voor meer dan honderd-
vijftig vrouwen met eenendertig verschillende nationaliteiten...
In de vijf minuten dat ze bij ons mochten heerste er chaos in de
grote hal. Wanhopig probeerden sommige vrouwen boven het
geschreeuw uit te komen om informatie te krijgen over het wel-
zijn van hun gewonde familieleden. De gevangenisbewaarders
zorgden ervoor dat de advocaten niks konden zeggen. Ze moch-
ten slechts een lijst met onze naam en nationaliteit opstellen en
daarna werden ze weer weggeleid.

Direct daarna werden de afgevaardigden van de verschillen-
de ambassades binnengebracht. ‘Frankrijk-Brazilië-Engeland-
Zuid-Afrika-Australië-Turkije-Zweden’ – een voor een werden
ze opgeroepen en konden ze aan de witte, aan de grond vastge-
schroefde tafels plaatsnemen. Er was niemand van de Neder-
landse ambassade bij, en zenuwachtig hoopte ik maar dat die bij
de volgende groep zou zitten. Om de tijd te doden liep ik rond en
luisterde ik naar de gesprekken tussen de vrouwen en hun afge-
vaardigden. Ik ben nog altijd geschokt over het grote verschil in
professionaliteit van de aanwezige landvertegenwoordigers.
Sommigen waren fantastisch, luisterden naar de verhalen en
maakten aantekeningen. Anderen bespotten de vrouwen en leg-
den slechts de verklaring voor hen neer die was opgesteld door
de Israëlische autoriteiten. De man van de Engelse ambassade
hoorde ik zeggen: ‘Doe nou niet zo moeilijk en teken gewoon.’
Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Het was de verklaring in het
Engels waarin we toegaven dat we Israël illegaal waren binnenge-
drongen. Is het niet het werk van een ambassade haar burgers te
beschermen, juist tegen zulke ondemocratische intimidatieme-
thodes?

Toen er eindelijk twee mannen van de Nederlandse ambassa-
de werden binnengebracht, was ik opgelucht dat zij zich wel pro-
fessioneel opstelden. We namen plaats aan een van de tafeltjes en
kregen de tijd om te praten. Vriendelijk vroegen ze hoe het met
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me ging en ik kon vertellen wat er was gebeurd. Ze wezen me op
mijn rechten, hebben nooit geprobeerd me over te halen om een
valse verklaring te tekenen en beloofden mijn familie te laten we-
ten dat het naar omstandigheden goed met me ging. Ze vertel-
den dat ze onmiddellijk hadden geprobeerd toegang tot mij te
krijgen; natuurlijk waren ze in de haven van Ashdod geweest. Ik
wist natuurlijk wel dat de uitspraak van de havenpolitie – ‘Ze
willen niks met je te maken hebben’ – onzin was geweest, maar
als je je in een buitenlandse gevangenis bevindt, afgesloten van
de buitenwereld, zonder contact met je familie of met de media,
is het heel fijn om te horen dat je niet compleet vergeten bent. Ze
namen afscheid met de belofte om zo veel mogelijk contact met
mij te houden, maar ook met de realistische en eerlijke constate-
ring dat ze verder niet veel voor mij konden doen.

Nog geen uur later begon er een nieuwe ronde van intimide-
rende procedures en emotionele uitputting. De vrouwen die de
verklaring/schuldbekentenis inmiddels getekend hadden, som-
mige onder druk van hun ambassade, werden met veel bombarie
naar voren geroepen en hoorden dat ze naar huis mochten. Wie
niet getekend had mocht dat natuurlijk alsnog doen. De meer-
derheid van de vrouwen had inmiddels getekend en de vertwijfe-
ling bij de zestig overblijvers was voelbaar. We hadden van tevo-
ren afgesproken om geen valse verklaring te tekenen, maar in
plaats van het de vertrekkende vrouwen kwalijk te nemen be-
gonnen we te klappen. We riepen ‘Goed gedaan’ en ‘Keep strong
sisters’; het is immers niet aan ons om de grenzen van anderen
vast te stellen. Later bleek dat deze vrouwen helemaal niet naar
huis mochten maar dat ze slechts naar een ander deel van de ge-
vangenis werden overgeplaatst.

Met de aanwezigheid van nog maar een derde van alle passa-
giers werd het rustiger in de grote hal. De bewakers ontspanden
zich zichtbaar en we hoefden niet meer constant op onze cel te
blijven. Ondanks de versoepelde regels was de sfeer tot een diep-
tepunt gedaald. Het is moeilijk te omschrijven wat slaapgebrek,
constante intimidatie en isolatie van de buitenwereld met je
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doen. Het was dan ook een enorme opluchting toen een van de
bewakers toegaf aan ons verzoek om naar huis te mogen bellen.
We stelden ons op in rijen van tien voor de telefoons die aan de
muur hingen. Een bewaker hield een telefoonkaart omhoog en
legde de regels uit. Zij zou erbij blijven staan, één minuut per
persoon, geen andere taal dan Engels, niet vragen om nieuws en
geen politieke praat. ‘Dit is alleen bedoeld om je familie te laten
weten dat je van ze houdt, oké?’ De eerste vrouw brak gelijk de
regels door snel in het Spaans te spreken; de verbinding werd on-
middellijk verbroken. De volgende maakte de fout om te vragen
of degene aan de andere kant van de lijn gehoord had wat er met
de Flotilla was gebeurd; de verbinding werd verbroken. Hierna
klonken de gesprekken allemaal hetzelfde: ‘Ik hou van je, ik ben
oké, ik hou van je.’ Toen ik aan de beurt was zei ik hetzelfde, en bij
het horen van de stem van mijn moeder brak ik voor de eerste
keer sinds de aanval in tranen uit.

Mijn moeder sprak rustig, ze zei dat ze van me houdt, dat ze
achter me staat en dat iedereen heel trots op me is. Terwijl ik al-
leen maar kon snotteren had mijn moeder de tegenwoordigheid
van geest om te beseffen dat wij van alle informatie waren versto-
ken. Snel vertelde ze dat de aanval op de Flotilla wereldnieuws
was, dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een spoed-
beraad had georganiseerd en dat Egypte de grens naar de Gaza-
strook had geopend. Zodra de verbinding verbroken werd keer-
de ik me om en schreeuwde: ‘De Rafah-grens is open, de Rafah-
grens is open!’ Het was zo’n goed gevoel om te weten dat de
aanval niet onopgemerkt was gebleven en dat het allemaal niet
voor niks was geweest. ‘De grens is open, er kunnen medicijnen
worden ingevoerd en duizenden Palestijnen kunnen voor het
eerst in drie jaar vrij bewegen.’ Het nieuws galmde door de hallen
en langs de cellen. De sfeer was euforisch, we omhelsden elkaar
en sommigen maakten zelfs een vreugdedansje. De gevangenis-
bewaarders stelden ons hervonden enthousiasme en onze vast-
beradenheid niet op prijs en sloten ons weer op in de cellen.

