


GEEN PLEK 
OM HET HOOFD NEER TE LEGGEN 



Ik zal in mijn huis niet wonen 

Ik zal in mijn huis niet wonen, 
ik zal op mijn bed niet slapen, 
ik zal mijn ogen niet dicht doen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
voordat ik heb gevonden 
een plek waar Hij wonen kan, 
een plaats om te rusten voor Hem 
die God is, de enige ware. 

Ik zal in mijn huis niet wonen, 
ik zal mijn ogen niet dicht doen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
ik mag versmachten van dorst, 
tot ik gevonden heb 
een plek waar de doden leven, 
de plaats waar recht wordt gedaan 
aan de verworpenen der aarde. 

Huub Oosterhuis, Bij Psalm 132 vers 3-5 uit 'Aandachtig Liedboek', 
Baarn 1983. 
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Woord vooraf 

Wat kunnen theologen bijdragen aan een oplossing van 
een hevig politiek konflikt? Wij denken: niet veel! Wij 
voelen ons evenwel verantwoordelijk en wilden iets doen. 
Gedurende een jaar kwamen wij daarom achtmaal bijeen 
als werkgroep om te onderzoeken hoe bij dit konflikt de 
theologie in het spel is. Tot onze schrik, zij het niet geheel 
tegen onze verwachting in, moesten wij erkennen dat 
vanuit ons vak niet alleen versluierend en verhullend is 
gewerkt, maar dat theologie maar al te gemakkelijk poli
tieke konflikten van rechten en belangen op een religieuze 
noemer brengt, waardoor zij nog moeilijker oplosbaar 
worden dan zij toch al zijn. Zo heeft de zogenaamde 
Israël-theologie de stichting van Israël beschouwd als een 
vervulling van bijbelse beloften. Het ligt ons ver te stellen, 
dat deze nieuwe staatsvorming niets te maken zou hebben 
met de vizioenen der profeten. Zij heeft dat wel, zowel 
met hun nabije verwachtingen en vergezichten van vrede 
en gerechtigheid als ook met hun waarschuwingen tegen 
de valse, de gewelddadige weg daarheen. Het bijbelwoord 
kan niet gebruikt worden om welke staat dan ook sacro
sanct te maken en zijn leidslieden boven de wet te verhef
fen. Theologie heeft naar de dingen te kijken vanuit het 
gezichtspunt van slachtoffers, wil zij bijbels zijn. Dat 
deed de Israël-theologie ongetwijfeld, maar op een wijze 
die haar het zicht benam op nieuwe slachtoffers. Daar zit 
iets tragisch in. 

Er zijn in dit geschrift geen theologen aan het woord, die 
zich gemakkelijk distantiëren van de Israël-theologie. Me
nigeen onder hen heeft er beslissende inzichten aan te 
danken, al was het alleen maar dat dit politieke paradigma 
ons eraan herinnert dat de strekking van de Schrift poli
tiek is. Toch werden hun bezwaren tegen een te biblicisti
sche opvatting der profetieën, een te massieve eschatolo
gie en van daaruit een te gemakkelijke vereenzelviging van 
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een politiek onvermijdelijk gebeuren met op zijn minst 
een begin of teken van vervulling der belofte, met de jaren 
sterker. En nu moet het hoge woord eruit: zulk een 
theologie werkt verhulling, ja verharding in de hand. In 
de ondertitel spreken wij van theologische verheldering 
van een politiek konflikt. Dat houdt in dat wij de versluie
ring waaraan wij zelf mede schuldig zijn enigermate wil
len trachten weg te nemen. Zo willen wij één van de 
verhinderingen wegnemen van een politieke diskussie in 
redelijkheid, die niet wordt gestoord door aanspraken en 
pretenties die rusten op valse absoluutheden. 
De lezer moet niet meer van dit boekje verwachten dan 
het bieden wil. Wij grijpen niet in in de diskussie. Wij 
proberen alleen een aantal theologische vooroordelen, die 
ons de toegang tot de werkelijke problematiek versperren, 
op te sporen en weg te nemen. Dat vereist een grondig 
anders denken in de theologie. Al te rechtlijnige theorieën 
uit het verleden blijken niet houdbaar te zijn. Ook recente 
inzichten als 'het antsemitisme heeft zijn wortels in het 
Nieuwe Testament' en 'de israëlische politiek t.a.v. de 
Palestijnen komt voort uit de joodse godsdienst' (zo Israël 
Shahak, verwoord door Lambert van Gelder in 'De Ba
zuin' van 11 juni 1982) zijn niet verhelderend. Wij richten 
ons tot die mensen in ons taalgebied, die als wij zich 
verbonden voelen met hun joodse en hun palestijnse me
demensen en voor wie het konflikt in het Nabije Oosten 
( dat één van de ernstigste bedreigingen is van de toch al zo 
wankele en zijn naam nauwelijks verdienende wereldvre
de) tot een aanvechting en een vertwijfeling is geworden 
en daarmee ook tot een existentieel theologisch probleem, 
een geloofsvraag van de eerste orde. Wij hopen dat deze 
theologische verheldering hen kan helpen, boven hun on
rust en moedeloosheid uit te komen tot één of andere 
vorm van engagement. De zaken waarover wij spreken 
zijn zo geladen, dat wie zich eraan waagt snel onder de 
verdenking van anti-gevoelens komt, hetzij jegens de ene, 
hetzij jegens de andere partij. Wij zijn daarom wellicht te 
lang terughoudend geweest. Het is de hoogste tijd, dat 
een intensief theologisch gesprek in de nederlandse ker
ken en gemeenten ontbrandt. Wij kunnen de solidariteit 
met Israël niet overlaten aan hen, die de Palestijnen een-
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voudig willen opofferen aan de expansie van Israël en de 
solidariteit met de Palestijnen niet overlaten aan hen die 
met alle middelen Israëls bestaansrecht zouden willen on
gedaan maken. Beiden, Joden en Palestijnen, hebben het 
recht dat aan ieder mensenkind toekomt, maar dat zove
len nog ontbreekt: een plek om het hoofd vredig neer te 
leggen. 