De dag daarop was zonder twijfel de ergste van mijn leven. In
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alle vroegte werden de overgebleven gevangenen in politiebusjes
geladen. Het busje waar ik in werd geplaatst had ingebouwde cel-
len. Per drie werden we in een kleine ruimte met alleen een meta-
len bankje opgesloten. De ruimte was zo krap dat je wel kon op-
staan, maar dat je je niet kon omdraaien. Het was bloedheet in
het busje en de enige ventilatie kwam via een rooster linksboven
in de cel. Na ongeveer twee uur rijden stopte de politiebus en
door het ventilatierooster konden we zien dat we op het vliegveld
waren. Door de brandende zon steeg de temperatuur in de kleine
ruimte, en al snel was het er ondraaglijk benauwd. We verwacht-
ten dat we snel uit deze benarde positie gehaald zouden worden,
maar ook deze keer waren onze verwachtingen te hooggespan-
nen. Inclusief reistijd hebben we zeven uur in het busje moeten
doorbrengen. De hitte, geur en benauwdheid werden me bijna te
veel en ik was meerdere keren bang dat ik flauw zou vallen. We
hielden contact met elkaar door op de metalen wand van het
busje te slaan. In de verte hoorde ik de smeekbedes van de zwan-
gere Australische vrouw: ‘Ik ben zwanger, ik heb water nodig.’
Hier werd niet op gereageerd.

Toen we eindelijk uit deze benarde positie werden bevrijd, was
de opluchting maar van korte duur. We werden het gebouw van
het vliegveld binnengeleid waar een ruimte geïmproviseerd was
ingericht als douanepost. Er waren ongeveer vijftig bewakers in
verschillende uniformen en de sfeer was uitgelaten en bedrei-
gend tegelijk. Samen met de andere vrouwelijke passagiers van
mijn boot werd ik in een hoek geplaatst, en al snel werden we
omsloten door een groep jonge soldaten en politie. Ze lachten,
maakten foto’s van ons met hun mobiele telefoons en riepen ons
verwensingen toe. ‘Go fuck your Arab friends.’ ‘Death to all Arab-
lovers.’ En: ‘You will never be safe again. We will hunt you down
and kill you.’ De sfeer was bedreigend en ik besefte maar al te
goed dat we volledig waren overgeleverd aan de grillen van deze
groep opgefokte, zwaarbewapende jongeren.

Na een tijdje werden we uit elkaar gehaald en over de grote
ruimte verspreid. Ik bevond me in een hoek met ongeveer dertig
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gewapende jongeren om me heen. Vier oudere bewakers gingen
met hun rug naar mij toe staan en vormden een fysieke barrière
tussen mij en de opgefokte menigte. Er werd gespuugd, ge-
schreeuwd en er was een constante stroom van beledigingen in
het Hebreeuws en het Engels. Links van mij stond een douane-
medewerker met een camera die alles filmde. Rechts stonden
drie meiden in uniform die niet ouder konden zijn dan twintig.
De vier mannen om mij heen lieten hen dichterbij komen dan de
rest. Met een schok werd mij duidelijk dat de mannen daar niet
waren om mij te bewaken maar om mij te beschermen. Zonder
hen zou dit uitlopen op een lynchpartij. Ik voelde paniek: zoveel
wapens, zoveel woede en met zoveel geschreeuw in het He-
breeuws heen en weer fokten de jongeren elkaar steeds meer op.
Ze provoceerden me; één reactie van mij en de mannen zouden
aan de kant stappen en de jongeren hun gang laten gaan. Om
rustig te blijven richtte ik mijn aandacht op de jonge meiden
rechts van mij. Ze hadden de leeftijd van mijn nichtje en zagen
eruit als de studenten aan wie ik in Londen lesgaf. De haren wa-
ren hip gestyled, het gezicht dik opgemaakt en een van hen had
lange, roodgelakte nagels. Ik probeerde het gejoel, geduw en ge-
trek te negeren en sprak mezelf in gedachten toe: ze weten niet
beter, het zijn gewoon jonge meiden die misleid zijn. Zij denken
dat ik hen haat, dat ik samenwerk met terroristen en dat ik tegen
Israël ben. Zij zijn ook slachtoffer van het systeem. Er valt nu niet
met hen te redeneren, negeer ze, probeer begrip te hebben.

Dit werkte totdat er buiten geschoten werd. Mijn bewakers
werden even afgeleid en de drie meiden maakten van de situatie
gebruik en braken door de barrière heen. Ze stonden nu recht
voor mij. De bewakers zagen hen blijkbaar niet als bedreiging en
vonden het niet nodig hen te verwijderen. Ze raakten me niet aan
en schreeuwden nu ook niet meer. In plaats daarvan kwamen ze
akelig dicht voor me staan en lachten en stootten elkaar aan ter-
wijl ze in het Hebreeuws met elkaar kletsten. Ik kon hen niet ver-
staan, maar het was duidelijk dat ze het over mij hadden en de
minachting droop ervan af. Het meisje met de lange rode nagels
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lachte niet met de andere twee mee. Zij stond in stilte voor mij en
keek me strak aan. De angst voor een lynchpartij maakte plaats
voor de angst dat ik mijn geduld zou verliezen. Ik werd nog altijd
gefilmd en ik was me ervan bewust dat ze maar al te graag ‘een
agressieve activiste’ wilden vastleggen. Blijf rustig, niet slaan, ne-
geer ze. Ik bleef dit in mezelf herhalen als een mantra, maar toch
voelde ik mijn woede en onmacht steeds groter worden. Het
angstaanjagende geschreeuw hield maar aan en het meisje bleef
me maar aankijken met een minachtend glimlachje op haar op-
gemaakte gezicht. Dit was zo oneerlijk, zo vernederend, zo onno-
dig, zo gemeen, en het ging maar door. Ze stond nu twintig centi-
meter van me af en ik kon haar blik niet ontwijken. Ik hoorde
hoe de anderen haar aanmoedigden en ik trok het niet meer. De
tranen stroomden over mijn gezicht terwijl ik uit alle macht pro-
beerde haar niet weg te duwen, niet om me heen te slaan en niet
tegen die bewapende menigte te gaan gillen. Ik ben geen agressief
persoon. Ik vecht met woorden en argumenten en heb nog nooit
in mijn leven gevochten of iemand geslagen, maar nu wilde ik
dat wel. Ik was uitgeput en vernederd, en ik voelde haat. Haat je-
gens deze domme gans voor me en haat jegens alles waar zij voor
stond: de bezetting, de blokkade, apartheid, onrecht, check-
points, de dagelijkse vernedering van mijn vrienden, bombarde-
menten, ingestorte huizen, verwoeste levens, dode mensen,
bloed. Nog nooit eerder heb ik zo’n intense haat gevoeld, en ik
verachtte haar dat zij mij zo kon laten voelen. Dit wil ik niet, zo
ben ik niet, tot hier en niet verder. Ik sloot mijn ogen, haalde diep
adem en dacht aan wat mijn moeder vroeger altijd tegen me zei:
‘Recht je rug en kracht in je knieën.’ Ik negeerde de bewakers, de
geluiden van de menigte en het meisje in uniform voor mij. In
plaats daarvan dacht ik aan Amsterdam. De grachten, het Von-
delpark, de boot van mijn ouders, die bestaan nog steeds. Mijn
broer en zus en mijn twee kleine neefjes, uit eten met Aletta, de
kroeg in met Biba, fietsen naar de universiteit, goede boeken, de
bioscoop – dat is het echte leven, dat is wie ik ben, dat is waar het
om gaat, dit gaat voorbij.
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Ik weet niet hoe lang ik zo heb gestaan, maar toen ik mijn ogen
weer opendeed stond rechter Maimon Yossie – de rechter die mij
in de gevangenis had ondervraagd – voor me. Hij sprak zacht,
was vriendelijk en leidde me naar een ander gedeelte van het
vliegveld. Hij vertelde me dat er drie vliegtuigen klaarstonden
om ons naar Turkije te brengen en dat wij – de veertien passa-
giers van onze boot – de enigen waren die nog niet hadden gete-
kend. Als ik alsnog tekende kon hier nu een einde aan komen.
Dan mocht ik naar de vliegtuigen en kon ik naar huis. Ik begreep
er niks van. Naar Turkije? Wat moest ik daar nou doen? Naar Ne-
derland of naar Londen, of zelfs naar Griekenland, van waaruit
wij met de boot vertrokken waren begreep ik nog. Maar wat had
ik in Turkije te zoeken? Ik was daar nog nooit geweest, ik ken
daar niemand en hoe zou ik dan terug naar Nederland komen?
De Israëlische marine had tenslotte mijn portemonnee en al
mijn spullen afgepakt, dus wat moest ik dan op het vliegveld in
Turkije doen? Achteraf begreep ik dat Turkije vliegtuigen had ge-
stuurd om alle activisten op te halen en dat we van daaruit zou-
den doorvliegen naar de verschillende landen. Op dat moment
zag ik de logica er echter niet van in en vroeg ik alweer om de Ne-
derlandse ambassade en mijn advocaat.

Een voor een werden de andere activisten binnengebracht, en
ook zij weigerden de nog altijd valse verklaring te tekenen. We
waren nu nog maar met veertien mensen en iedereen zag er lijk-
bleek en uitgeput uit. Er werd ons medegedeeld dat wij terug
naar de gevangenis zouden worden gebracht omdat wij weiger-
den te tekenen. Ik weet niet wat hen van gedachten heeft doen
veranderen, maar rond middernacht werden we een voor een
naar voren geroepen, waarna we onze paspoorten terugkregen
en om de beurt naar het vliegtuig werden gebracht, zonder te te-
kenen. Toen het mijn beurt was kwam het meisje met de lange
rode nagels aanlopen. Met een schok begreep ik dat zij mij naar
het vliegtuig zou begeleiden. In paniek gilde ik het uit: ‘Niet haar,
niet haar, laat me niet alleen met haar!’ De paniek van een paar
uur terug spoelde in alle hevigheid door me heen. Mijn maag
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keerde zich om en ik stond letterlijk te trillen. Van woede, van
uitputting, uit de angst voor wat ik zou doen als ik met haar al-
leen zou worden gelaten. In gedachten zag ik hoe ik haar aan-
vloog, haar ogen uitkrabde, haar kapotmaakte. Ik kreeg geen
lucht en zakte in elkaar.

Een oudere bewaker keek naar mij en daarna naar het meisje
met de rode nagels. Hij zei wat in het Hebreeuws en twee jonge
mannelijke soldaten liepen naar mij toe en tilden me aan beide
schouders op. Door twee hallen en van een trap af werd ik naar
de pikzwarte landingsbaan gebracht. Er stonden drie vliegtui-
gen. Bij een daarvan gaf een van de soldaten mij mijn paspoort
en keerde zich om. Een vriendelijke stewardess in een net pakje
wenkte mij de trap op: ‘It’s ok, come here, you are safe now.’
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10

EEN RECHTVAARDIGE 
TOEKOMST

De vlucht van Tel Aviv naar Istanbul was surrealistisch. Vlak na
mij waren ook de laatste andere activisten aan boord gebracht en
was de deur achter ons gesloten. De vriendelijke Turkse stewar-
dessen brachten ons koffie, thee en broodjes en er was een soort
spontane stoelendans gaande omdat iedereen elkaar wilde spre-
ken. De sfeer was afwisselend uitgelaten en bedeesd. Aan de ene
kant was iedereen opgelucht en blij dat we uit de Israëlische ge-
vangenis waren en dat de aanval voorbij was. Aan de andere kant
hadden we nu pas tijd om de harde realiteit echt tot ons door te
laten dringen. Om mij heen zaten tientallen mannen met ver-
band om hun arm, borst of hoofd. Zij die door de kogels waren
geraakt maar niet levensgevaarlijk gewond waren, hadden in de
haven van Ashdod slechts eerste hulp ontvangen. De kogels wa-
ren verwijderd, de wonden ontsmet en verbonden. Daarna wa-
ren ze met antibioticapillen net als alle anderen gewoon naar de
gevangenis in Beersheba gebracht. Aan boord van ons vliegtuig
waren ook de negen lijken van de dodelijke slachtoffers van de
Israëlische aanval op de Gaza Freedom Flotilla. Ik heb bewust
niet naar de lijkenzakken gekeken. Het constante gejammer van
de jonge weduwe van een van hen was genoeg om te beseffen dat
dit nooit echt voorbij zal zijn.