Hoe kwijten wij ons van deze taak? Het boekje moet voor 
zichzelf spreken en elke rechtvaardiging vooraf verzwakt 
de zaak. Daarom hier slechts een enkele opmerking ter 
oriëntatie. 
Tegen de achtergrond van het schrijnende konflikt, waar
van ook authentieke getuigen aan het woord komen, pro
beren wij de bijbel zo te lezen als hij gelezen wil zijn: als 
het boek van hen die geen hol voor hun voet hebben. Dat 
leidt tot kritiek op de na de tweede wereldoorlog, mede 
door sommigen van ons in het voetspoor van K. H. Mis
kotte ontwikkelde Israël-theologie, voorzover die on
danks haar belangrijke aanzetten toch nog in joodse ver
eenzelvigingen en heidense vanzelfsprekendheden is blij
ven steken. Dit betekent wel, dat naar hun eigenlijke 
aandrift deze theologen nog onvoldoende zijn verstaan. 
Dat is geen wonder: het moeizaam leerproces waarin zij 
zich begaven is nog lang niet afgesloten. Als wij de Israël
theologie kritiseren zijn wij allereerst zelf in het geding. 
Zelfkritiek is nodig om tot een goede analyse van het 
konflikt te komen, zoals wij die in het laatste deel van het 
boekje proberen te geven. 

25 april 1983 

J. W. H. Blaauw / K. Derksen / K. A. Deurloo / P. van 
Dijk/ A. J. J. Kamphof / C. H. Koetsier/ K. H. Kroon 
I J. Lugtigheid / J. M. Ruyter / G. H. ter Schegget / 
J. M. Snoek/ W. van der Spek/ A. Wessels / R. Zuur
mond. 
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I TWEE TRAUMA'S 





1. Het verhaal van een Palestijn 

Hier volgt het verhaal van Aboe Mohammed en zijn 
gezin. Palestijnen die woonden nabij Tiberias in het hui
dige Israël. Het gesprek vond plaats in het grote palestijn
se kamp Chatila in Libanon, 1980. In 1948 had Aboe 
Mohammed een groentekar in het midden van de stad. 
Hij en zijn familie werden verdreven door het geweld dat 
gepaard ging met het uitroepen van de staat Israël. Ze 
vluchtten naar de Westelijke Jordaanoever, dat deel van 
Jordanië werd. In 1967 werd die in de juni-oorlog door 
Israël veroverd. De familie van Aboe Mohammed vlucht
te naar Jordanië. De palestijnse gemeenschap werd daar 
zo sterk dat koning Houssein besloot hun macht te bre
ken. Dat was 'zwarte september' 1970. Veel Palestijnen 
vluchtten naar Libanon waar in 1975 de burgeroorlog 
uitbrak. 

1947-1948: vlucht uit Palestina 

In 1947 werd het V.N. plan bekend dat het mandaatge
bied Palestina verdeelde in een joodse en arabische staat. 
'We werden kwaad toen we hoorden dat ons dorp Beissan 
in die joodse staat zou moeten liggen. En dat terwijl meer 
dan tweederde van de bewoners in die streek rond Beissan 
arabisch was.' Aboe Mohammed zucht. 'We waren er niet 
op voorbereid dat we ons land moesten verdedigen. Bijna 
niemand had een geweer. Maar bovenal verwachtten we 
dat de arabische legers even verder op de oostelijke J or
daanoever ons wel te hulp zouden komen. Maar daar 
kwam niks van terecht .. .' Het is even stil in de kamer. 
'We werden pas goed bang toen we hoorden dat de stad 
Tiberias verderop ook al ingenomen was. De mensen van 
Tiberias vluchtten de stad uit. De rijke families van onze 
stad laadden hun spullen op auto's en gingen er vandoor. 
Een paar dagen later kwamen de geruchten: 'Tell as-Sjauk 
en Asjrafiya zijn bezet door de Joden .. .' Dat waren dorp-
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jes vlakbij.' 
'Het bombardement, dat was erg,' zegt Aboe Moham
med. 'Het begon midden in de nacht. Zware dreunen. 
Overal paniek. We hoorden dat de heuvel nabij het dorp 
gevallen was, en dat we tien uur kregen om de stad over te 
geven. Iedereen was buiten zichzelf van angst. We laad
den de groentekar vol met huisraad en haastten ons de 
stad uit. De weg was vol met mensen die in paniek op de 
vlucht sloegen. Wij vluchtten naar het gebied dat de arabi
sche staat zou worden. Later hoorden we dat de burge
meester de stad had overgegeven. Onmiddellijk daarna 
kregen alle Arabieren het bevel de stad te verlaten. Ze 
werden met vrachtauto's naar de Jordaan gebracht en 
gedwongen de brug over te steken'. Aboe Mohammed 
denkt met afschuw aan die tijd terug. Dagenlang zwierven 
ze door de heuvels. Ze vonden een tijdje onderdak in 
Far'a bij Nabloes. Ze zagen daar elke dag nieuwe vluchte
lingen arriveren. Uiteindelijk kwamen ze terecht in het 
Noeweimeh-vluchtelingenkamp bij Jericho. 