De aankomst op het vliegveld van Istanbul was ronduit bizar.
Nog voor we geland waren zagen we duizenden mensen op en
rondom het vliegveld. Nadat de drie vliegtuigen tot stilstand wa-
ren gekomen, gooiden de Turkse autoriteiten de hekken open en
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stroomde de landingsbaan vol met juichende mensen met span-
doeken, ballonnen en bloemen.Vanuit het vliegtuig keken we toe
hoe de passagiers van het eerste vliegtuig met moeite naar de
aankomsthal werden geleid. Daarna baanden een aantal bussen
zich moeizaam een weg door de menigte om ons op te halen.
Vanuit het vliegtuigraampje zag ik een spandoek met de tekst
Onze helden. De sfeer was uitzinnig; er werden ballonnen opge-
laten en we kregen bloemen aangereikt. Het contrast met de af-
gelopen week was zo groot dat niemand van ons wist hoe te rea-
geren. Helden? Wij? Vanuit de bus keken we stilletjes naar de
mensenmassa om ons heen. In de bus werd besloten dat het veili-
ger was om ons direct naar het ziekenhuis te brengen dat de
Turkse overheid ter beschikking had gesteld. De bussen werden
vergezeld door toeterende auto’s met Palestijnse vlaggen en bal-
lonnen. Opeens klonken er harde knallen en iedereen in de bus
dook weg onder de stoelen. Het duurde even voor we het grootse
vuurwerk boven de stad zagen. Geschrokken van de knallen en
van onze eigen reactie, begonnen we keihard – bijna hysterisch –
te lachen.

In het ziekenhuis werden we enorm gastvrij ontvangen. We
kregen een maaltijd en iedereen die medische hulp nodig had
werd direct geholpen. Over de luidspreker hoorde ik opeens een
stem die in het Nederlands vroeg of mevrouw Anne de Jong zich
bij de hoofdingang van het ziekenhuis wilde melden. Ik gaf mijn
medepassagiers een dikke knuffel en nam emotioneel afscheid
van de vrouwen met wie ik zoveel had gedeeld. Bij de hoofdin-
gang werd ik opgewacht door een vriendelijke man van de Ne-
derlandse ambassade. Hij stelde zich voor, vroeg of ik iets wilde
drinken en gaf me zijn mobiele telefoon zodat ik naar huis kon
bellen. Voor elke passagier was er een hotelkamer gereserveerd
om uit te rusten, maar ik wilde zo snel mogelijk naar huis. De
Nederlandse ambassademan was vriendelijk en beleefd. Op weg
naar het vliegveld waarschuwde hij dat daar mogelijk pers aan-
wezig zou zijn. Aan mij de keuze of ik hen te woord wilde staan.
Het was fijn om weer normaal aangesproken te worden, en ik
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ben hem, de Nederlandse ambassade en de Turkse autoriteiten
dankbaar voor hun gastvrijheid, vriendelijkheid en professiona-
liteit.

Op het vliegveld ontmoette ik Amin Abu-Rachid, de andere
Nederlandse opvarende van de Gaza Freedom Flotilla. Samen
liepen we door de douane naar de businesslounge die voor alle
passagiers beschikbaar was gesteld. We dronken koffie, wisselden
ervaringen uit, en als antropoloog kon ik het niet laten om te
schrijven. Met pen en papier van de businesslounge schreef ik de
stress, woede en onmacht van de afgelopen week van mij af. Een-
maal in het vliegtuig keek ik snel de Nederlandse kranten door.
Het is heel vreemd om over jezelf te lezen, om zogeheten onaf-
hankelijke verslaggeving van een voor mij zeer persoonlijke er-
varing te lezen. Nog voor het vliegtuig opsteeg vielen Amin en ik
in een diepe slaap.

Op Schiphol werden we opgewacht door familie, vrienden en
verschillende cameraploegen van Nederlandse media. Geëmoti-
oneerd omhelsde ik mijn broer en zus. Ik besefte maar al te goed
dat zij zich enorme zorgen hadden gemaakt. Dat zij er niet voor
hadden gekozen om in de media te verschijnen, en dat de misin-
formatie rondom de Flotilla voor hen zwaar moet zijn geweest.
Achteraf schrok ik van de beelden van mezelf. Ik zag er moe en
uitgeput uit. Ik had mijn verwondingen – de vele blauwe plekken
en de zwart-gele kringen van de rubberkogels – niet willen laten
zien. Dat is mijn lichaam, dat is persoonlijk. Toch waren de blau-
we plekken op mijn armen duidelijk zichtbaar en konden mijn
strijdvaardige uitspraken – ‘We zullen zeker weer gaan’ – de hef-
tigheid van de aanval niet verhullen. Een man die ik niet kende
gaf Amin en mij bloemen en bedankte ons voor onze inzet voor
de Palestijnse zaak. Ik bedankte hem maar kon hem niet aankij-
ken. Het voelde als een eer die mij niet toekwam. Zoveel hadden
wij niet gedaan, de eer komt toe aan die Israëliërs en Palestijnen
die deze geweldloze strijd elke dag voeren. Daarnaast schaamde
ik me. Ik had mijn geduld niet verloren, had niemand geslagen
en was steeds geweldloos gebleven in woord en daad, maar ik
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had die gevoelens wel gevoeld. De jonge Israëlische soldate met
haar rode nagels stond op mijn netvlies gebrand. En door de ge-
voelens die zij bij mij opriep – agressie, onmacht en zelfs haat –
kon ik niet trots zijn op mijzelf.

De drie dagen die volgden waren gevuld met persconferenties,
demonstraties en interviews voor radio en tv. Het klinkt mis-
schien vreemd, maar juist door het zwart-witdenken van de in-
terviewers en de feitelijke onjuistheden in de media, hervond ik
mijn kracht. Een voor een kwamen alle punten van mijn onder-
zoek en mijn persoonlijke beweegredenen om aan de Flotilla
deel te nemen aan bod. De tweedeling Israël-Palestina, Palestij-
nen versus Israëliërs. Het politieke debat waarin voorbijgegaan
wordt aan menselijk leed en nuance. De angst die leidt tot vij-
anddenken en haat.

Halverwege de uitzending van Knevel & Van den Brink gooide
Andries Knevel dramatisch zijn armen omhoog en verklaarde:
‘Op het moment dat ze (de Palestijnen) ons (Israël) niet meer
gaan beschieten, op het moment dat die korporaal wordt vrijge-
laten; be our friend, be our friend.’ Hij was erop gebrand mij neer
te zetten als pro-Palestijns en/of anti-Israël, en bleek maar niet te
kunnen bevatten dat iemand pro-Israël, pro-Palestijns en pro-
mensenrechten kan zijn. Die tweedeling werd voor de Flotilla
iets aangepast. Er werd gesproken over Turkse activisten, en zelfs
over terroristen versus Israël.Voor het gemak werd even vergeten
dat de boten passagiers van eenendertig verschillende nationali-
teiten aan boord hadden, en dat de hh Mavi Marmarra niet eens
onder Turkse vlag had gevaren. Ook ging men voorbij aan het
feit dat het hier een aanval van een volledig bewapende marine
op ongewapende burgers betrof. De boten en alle passagiers wa-
ren immers bij vertrek gecontroleerd, en ook de onafhankelijke
onderzoekscommissie van de Verenigde Naties concludeerde dat
er geen wapens aan boord waren geweest. Waarom werd er op
het journaal niet vermeld dat de beelden van zogenaamd geweld
vanaf de schepen van het Israëlische leger waren gemaakt? Waar-
om werd er geen aandacht besteed aan de zestig journalisten die
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heel andere opnames hadden, maar van wie de apparatuur door
Israël in beslag is genomen? Net als bij het grotere conflict zorgt
de tweedeling voor een abstract debat waarbij door de vraag ‘Wie
heeft er gelijk?’ het echte onderwerp – de blokkade om de Gaza-
strook – bijna niet besproken wordt.