1967 - zesdaagse oorlog 

'Toen begon die zomer van 1967 die ik nooit zal vergeten. 
Iedereen was zenuwachtig en gespannen. Hoe zou het 
aflopen? Het werd erger dan we konden vermoeden. Het 
hele kamp raakte in paniek toen overal harde knallen 
weerklonken. Israëlische straaljagers scheurden over het 
kamp. We konden ternauwernood nog iets inpakken'. 
Zijn vrouw vult aan: 'De kinderen huilden. Iedereen liep 
gejaagd de weg op. Overal zag je mensen die karretjes met · 
hun spullen voortduwden of gebukt gingen onder grote 
bundels huisraad. Toen opeens vliegtuigen. Met een ver
schrikkelijk geluid raasden ze vlak over ons heen. We 
doken op de grond langs de kant van de weg. Overal 
ontploffingen en gitzwarte rook. Achter ons brak een 
enorme paniek uit. Zo snel als maar kon, probeerden we 
de al half kapot gebombardeerde Jordaanbrug over te 
komen. Het was daar een geweldig gedrang. Na enkele 
dagen kwamen we aan in Zarka, net voorbij Amman. 
Mijn broer woonde al jaren in Zarka-kamp. Hij zorgde 
ervoor dat we daar woonruimte kregen. We waren we-
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kenlang in de war door de gebeurtenissen.' 

1970 - zwarte september 

'Iedereen zag het aankomen', zegt hij. Aboe Mohammed 
vertelt verder hoe het in Jordanië ging en voor de Palestij
nen desastreus afliep. 'Zeker toen in de woestijn niet ver 
van het kamp vier gekaapte vliegtuigen opgeblazen wer
den. Die vliegtuigen waren gekaapt om de koning duide
lijk te maken dat het geduld van de Palestijnen op was. 
Iedereen in Zarka hield de adem in. De mensen waren tot 
het uiterste gespannen. Op de straten in de kampen hing 
een vreemde stilte. De 'stilte voor de storm', zoals de 
arabische radiostations toen meldden. Op een ochtend, 
midden september was het zo ver. De troepen van koning 
Houssein vielen met tanks en artillerie de kampen rond de 
hoofdstad aan. We hoorden pas later hoe erg het geweest 
was. Met raketten en granaten werden de kantoren en 
klinieken van het verzet in puin geschoten. Onze man
schappen vochten tot het laatst in de ruïnes door. De 
kampen werden dagen achtereen bestookt. Huizen, scho
len en winkels werden zonder onderscheid gebombar
deerd. En deze keer kon niemand vluchten. Duizenden 
mensen stierven in de vlammen van de fosforbommen. 
Het verzet moest zich in de bergen van Noord-Jordanië 
terugtrekken en de kampen waren overgeleverd aan de 
troepen van de koning. De politie trad hard op. Op elk · 
teken van verzet werd genadeloos gereageerd. Veel men
sen werden gearresteerd en verdwenen in de gevangenis. 
Het was niet lang uit te houden', vertelt Aboe Moham
med verder. 'Toen de laatste verzetsgroepen in de bergen 
verslagen waren, besloten we dat het beter was om naar 
Libanon te gaan.' 

Libanon 

In Libanon vonden zij onderdak in Naba'a, een grote 
krottenbuurt aan de rand van Beiroet. 'Het was heel 
anders dan in Zarka. Naast ons en in de straten vlakbij 
woonden vooral Libanezen: shi'itische (een bepaalde 
richting binnen de islam, red.), voormalige tabaksboeren 
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uit de heuvels in het zuiden, die gevlucht waren voor de 
israëlische bommenwerpers. Het was een klap voor ons 
om ook hier bommenwerpers te zien vliegen boven de 
kampen. In Naba'a waren we nog enigszins veilig, maar 
dat was later ook voorbij. In de zomer van 1976 lanceer
den de rechtse milities een groot offensief tegen de kam
pen in Oost-Beiroet. Dat volgde op een succesvolle 
stormloop van de progressieven en de Palestijnen op 
rechts-christelijke posities in de bergen. Op dat moment 
greep Syrië in. Het wilde een progressieve overwinning 
voorkomen uit angst voor een te radicaal Libanon aan de 
westgrens. Het ene na het andere kamp werd met stilzwij
gende steun van Syrië onder de voet gelopen. Ook Naba'a 
kwam aan de beurt. Na een wekenlang beleg bezweek het 
kamp. De bewoners werden het kamp uitgejaagd naar 
West-Beiroet, van oudsher een islamitisch bolwerk.' 
Geëmotioneerd vertelt Aboe Mohammed: 'We waren ra
deloos. We konden bijna niets meenemen. De meeste 
mensen braken strandhuisjes open om nog enig onderdak 
te hebben. We mochten van geluk spreken dat we in 
Chatila woonruimte vonden. Voor de mensen van het 
kamp Tell al-Zaaterwerd het een verschrikking. Ze waren 
uitgehongerd en uitgedroogd. Toen kwam de bestorming. 
De meesten wisten te ontsnappen of werden in de Rode 
Kruiswagens weggereden. We hebben ze hier bij de uni
versiteit zien aankomen. Huilend en helemaal in de war. 
Er zijn daar in dat kamp duizenden mensen afgemaakt.' 
De situatie blijft onzeker en gespannen. Aboe Moham
med: 'Er is nu geen andere plek meer waar we nog naar 
toe kunnen vluchten. We kunnen en willen niet meer. 
Sinds enkele jaren werk ik voor het verzet in een zieken
huis. Onze revolutie, ons verzet is de enige hoop voor de 
toekomst. Een toekomst waarin we niet meer hoeven te 
vluchten, maar terug kunnen keren naar ons land.' 

Postscriptum: 
Het is niet bekend of Aboe Mohammed en zijn gezin de 
israëlische invasie in 1982 en de slachting in de kampen 
Sabra en Chatila hebben overleefd. 

Uit: Palestijn en Palestina, 
Novib, Pax Christi, K & 0 1982 
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2. Het verhaal van een Jood 

OM DER KINDEREN WILLE 

Om der kinderen wille, om hun argeloos gepraat, 
verhoed, dat Gij met ons in vijandschap gaat. 

Om de kinderen, die men heeft omgebracht, 
God, zegen voor altijd ons nageslacht. 

Om de kinderen in school, maak een einde aan 
dit rouwen, omdat wij teniet zijn gegaan. 

A wraham Braudes 

MIJN ZOON 

Mijn zoon is zo klein nog en zonder verstand, 
hij ruikt reeds de kruitdamp, die hangt over 't land. 

Zijn blik volgt de uniform van den agent 
- den flinksten en sterksten oom dien hij kent. -

Zijn oog, dat soldaten ontwaart, glinstert blij, 
net als zij staat hij met zijn geweer in de rij. 

Hij speelt met zijn vriendjes op pleinen, op 't zand: 
de Joods-Arabische strijd is ontbrand. 

Verdiept in zijn spel, weet hij niet hoe het komt, 
dat zijn vader zo bleek is, diens rug zich zo kromt. 

Awraham Braudes 

Beide gedichten van Awraham Braudes zijn uit de bundel Modern
Hebreeuwse poëzie van D. Koker en J. Melkman, uitgegeven in 5702 -
1941 door Joachimsthal's Boekhandel, uitgevers- en drukkerijbedrijf 
N.V. Amsterdam-C. 
Awraham Braudes, geb. in 1907 te Wilna, studeerde aan de Universiteit 
te Jeruzalem. Sedert 1923 in Palestina. Fabrieks- en bouwvakarbeider. 
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3. Overweging 

De overgang van deze getuigenissen, het hartverscheuren
de verhaal van de Palestijn en de gedichten vol donker 
voorgevoel van de Jood, naar theologische beschouwin
gen komt op de lezer misschien wat abrupt over. Dat is in 
zekere zin ook het geval. Van de absurditeit naar de 
redelijkheid lopen geen ongebroken lijnen van denken. 

Waar wij zelden of nooit bij stilstaan is de politieke en 
sociale schade aangericht door de theologie als weten
schap. Wel zijn wij er langzamerhand enigszins van door
drongen geraakt, dat de wetenschap niet enkel heil en 
zegen bereidt. Integendeel, zij maakt wereldwijd haar 
slachtoffers; haar opties worden zeker niet alleen bepaald 
door krachten die de waarden der humaniteit hoog hou
den. De toepassingen van de wetenschap zijn in menig 
opzicht voor velen, misschien zelfs op den duur voor ons 
allen, rampzalig. Dat geldt niet alleen voor de techniek, 
maar ook voor een wetenschap als de medische. Dat geldt 
waar zij misbruikt wordt (zoals in het geval van de bakte
riewapens), en ook waar zij langs haar eigenlijke doel 
heenschiet, bijv. in de technificering die de patiënt ont
menselijkt. Dat een zo respektabel en vroom ondernemen 
als de theologie ook zijn slachtoffers maakt komt niet zo 
gauw bij ons op. 

Toch is dat het gezichtspunt waaronder de volgende be
schouwingen zijn geschreven. Onze overtuiging is, dat de 
theologie door gebrek aan wezenlijke analyse van en be
zinning op de politieke en sociale konflikten onvoldoende 
zelfkritiek betracht heeft, waardoor zij de kerk bij haar 
spreken te weinig heeft gekorrigeerd. Dat heeft ertoe 
geleid dat er te direkte konklusies werden verbonden aan 
letterlijk opgevatte woorden van de Schrift. Woorden die 
alleen maar verstaanbaar zijn in hun eigen politiek-sociale 
kontekst, werden daaruit half of helemaal losgemaakt. 
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Vervolgens werden zij door ons nagesproken in de huidi
ge situatie, zonder dat wij die voldoende geanalyseerd 
hadden. Daardoor konden wij ons van het effekt onzer 
woorden niet goed rekenschap geven. Deze tweevoudige 
onnadenkendheid heeft één wortel: de theologie, die mis
bruik van de religie heeft te ontmaskeren en kritisch dient 
heen te breken door verabsoluteringen, verzaakt die taak 
en steunt daardoor de krachten voor wie de religie een 
rechtvaardiging van het eigen ondernemen betekent. 
De kritische boodschap van profeten en apostelen brengt 
zulke vereenzelvigingen en verabsoluteringen aan het 
licht. Theologie mag niet rechtvaardigen wat krachtens de 
Schrift onder kritiek gesteld moet worden. Er kan nooit 
van enige rechtvaardiging sprake zijn dan vanuit de kritiek 
van Godswege over de goddeloosheden van ons mensen. 
Zo, menen wij, is de abrupt schijnende overgang van de 
absurditeit der geschiedenis naar de redelijkheid van de 
theologische wetenschap geen onbegrijpelijke sprong. 
Het gaat erom in het vizier te krijgen in hoeverre wij zelf 
oorzaak zijn van die absurditeit, die bij nader toezien op 
zijn minst niet zonder elementen is waaraan wij schuldig 
zijn. Het was Karl Barth, die ons heeft ingeprent, dat de 
leugen, de goedkope heilsprofetie en de verbreiding van 
illusies de christelijke zonde bij uitstek vormen. Onze 
woorden hebben een grote, al te grote pretentie gehad, 
terwijl ze veelszins onzakelijk waren. Wij hebben op
nieuw te bedenken, dat alleen aan zakelijkheid gezag toe
komt. De theologie dient alle spreken, dat zich met de 
naam van God legitimeert, te weerspreken. Zij heeft 
ruimte te maken voor die redelijkheid, die luisteren wil 
naar wat God werkelijk voor ons is en van ons vraagt. 
Zulk luisteren geschiedt door levende mensen midden in 
de absurditeit van de wereld, met open oren en ogen, met 
het volle verstand, met alle krachten waarover zij beschik
ken en met het profetisch en apostolisch verhaal in hun 
hart. Zonder dat richtsnoer zouden wij de moed missen 
die voor echte zakelijkheid is vereist: in de spiegel der 
ontzettingen ook onszelf te ontwaren. Wij oordelen niet 
vanuit een veilige theoretische positie, maar zijn zelf in 
het geding: wij beogen een theologie die van meet af aan 
in de praxis staat. Daarom vragen wij, gehoord de beide 
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getuigenissen: wat hebben wij zelf als vertegenwoordigers 
van kerk en theologie eigenlijk gezegd en gedaan, verzwe
gen en nagelaten? 