Het taalgebruik in de Nederlandse verslaggeving over de Flo-
tilla vond ik ook erg interessant. De kranten refereerden constant
naar mij als ‘een Nederlands meisje’ of als ‘een studente’. Dit is
feitelijk niet onjuist, maar toch lees ik nooit in de krant over een
negenentwintigjarig ‘jongetje’? En ja, ik studeerde nog. Maar niet
voor mijn bachelor of master, maar voor mijn promotietitel in
de antropologie. Daarnaast werd ik vrijwel altijd voorgesteld als
‘activiste’. Persoonlijk neem ik daar geen aanstoot aan, maar het
is wel belangrijk om op te merken dat dit geen waardevrije be-
schrijvingen zijn. Een woordvoerder van Shell wordt geen acti-
vist voor de olie-industrie genoemd en de medewerkers van het
cidi (Centrum Informatie en Documentatie Israël) worden ex-
perts genoemd. Wanneer je je echter uitspreekt tegen mensen-
rechtenschendingen word je bestempeld als activistische studen-
te. Alles om de lezer en/of kijker maar af te leiden van het echte
onderwerp: de blokkade om de Gazastrook.

De meest veelzeggende boodschappen waren echter persoon-
lijk aan mij gericht en kwamen van mensen die me volstrekt
vreemd waren. De eerste week na de Flotilla had ik meer dan zes-
honderd berichten in mijn mail en op mijn Facebookpagina. De
meeste waren positief, maar er waren ook zeer heftige berichtjes
bij: ‘Jammer dat Israël jou niet heeft doodgeschoten.’ ‘Dood aan
alle Arabieren-knuffelaars.’ En: ‘Ik ga je vinden en maak het eer-
bare werk van het Israëlische leger af.’ Ik was niet verbaasd, ik
weet tenslotte hoe hoog de gemoederen kunnen oplopen als het
gaat om Israël-Palestina. Wel was ik geschrokken van de felheid
en haat die uit deze berichtjes spraken. Ik vatte ze niet persoon-
lijk op – deze mensen kenden mij immers niet –, maar het zette
me wel aan het denken.Waar komt zo’n grote haat jegens een on-
bekende vandaan? Kan het zijn dat het een uiting is van angst,
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angst dat Israël van de kaart wordt geveegd? Gaat het hier om
angst die omgezet is in haat? Kun je deze haatvolle berichtjes ver-
gelijken met mijn eigen gevoelens van onmacht en woede die ik
op het vliegveld had gevoeld toen ik tegenover de vrouwelijke
soldaat stond? Ik kende haar tenslotte ook niet, en wilde niet
haar maar dat waar zij symbool voor stond kapotmaken. Was dat
ook uit angst geweest, angst voor een lynchpartij en angst voor
het verliezen van mijn zelfbeheersing, angst die omgezet werd in
haat?

Een aantal maanden later sprak ik hierover met mijn Israëli-
sche en Palestijnse vrienden. Omdat Israël alle passagiers van de
Gaza Freedom Flotilla verbiedt om naar Israël af te reizen – en
dus indirect ook naar de Palestijnse gebieden, aangezien Israël
daar de grenzen van bezet –, hadden we voor een conference call
op het internet afgesproken. We beschikten allemaal over een
webcam en het scherm van mijn laptop werd in vier stukken op-
gedeeld. Uit Gaza zag ik de vriendelijke gezichten van Majdi en
haar oudere broer Ashraf. In Ramallah waren de leden van de ac-
tivistengroep met wie ik de kritische viering van de Nakba/Onaf-
hankelijkheidsdag had beleefd in een restaurantje bij elkaar ge-
komen. Ikzelf zat in mijn werkkamer in Londen, en vanuit Jeru-
zalem sloten Shani,Yonatan en Tamir zich bij ons aan.

Na lang over koetjes en kalfjes te hebben gepraat, kwam de
Gaza Freedom Flotilla aan bod. Ik nam een grote slok rode wijn
en besloot het erop te wagen. Natuurlijk had ik deze mensen di-
rect na de Flotilla gesproken, en ik had hun tot in detail verteld
wat er precies gebeurd was. Ik had de gebeurtenissen van de dag
op het vliegveld, en specifieker, mijn gevoelens van die dag, ech-
ter altijd verzwegen. Ik schaamde me. Ik schaamde me omdat ik
mezelf op dat moment niet had herkend en echt bang was ge-
weest de controle over mezelf te verliezen. Zo kende ik mezelf
niet en zo kenden mijn vrienden me niet. Ook schaamde ik me
voor het feit dat ik er nog steeds zo mee zat. Na de Flotilla was ie-
dereen bezorgd geweest, en meerdere mensen hadden gevraagd
of ik nachtmerries had of bang was. Het is begrijpelijk dat je na
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maanden nog droomt van de aanval, van het schieten en van het
vastgebonden worden, maar is het ook begrijpelijk om zo aange-
daan te zijn van je eigen gevoel? Stelde ik me niet aan? Was het
niet egocentrisch om zo met mijn eigen gevoel bezig te zijn? En
was het niet ronduit beledigend om dit te zeggen tegen mensen
die dagelijks veel heftiger dingen meemaken? 

Ik besloot het er toch op te wagen. Deze mensen hadden me
voor mijn onderzoek jarenlang alles over hun leven verteld, en
nu was het mijn tijd om helemaal eerlijk te zijn over mijn meest
pijnlijke ervaring. Ik vertelde hun alles. Van de vernedering, de
bewakers om mij heen, van de groep meiden en de gevoelens die
de jonge soldate met de rode nagels bij mij had opgeroepen. Ik
durfde hen niet aan te kijken toen ik vertelde hoe ik vanbinnen
de woede had gevoeld en hoe ik amper in staat was geweest die te
beheersen. ‘Ik wilde haar ogen uitkrabben, haar pijn doen. De
enige reden dat ik dat niet heb gedaan is omdat er gefilmd werd.
Ik gunde het ze niet. Ik heb zelf altijd mijn mond vol van geweld-
loosheid, maar op dat moment was er helemaal niks geweldloos
aan mij. Toen ik alles had verteld slaakte ik een diepe zucht en
keek naar het scherm. Ik had teleurstelling en verwijtende blik-
ken verwacht. In plaats daarvan zag ik herkenning. Zihaam pakte
haar glas op en hief dit naar de webcam. ‘Gefeliciteerd Anne, je
hebt net bewezen dat je menselijk bent. Sachten!’ Iedereen lachte
en ik beantwoordde de Arabische Sachtens en Hebreeuwse Le-
chaims met een opgeluchte proost.