G. H. ter Schegget 
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II HOE SCHRIJFT TENACH? 
HOE LEEST HET EVANGELIE? 





1. In solidariteit met Israël: Tenach lezen 

'Begrijp je hoe moeilijk ik het vind mijn kinderen dit 
verhaal te vertellen', zei de koptische onderwijzeres op de 
bijbelcursus voor leken te Bossey, waar de deelnemers 
discussieerden over een exegetisch betoog naar aanleiding 
van hoofdstukken uit Exodus: Egypte is het doodsland 
waar de hebreeuwse slaven kreperen, maar Israëls God is 
de bevrijder, die hen uitleidt uit het slavenhuis Egypte! 
Het helpt niet zoveel om in het Hebreeuws 'Mitsraim' te 
zeggen. Koptische kindertjes zeggen 'Misr' en bovendien 
kijken ze op de kaart. Precies, zij wonen er en het is hun 
land. 
Een Palestijn was niet op de conferentie aanwezig. Hij 
zou wellicht Deuteronomium opgeslagen hebben: God 
heeft aan Israël het land gegeven. 'Steden, groot en goed, 
die je niet gebouwd hebt. Huizen, vol van allerlei goed, 
waarmee jij ze niet gevuld hebt. Uitgehouwen bronnen, 
die jij niet hebt uitgehouwen, wijngaarden en olijfbomen, 
die jij niet geplant hebt ... ' (Deut. 6:10, 11) 'Niet vanwege 
jouw gerechtigheid en vanwege de oprechtheid van jouw 
hart kom jij om hun land te verwerven, maar vanwege de 
slechtheid van deze volken onterft de HEER hen voor jou 
en om gestand te doen het woord dat hij gezworen heeft 
aan je vaderen, Abraham Izaak en Jakob ... ' (Deut. 9:5) 
Daarom geeft God aan Israël het land! De Palestijn zou 
gezegd hebben: 'Begrijp je, dat het voor mij nog veel 
moeilijker is om dit aan mijn kinderen te vertellen?' 
Een zuster en een broeder uit de kerken, waarvan hij zich 
ternauwernood het bestaan realiseert, stellen de europese 
exegeet vragen, in een periode waarin die exegeet nog 
maar net geleerd heeft dat hij het Oude èn het Nieuwe 
Testament leest in solidariteit met Israël. Hij is er diep 
beschaamd over, dat hij voortkomt uit een geschiedenis 
die besmeurd is door antisemitisme. Hij heeft zich erover 
verheugd dat Joden hun vrijheid vonden in het Altneu
land. Als hij in de bijbel 'Israël' tegenkomt, kan hij die 
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naam niet meer op de kerk als het 'Nieuwe Israël' toepas
sen en ontvreemden aan de joodse gemeenschap in de stad 
waar hij woont, de joodse gemeenschap in de staat Israël, 
of waar ook ter wereld. 
Jezus is een Jood. Over hem kan geen woord zelfs maar 
gestameld worden zonder het zgn. Oude Testament, de 
Tenach. De messiaanse geschriften, het zgn. Nieuwe Tes
tament, maken dat onomstotelijk duidelijk. Alleen wie 
'Mozes, de Profeten en de Psalmen', d.w.z. de Tenach 
kent, kan in hem de Christus herkennen (Luk. 24:24vv), 
zo zegt het Nieuwe Testament. De kerk, die dit verlooch
ent of ontkent, verdient het niet meer kerk van de Messias 
Jezus te heten. Bij de serie zgn. 'notae ecclesiae', kenmer
ken van wat kerkzijn is, behoort, dat zij de gemeenschap 
vormt van hen die de Tenach voorlezen aan wie uit alle 
volken ter wereld maar horen wil; op gezag van Jezus 
Messias leest de kerk met Israël verbonden uit de Schrif
ten van Israël het verhaal van de bevrijding van de mens: 
de onderdrukte wordt verlost, de schuldige vrijgespro
ken. In Israël is het hoorbaar geworden en gehoord, al 
zijn ze voor God gelijk aan de zonen der Ethiopiërs, de 
zwarten uit Afrika. De bevrijding voor Israël geldt even
zeer voor Filistijnen en Arameeërs (Amos 9 :7), Druzen en 
Palestijnen. In Israëls geschriften als de neerslag van het 
hoorbaar worden en horen, leert de lezer om 'inclusief te 
denken'. De lezer ontdekt, al lezend in solidariteit met 
Israël het kriterium voor die solidariteit. Het is gelegen in 
wat men wel het synagogale 'credo' heeft genoemd: Hoor 
Israël, de HEER is onze God, de HEER is één (Deut. 
6:4). Die bijzondere solidariteit geldt niet Israël om wat 
het in zichzelf is - of in ieder geval niet méér dan welk 
volk ook - maar om wat er temidden van en mèt Israël te 
horen valt. Ieder die mee-hoort, wordt mede-getuige, 
wordt mee-verantwoordelijk en leert mee-ontdekken, 
wat de naam Israël inhoudt: Weggeroepen te worden uit 
het regime van de religie naar een land en een geschiedenis 
waar de Ene de garant voor menselijkheid wil zijn. De 
naam Israël ligt niet vast, maar klinkt telkens weer als een 
roep, een uitnodiging om te horen. Om dat 'horen' mo
gen de volken Israël liefhebben en zegenen, waar het zich 
maar manifesteert, in Amsterdam of in de staat Israël. Wie 
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het dáárom haat, brengt het oordeel over zichzelf; wie het 
dáárom vereert, heeft niet goed meegehoord en is in ac
cuut gevaar om tot een typisch 'heidense' religiositeit in 
christelijk gewaad te vervallen. 
Kan een Palestijn het horende Israël, kan hij de God van 
Israël liefhebben? Maakt hem de historische en godsdien
stige vertroebeling het niet haast onmogelijk? Mag hem 
zijn eventuele haat tegen de staat Israël als onvergeeflijk 
antisemitisme in de schoenen geschoven worden? Is het 
hem kwalijk te nemen als hij huivert bij het lezen van 
boeken als Deuteronomium en Jozua? Wie zou er niet 
met hem mee huiveren voor het dodelijk gevaar dat deze 
boeken vormen als ze fundamentalistisch gelezen wor
den? Een hyper-fundamentalistisch christelijk blaadje 
('Nieuws uit Israël', maandblad van de Ver. voor Bijbel
studie in Israël, 'Beth Shalom'), dat in Nederland wordt 
verspreid, maakt het in groteske vorm op slag duidelijk: 
In de oorlog tussen Israëli's en Palestijnen ligt het begin 
van de wederherstelling van Israëls grondgebied tot aan de 
Eufraat(!) toe (volgens bijv. Joz. 1 :4 en 2 Sam. 8:3y. 'Ook 
als de israëlische minister-president Begin verzekert, dat 
Israël geen territoriale bedoelingen in Libanon heeft, dan 
heeft de Eeuwige God ze wel!' Daarom vocht Israël in de 
Libanon zo hevig, om de 'doornen en stekels' - de terro
risten die hem pijnlijk zeer deden - uit te roeien. 
In gemitigeerde vorm is fundamentalistisch gebruik van 
de Tenach voor sommigen in de staat Israël een niet 
onbelangrijk politiek wapen. Met de ogen van palestijnse 
christenen zien we plotseling in enorme vergroting wat 
'Tenach lezen in solidariteit met Israël' niet kan en mag 
betekenen. Als deze zusters en broeders - niet wegens 
allerlei vertroebeling, maar uit de aard der zaak, die de 
Tenach aan de orde stelt - niet mee kunnen lezen, dan 
moet het boek dicht. Dan is de kerk van Jezus Messias een 
wereldhistorische vergissing, omdat niet alle volken zijn 
discipelen kunnen zijn (Mt. 28:19). Als men door de 
Tenach niet inclusief, maar exclusief leert denken behoort 
het lezen, om het vege lijf van mensen niet nog meer te 
bedreigen, gestaakt te worden. 
De term 'Israël' wordt in diverse betekenissen gebruikt. 
In de krant is het de huidige staat; in een boek over 
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historie is het bijv. Davids rijk, of het noordelijke rijk met 
als hoofdstad Samaria (verwoest in 722 v. Chr.) tegenover 
het zuidelijke Juda met als hoofdstad Jeruzalem. In ker
kelijke literatuur kan de term het gehele, wereldwijde 
jodendom aanduiden. In nieuwtestamentische tijd spreekt 
men in 'internationaal' verband wel over de Joden, terwijl 
men binnen de eigen kring bij voorkeur over Israël 
spreekt. Iedere context brengt een eigen geladenheid mee, 
waarbij historische, nationale of religieuze kleuring een 
rol speelt. Soms nuanceren de gebruikers van de term met 
opzet niet, bijv. omdat ze de huidige staat in het vanzelf
sprekende verlengde van 'groot-Israël' onder David (± 
1000 v. Chr.) willen zien en die staat liefst ook verbinden 
met het bijbelse gebruik van de term Israël. 
Wat is er bedoeld met de titel van dit hoofdstuk, In 
Solidariteit met Israël: Tenach lezen? De staat Israël? Dan 
valt de kritische nadruk op Tenach lezen. Dat wordt een 
netelige situatie, omdat dié solidariteit wel eens als onge
wenste dwarsliggerij zou kunnen worden ervaren. Of is er 
bedoeld: met het wereldwijde jodendom? Dan valt er 
ontzaglijk veel te leren en de solidariteit zal dan betrek
king hebben op de trouw, de vasthoudendheid waarmee 
de synagoge van dag tot dag zich in de Schriften verdiept. 
Grote bescheidenheid zou christenen daarbij eindelijk 
eens moeten sieren. Maar het kan niet verzwegen worden 
dat de Tenach zelf vragen stelt aan het jodendom èn 
degenen die meelezen. Het gebod: 'Hoor Israël' richt zich 
niet tot een vanzelfsprekende, van zichzelf uit bestaande 
groep mensen. De hoorders van de oproep worden aange
sproken om 'Israël' te zijn en wie in de naam van Jezus 
meehoort, kan aan dát opgeroepen Israël zijn solidariteit 
niet ontzeggen. Het horen impliceert kritiek en belofte 
voor Israël - ook in de betekenis van staat of jodendom -
èn de volken, want met het opgeroepen Israël is de mens 
zoals God hem voor ogen heeft en is zijn vrijheid in het 
geding. De Palestijn mag horen en ervaren dat de belofte 
van het land ook hèm aangaat. De Jood mag horen dat de 
verovering van land zoals beschreven in Ri. 18 op één lijn 
staat met afgodendienst en de verloochening van lsraëls 
God. Zo'n goddelijk gesanctioneerde kolonisatieoorlog, 
waarbij een 'stil en gerust' levende bevolking wordt ver-
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dreven of uitgeroeid is in het boek Jozua niet bedoeld. 
Zo'n oorlog staat onder de scherpste profetische kritiek 
(vgl. Hanna Blok e.a. Geen koning in die dagen. Over het 
boek Richteren als profetische geschiedschrijving, Baarn 
1982, pp. 89-98). Tenach is hèt profetische wapen in het 
gevecht om vrede en vrijheid in het land dat God geeft aan 
Israël en dus aan de Palestijnen. Laten we om misverstan
den ten opzichte van de bijbelse term 'het land Kanaän' te 
voorkomen maar toevoegen: èn de Koerden bijvoorbeeld 
en, jazeker, ook de Nederlanders. Maar de Koerden moe
ten in de eerste plaats genoemd worden, want in de lijn 
van de Tenach kijk je allereerst naar de bedreigden, de 
verdrevenen, naar slaven die ontsnapt uit het doodsland 
door de woestijn heen komen aanzetten, of naar volge
propte kampen met vluchtelingen in Libanon. 
Als er in de Tenach namen worden geroepen, verschijnen 
er geschiedenisrealiteiten, die in de loop van de historie 
telkens ánders waar zijn. Wie de namen fundamentalis
tisch, historisch en - wellicht nog duidelijker - geogra
fisch vastprikt, maakt van levende realiteiten dode en 
dodelijke etiketten. Het is wel eventjes moeilijk voor 
Koptische kindertjes in 'Egypte' als hun juf hun over 
Farao en Hebreeën vertelt, maar ze zou het duidelijk 
kunnen maken met de situatie van Palestijnen in Libanon. 
Dit duidende voorbeeld zou in de staat Israël misschien 
nog meer op zijn plaats zijn, want horen naar de Tenach is 
ook jezelf onder kritiek stellen en beseffen dat de Schrift 
niet ter zelfrechtvaardiging wordt voorgelezen. Joodse 
kindertjes hebben het daarmee vast nog moeilijker dan 
Koptische. Neem alleen maar de bijbelse naam 'Kanaän'. 
Is dat land gewoon geografisch hetzelfde als 'Israël', of als 
'Palestina'? Hoe schrijft Tenach daarover en hoe zouden 
we dat moeten horen? 
We doen hieronder een poging om enkele gedeelten te 
laten klinken, die bij de verhouding Israëli's-Palestijnen 
vaak in discussie zijn en een falikante rol spelen, be
schaamd worden overgeslagen of als bron van nationalis
tisch expansionisme worden vervloekt of gezegend. 