Geweldloos verzet en vreedzaam protest maken deel uit van
een strategie om sociale verandering teweeg te brengen. Maar ze
zijn ook, en misschien wel vooral, een manier om te leren om-
gaan met de angst en vooroordelen die we allemaal voelen. Bom-
men en granaten houden de vijand op afstand, maar je creëert er
geen vrede mee. Diplomatieke onderhandelingen kunnen tot
een oplossing leiden, maar papieren verdragen nemen de angst,
woede en onmacht niet weg. Als ik morgen de jonge Israëlische
soldate met de rode nagels zou tegenkomen, zou ik haar niet lan-
ger willen aanvliegen. Ik zou haar benaderen met compassie en

225

Geen vijanden  03-08-2011  13:45  Pagina 225



begrip, omdat ik nu besef dat zij net zo goed een slachtoffer is
van de bezetting. Mijn deelname aan de Gaza Freedom Flotilla
was heftig; ik heb er vrienden door verloren en een kant van me-
zelf leren kennen waar ik niet trots op ben. Toch heb ik er abso-
luut geen spijt van. Het heeft mij de situatie in Israël en de Pales-
tijnse gebieden alleen maar beter doen begrijpen. Voor mij was
het een zware week met verstrekkende gevolgen. Voor miljoenen
Israëliërs en Palestijnen is dit hun dagelijkse strijd. Een strijd om
– ondanks de angst en het voortdurende onrecht – de ander en
jezelf als mens te blijven zien. Wij helpen Israël niet door het on-
schendbaar te maken en te steunen in een onderdrukkend be-
leid. Wij helpen de Palestijnen niet door Israëliërs te demonise-
ren.

Het Israël-Palestinaconflict is geen eeuwigdurend conflict
tussen moslims en Joden of tussen de westerse en de Arabische
wereld. Het is zelfs geen conflict tussen Israëliërs en Palestijnen.
Het is een dagelijkse strijd tegen angst, vooroordelen en haat.
Een strijd voor een betere toekomst voor iedereen, een strijd
voor mensenrechten. Aan ons de taak om die Israëliërs en Pales-
tijnen die weigeren elkaars vijand te zijn te steunen.
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AArrnnaa’’ss  CChhiillddrreenn,, 22000044,, AArraabbiisscchh,, HHeebbrreeeeuuwwss  eenn  EEnnggeellss  ggeesspprroo--
kkeenn,, EEnnggeellss  oonnddeerrttiitteelldd
De Israëlische regisseur Juliano Mer Khamis heeft met zijn Jood-
se moeder Arna het Freedom Theater opgericht in het Jenin
vluchtelingenkamp. Hij volgt een aantal Palestijnse kindacteurs
om te zien wat er met hen gebeurd is.

BBiill’’iinn  MMyy  LLoovvee,, 22000066,, AArraabbiisscchh  eenn  HHeebbrreeeeuuwwss  ggeesspprrookkeenn,, EEnnggeellss
oonnddeerrttiitteelldd
De Israëlische filmmaker Shai Pollak kwam als activist naar het
Palestijnse dorpje Bil’in, maar al snel begint hij met het vastleg-
gen van het leven in het dorp en van de geweldloze protesten te-
gen de afscheidingsmuur. De film toont de bijzondere relatie
tussen Palestijnse en Israëlische activisten in het dorp, die sym-
bool staat voor het gezamenlijke geweldloze verzet.

BBrreeaakkiinngg  tthhee  SSiilleennccee,, 22000066,, HHeebbrreeeeuuwwss  ggeesspprrookkeenn,, NNeeddeerrllaannddss
oonnddeerrttiitteelldd
In de documentaire komen Israëlische soldaten aan het woord
over hun ervaringen en hun mening over het leger. Ook hebben
zij gefilmd wat de dagelijkse gang van zaken is bij de checkpoints.
‘Breaking the Silence’ is een groep Israëlische ex-soldaten die ge-
diend hebben in de bezette Palestijnse gebieden. ‘Wij stonden bij
wegversperringen, verrichtten arrestaties en maakten deel uit
van de oorlog tegen terreur.Als soldaten hebben we ook de ande-
re kant gezien. Onschuldige burgers die getroffen worden, kin-
deren die door een uitgaansverbod niet naar school gaan, ouders
die geen eten kunnen meebrengen naar huis, en veel meer. Het is
tijd om de stilte te verbreken.’

DDee  SScchhaannddee  vvaann  GGaazzaa,,22000099

Thema-uitzending van Pauw & Witteman waarin Eddo Rosen-
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thal, Bertus Hendriks, Jacqueline de Bruijn, Arjan El Fassed en
Avraham Burg de huidige situatie in de Gazastrook en mogelijke
oplossingen voor de toekomst bespreken. De uitzending is te be-
kijken op www.uitzendinggemist.nl 

EEnnccoouunntteerr  PPooiinntt,, 22000066,, AArraabbiisscchh,, EEnnggeellss  eenn  HHeebbrreeeeuuwwss  ggeesspprroo--
kkeenn,, oonnddeerrttiitteelliinngg  iinn  EEnnggeellss,, AArraabbiisscchh,, HHeebbrreeeeuuwwss,, FFrraannss  eenn
PPoorrttuuggeeeess.. RRoonniitt  AAvvnnii,, JJuulliiaa  BBaacchhaa//AA  jjuusstt  VViissiioonn  pprroodduuccttiioonn
Encounter Point vertelt het verhaal van een Israëlische kolonist,
een Palestijnse ex-gevangene, een rouwende Israëlische moeder
en een gewonde Palestijn die zijn broer heeft verloren. Allen ma-
ken zich sterk voor een vreedzaam einde van het conflict.