K. A. Deurloo 
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2. Met Mozes krijgen we zicht op het land 

1. Méér dan historie! 

De Tora vertelt van hebreeërs, trekkers, (half)nomaden 
dus, die langzamerhand gaan zitten in een land. Dat pro
ces (in de sociale geografie sedentarisatie genoemd) ver
loopt in twee fasen. Eerst zijn het de zonen van Jacob die 
vanwege de honger afdalen naar Egypte en in het land 
Gosen komen te zitten (vgl. Genesis 37 vv). Het afscheid 
van het nomadische leven en het gaan zitten in een land 
had tot aanleiding de honger die veroorzaakt werd door 
de aanhoudende droogte, de grootste bedreiging voor hen 
die met hun kudden van weiplaats tot weiplaats gingen. 
Maar eenmaal beland in de toenmalige korenschuur van 
het Midden-Oosten bleek hun 'zitplaats' een uitermate 
bedreigde te zijn: zij werden ingeschakeld in de machine
rie van de welvaartsstaat. Dat voltrok zich zonder enige 
scrupules van de kant van de egyptenaren. Want in de 
ogen van de in kultuur veel hoger staande egyptenaren 
waren hebreeën een soort barbaren die uitermate geschikt 
waren de talloze irrigatiekanaaltjes te bedienen en de 
bouwstenen te leveren voor de monumenten ter meerdere 
ere van de farao. Na een wonderlijke ontsnapping uit 
deze, voor vrijheidslievende nomaden onbetwijfelbare 
nachtmerrie, volgt een lange tocht door de woestijn tot 
aan de grens van het land Kanaän waar de tweede fase van 
de sedentarisatie zich zou voltrekken. Van nomade tot 
'gezetene' - dat is het historische kader waarbinnen de 
verhalen van de Tora zich bewegen. 
Weinig bijzonder dus; talloze volken hebben een dergelij
ke ontwikkelingsgang gehad. En de houding van zo een 
hoger staande kultuur ten opzichte van een lager staande 
is het evenmin. De westerse kultuur heeft zich immers 
niet onderscheiden van de toenmalige egyptische; scheld
namen als 'roodhuiden', 'nikkers', 'spleetogen' en 'the 
arabs' spreken een duidelijke taal. Bezien we echter de 
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verhalen van de Tora en vergelijken we die met de haar 
contemporaine literatuur, dan doet zich wel degelijk iets 
bijzonders voor. Deze verhalen zijn namelijk niet ge
schreven van bovenaf en handelen derhalve niet over 'ko
ning, keizer en admiraal'. Zij zijn geschreven van onderop 
en handelen over mensen aan de onderkant. Zo wordt er 
in het boek Genesis verteld van nomaden waarbij 'de 
koningen der aarde' slechts als bedreigend stereotype 
(Abimelech) mogen figureren. En zo wordt er in het boek 
Exodus verteld van de bevrijding van hebreeuwse slaven 
waarbij de dorre getallen van ontsnapte hebreeërs in fara
o's annalen radikaal overstegen worden door de spannen
de verhalen over machtelozen die zich niet kunnen bevrij
den en over de machthebber die hun bevrijding niet wil. 
De Tora kiest dus partij en vanuit die keuze wordt 'ge
schiedenis' geschreven. Het bleke, weinig bijzondere his
torische kader krijgt nu de glans van wat waarachtig ge
schiedenis heten mag. Temidden van de goden-van-het
bestaande betreedt een God het strijdperk die zich ver
bindt met slaven in Egypte en hen doet uittrekken. Een 
vreemde God, want Hij ziet als zijn eerste taak alle gods
dienstigheid die mensen verzoent met hun lot, uit te ban
nen. De Tora vertelt van 'het alles en allen veranderende 
gebeuren dat deze God er is.' 