GGeeeenn  ggeelldd  vvoooorr  GGaazzaa,, 22000099,, EEnnggeellss,, AArraabbiisscchh  eenn  HHeebbrreeeeuuwwss  ggee--
sspprrookkeenn  ,, NNeeddeerrllaannddss  oonnddeerrttiitteelldd
Zembla filmde in Gaza de verwoestingen van de oorlog en zag
dat de anjers van het door Nederland betaalde bloemenproject
gevoerd worden aan de schapen. Door de blokkade kan er niets
in en niets uit Gaza. De bevolking leeft in armoede en scholen en
ziekenhuizen worden keer op keer vernield. Een week eerder be-
loofde de wereld 3,5 miljard euro aan de Palestijnen. In Zembla
de vraag of al die hulp aan de Palestijnen wel helpt. Wordt zo niet
juist de erbarmelijke situatie van de Palestijnen in stand gehou-
den? Meer informatie vindt u op de website van Zembla.

JJeenniinn  JJeenniinn,, 22000022,, AArraabbiisscchh,, HHeebbrreeeeuuwwss  eenn  EEnnggeellss  ggeesspprrookkeenn,,
EEnnggeellss  oonnddeerrttiitteelldd
In april 2002 viel het Israëlische leger de stad Jenin en het aan-
grenzende Palestijnse vluchtelingenkamp binnen als onderdeel
van ‘Operatie Beschermingsschild’. De meningen over deze aan-
val van verscheidene bewoners van Jenin krijgen gehoor in deze
documentaire. Verbitterd en geëmotioneerd gaan de inwoners
op zoek naar overlevenden en meubilair in de ruïnes van Jenin.
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JJeerruussaalleemm...... tthhee  EEaasstt  SSiiddee  SSttoorryy,, 22000099,, EEnnggeellss,, AArraabbiisscchh  eenn  HHee--
bbrreeeeuuwwss  ggeesspprrookkeenn,, EEnnggeellss  eenn  NNeeddeerrllaannddss  oonnddeerrttiitteelldd
De documentaire Jerusalem... the East Side Story legt Israëls stre-
ven naar controle over Jeruzalem bloot. In 1948, toen de staat 
Israël werd gesticht, kwam het westelijk deel van de stad onder
Israëlische controle. In 1967 bezette en annexeerde Israël het oos-
telijk deel. Sindsdien hebben opeenvolgende Israëlische regerin-
gen maatregelen genomen om van Jeruzalem een stad met een
Joodse meerderheid te maken. In de film komen prominente Is-
raëlische en Palestijnse politici, mensenrechtenactivisten en des-
kundigen aan het woord. Zij vertellen hoe de ontwikkelingen in
Jeruzalem het vredesproces torpederen.

SSeeeeddss  ooff PPeeaaccee,, 22000088,,AArraabbiisscchh,, HHeebbrreeeeuuwwss  eenn  EEnnggeellss  ggeesspprrookkeenn,,
EEnnggeellss  eenn  NNeeddeerrllaannddss  oonnddeerrttiitteelldd  
Deze documentaire gaat over de positie van Palestijnse arbeiders
die werken voor Israëlische werkgevers in de nederzettingen op
de Westbank. Deze arbeiders vallen nóch onder het Palestijnse
arbeidsrecht, nóch onder het Israëlische arbeidsrecht. De Israëli-
sche werkgevers lijken vrij spel te hebben in dit juridische nie-
mandsland.

De industriële nederzetting die centraal staat in de documen-
taire heet Seeds of Peace. In de documentaire wordt het effect
onderzocht van de juridische onduidelijkheid in de nederzettin-
gen op de arbeidsomstandigheden van de daar werkende Pales-
tijnen. Ook wordt de vraag gesteld welke mogelijkheden Palestij-
nen tot hun beschikking hebben om hun omstandigheden te
verbeteren, en waarom Palestijnen überhaupt in de nederzettin-
gen werken.

TThhee  IIrroonn  WWaallll,, 22000066,, AArraabbiisscchh  eenn  EEnnggeellss  ggeesspprrookkeenn,, NNeeddeerrllaannddss
oonnddeerrttiitteelldd
In The Iron Wall wordt de bouw van de nederzettingen en de
muur in en om de Palestijnse gebieden belicht. De film maakt de
ingrijpende gevolgen voor de Palestijnse bevolking inzichtelijk.
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TToo  sseeee  iiff II’’mm  ssmmiilliinngg,, 22000077,, HHeebbrreeeeuuwwss  ggeesspprrookkeenn,, EEnnggeellss  oonnddeerr--
ttiitteelldd
Israël is het enige land ter wereld waar ook meisjes op hun acht-
tiende jaar worden opgeroepen voor verplichte militaire dienst.
In To see if I’m smiling vertelt een aantal van hen voor het eerst
over hun ervaringen tijdens twee jaar diensttijd. Allen waren ge-
stationeerd in de Gazastrook of de Westelijke Jordaanoever. Op
ieder van hen heeft deze periode een onuitwisbare indruk ge-
maakt. Ze vertellen over hoe het was om zich als enige vrouwelij-
ke militair staande te houden tussen de mannen. Maar ze praten
ook over de morele dilemma’s en de onvermijdelijke emotionele
afstomping.

TToo  SShhoooott  aann  EElleepphhaanntt,, 22000099,, AArraabbiisscchh  eenn  EEnnggeellss  ggeesspprrookkeenn,, EEnn--
ggeellss  oonnddeerrttiitteelldd
In To Shoot an Elephant geeft regisseur Alberto Arce een beeld
van het leven in het door Israël bezette Gaza. Arce filmde er eind
2008 en begin 2009 tijdens Operation Cast Lead, toen Israël aan-
vallen uitvoerde in de Gazastrook. De filmmaker concentreert
zich op het werk van het ambulancepersoneel, dat met gevaar
voor eigen leven de doden en gewonden van straat haalt.

gezamenlijk israëlische-palestijnse

vredesorganisaties

BB’’TTsseelleemm  ––  wwwwww..bbttsseelleemm..oorrgg
B’tselem is een Israëlisch Informatiecentrum voor Mensenrech-
ten in de Bezette Gebieden, opgericht in 1989 door een groep
vooraanstaande academici, advocaten, journalisten, en Knesset-
leden. Door het documenteren van mensenrechtenschendingen
in de Bezette Gebieden trachten zij de misinformatie in Israël te-
gen te gaan en bij te dragen aan een mensenrechtencultuur.
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BBrreeaakkiinngg  tthhee  SSiilleennccee  ((DDoooorrbbrreeeekk  ddee  SSttiillttee))  ––
wwwwww..sshhoovvrriimmsshhttiikkaa..oorrgg  
Breaking the Silence is een organisatie die bestaat uit voormalige
Israëlische soldaten die door middel van fototentoonstellingen,
een website en interviews met Israëlische soldaten de praktijken
van het Israëlische leger in de Palestijnse gebieden ter discussie
willen stellen.

CCooaalliittiioonn  ooff WWoommeenn  ffoorr  PPeeaaccee  ––  wwwwww..wwhhoopprrooffiittss..oorrgg
De Vrouwencoalitie voor Vrede bestaat uit verschillende femi-
nistische organisaties, waaronder Machsum Watch en Vrouwen
in het Zwart. De overkoepelende organisatie richt zich vooral op
individuen, groepen en bedrijven die op financieel vlak profite-
ren van de bezetting.

CCoommbbaattaannttss  ffoorr  PPeeaaccee  ((SSttrriijjddeerrss  vvoooorr  VVrreeddee))  ––  wwwwww..ccffppeeaaccee..oorrgg
Strijders voor Vrede is een organisatie die bestaat uit voormalige
Palestijnse en Israëlische deelnemers aan de gewapende strijd.
Zij geloven niet langer dat geweld tot een oplossing kan leiden en
strijden hand in hand en op een geweldloze manier voor een
rechtvaardiger toekomst.

FFrreeee  GGaazzaa  MMoovveemmeenntt  ––  wwwwww..ffrreeeeggaazzaa..oorrgg
De Free Gaza Movement bestaat uit Israëlische, Palestijnse en in-
ternationale mensenrechtenactivisten die onder andere door
middel van het sturen van schepen de Israëlische blokkade om
de Gazastrook willen doorbreken. De Free Gaza Movement be-
staat geheel uit vrijwilligers en is een van de initiatiefnemers van
de Gaza Freedom Flotilla.

GGuusshh  SShhaalloomm  ((HHeett  VVrreeddeessffrroonntt))  ––  wwwwww..gguusshh--sshhaalloomm..oorrgg
Gush Shalom, Het Vredesfront, is een Israëlische organisatie die
zich richt tegen de bezetting. Zij organiseert onder andere de-
monstraties en informatieavonden en probeert zo het Israëlische
publiek te informeren over de mensenrechtenschendingen die
uit hun naam worden gepleegd.
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IInntteerrnnaattiioonnaall  SSoolliiddaarriittyy  MMoovveemmeenntt  ((IISSMM))  ––
wwwwww..ppaallssoolliiddaarriittyy..oorrgg
De ism is in 2002 opgericht door Palestijnse Vredesactivisten in
het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Door middel van
informatieverschaffing, praktische begeleiding, rondleidingen
en het sturen van internationale vrijwilligers naar de Palestijnse
gebieden, trachten zij directe solidariteit te tonen en steun te ge-
ven aan de gezamenlijke Palestijnse en Israëlische strijd.

IIssrraaeellii  CCoommmmiitttteeee  AAggaaiinnsstt  HHoouussee  DDeemmoolliittiioonnss  ((IICCAAHHDD))  ––
wwwwww..iiccaahhdd..oorrgg
icahd verzet zich zowel praktisch als symbolisch en juridisch
tegen de structurele vernietiging van Palestijnse huizen door het
Israëlische leger in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruza-
lem.

JJeewwss  ffoorr  aa  JJuusstt  PPeeaaccee  ––  wwwwww..jjeewwssffoorraajjuussttppeeaaccee..ccoomm
Jews for a Just Peace is een Joodse organisatie tegen de bezetting.
Zij richt zich voornamelijk op het onterecht gelijkstellen van het
zionisme en de Israëlische bezetting aan het Jodendom.

WWoommeenn  iinn  BBllaacckk  ((VVrroouuwweenn  iinn  hheett  ZZwwaarrtt))  ––
wwwwww..wwoommeenniinnbbllaacckk..oorrgg//eenn//jjeerruussaalleemm
Vrouwen in het Zwart is een activistencollectief dat bestaat uit
Palestijnse en Israëlische vrouwen die elke vrijdag demonstreren
tegen de bezetting van de Palestijnse gebieden en tegen de milita-
risatie van de Israëlische samenleving.

MMaacchhssoomm  WWaattcchh  ––  wwwwww..mmaacchhssoommwwaattcchh..oorrgg//eenn
Machsom Watch bestaat uit Israëlische vrouwen die de structu-
rele mensenrechtenschendingen en vernederingen bij check-
points documenteren en verspreiden.
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NNeeww  PPrrooffiillee  ––  wwwwww..nneewwpprrooffiillee..oorrgg//eenngglliisshh
New Profile is een feministische organisatie die zich verzet tegen
de militarisatie van de Israëlische samenleving. Zij doet dit on-
der andere door het steunen van jonge dienstweigeraars.

SShheeiikkhh  JJaarrrraahh  SSoolliiddaarriittyy  ––  wwwwww..eenn..jjuussttjjllmm..oorrgg
Sheikh Jarrah Solidarity wordt gevormd door Palestijnse en Is-
raëlische activisten die zich tegen het uitzetten van niet-Joodse
families in Oost-Jeruzalem verzetten. Hun website geeft gede-
tailleerde informatie over de situatie in Jeruzalem.

TTaa’’aayyuusshh  ––  wwwwww..ttaaaayyuusshh..oorrgg
Ta’ayush, ‘samenleven’, is een gezamenlijke actiegroep die zich
door middel van working days en demonstraties inzet voor gelij-
ke rechten en kansen voor alle inwoners van Israël en de Pales-
tijnse gebieden.

PPaarreenntt  CCiirrccllee:: BBeerreeaavveedd  FFaammiillyy  FFoorruumm  ––
wwwwww..tthheeppaarreennttcciirrccllee..ccoomm
The Parent Circle is een organisatie die bestaat uit Israëlische en
Palestijnse gezinnen die een direct familielid hebben verloren
door de bezetting. Door hun ervaringen te delen, trachten zij een
einde te maken aan het geweld en samen te werken aan een
rechtvaardige toekomst.

YYeesshh  GGvvuull  ((EErr  iiss  eeeenn  ggrreennss  ((aaaann  ggeehhoooorrzzaaaammhheeiidd))))  ––
wwwwww..yyeesshhggvvuull..oorrgg
Yesh Gvul is een Israëlische organisatie die financiële, emotione-
le en juridische steun geeft aan jonge dienstweigeraars. Daar-
naast informeert zij het Israëlische en Internationale publiek
over de realiteit van bezetting.
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nederlandse organisaties & websites over 

israël en de palestijnse gebieden

bds Nederland – http://bdsnederland.wordpress.com
Een Ander Joods Geluid – www.eajg.nl
Nederlandse Boot naar Gaza – www.nederland-gaza.nl 
Nederland Palestina Komitee – www.palestina-komitee.nl
Mooi Niet! – http://mooiniet.wordpress.com 
Stop de Bezetting – www.stopdebezetting.com
United Civilians for Peace – www.unitedcivilians.nl
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