2. Het land als perspectief van de Tora 

Vanaf het moment dat Abraham op aandrang van een 
vreemde stem moet breken met de heersende religie, komt 
het land, de erets Kanaän, in zicht. Ik citeer Genesis 12:1: 

De Heer zei tot Abraham: 
Ga jij, uit je land, uit je verwantschap, uit je vaders huis 
naar het land dat Ik je zal laten zien 

De breuk met het verleden is tegelijkertijd het begin van 
de weg naar het land dat de Here zal laten zien. Waar wij 
plegen te spreken van 'utopie' (dat overigens letterlijk 
géén plaats betekent) of 'droom' of 'visioen' spreekt de 
Tora veel konkreter van 'het land'. Maar dan wel een land 
waar 'HIJ' zich zal laten zien (vgl. Genesis 12:7). Een 
land dus waar Zijn regiem gezien wordt. Een land waar de 
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bronnen van het bestaan niet bedreigd worden (vgl. Ge
nesis 21 :22-34 en 26:14-25), een land waar de grond niet 
onder je voeten vandaan verkocht kan worden, kortom 
een land waar je in vrede en veiligheid kunt wonen. Dit 
land verschijnt in Exodus als het alternatief voor Egypte. 
Kijk naar zo een staat, en je weet waar het land niet is. De 
schrijver van Deuteronomium zegt het zo (11 :10, 11): 

Want het land waarheen jullie overtrekt om het in bezit 
te nemen is niet als het land Egypte van waar jullie zijn 
uitgetrokken het welk jullie bezaaiden met je zaad 
en hetwelk jullie al gaande van water moest voorzien als 
een moestuin 
neen, 
het land waarheen jullie overtrekt om het in bezit te 
nemen 
is een land van bergen en dalen 
het drinkt water van de hemel 

Hoor, hoe terwille van de vrijheid het ingenieuze irriga
tie-systeem wordt weggehoond en alleen de grauwe massa 
van hen die gieten moesten overblijft. Het land verschijnt 
als het volstrekte alternatief. Nu weet ook de Tora wel dat 
dit land niet zo maar voorhanden is. Abraham moet een 
weg gaan, de uit Egypte ontsnapte hebreeërs al evenzeer. 
Het land blijft de hele Tora door perspectief, al zijn we er 
in het boek Deuteronomium heel dichtbij gekomen. 

3. Wat gaat ons het aan? 

Gezien de aangeslagen themata in de Tora gaat dit verhaal 
ook ons, niet-joden aan al raken we hiermee een kwestie 
die omstreden was en is. Zij wàs omstreden toen een 
groepje mensen uit Israël, onder de indruk van Jezus van 
Nazareth die zij als de Messias beleden, de tijd gekomen 
achtten Tenach te gaan voorlezen aan de volkeren. Met 
niets anders dan met de Tenach en het woord van Jezus 
betraden zij het podium van de wereldgeschiedenis om 
hen die geschiedenisloos waren op te roepen om te gaan 
deelnemen aan de geschiedenis van God en Zijn volk. 
Hun zending riep de nodige konflikten op, konflikten die 
een binnen-joods karakter hielden tot het moment dat 
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niet-joden in de later ontstane kerk een meerderheid gin
gen vormen. De ontwikkeling die daarop gevolgd is, 
maakt dat het lezen van Tenach nog steeds een omstreden 
kwestie is. De kerk is immers gaan spreken van het (ver)
oude(rd) Testament dat nog dienen mocht als 'profetie' 
ten aanzien van de verschijning van Jezus en als het boek 
waaruit de verdorvenheid van Israël bleek. 
Maar wie het spoor terug volgt naar de eerste messiaanse 
gemeenten en de boeken van de apostelen zal ongetwijfeld 
met de Tenach worden gekonfronteerd als een boek dat 
ook ons, niet-joden aangaat. Dat ligt ook wel in de lijn 
van Tenach zelf. Want als in het boek Genesis de wording 
van Israël verhaald wordt, gaan daar drie hoofdstukken 
over 'de mens' (Gen. 2-4) aan vooraf. En als er gesproken 
wordt over het land Kanaän, gaat dààr een hoofdstuk over 
'hemel en aarde' (Gen. 1) aan vooraf. Deze vier hoofd
stukken kondigen het thema aan dat, bij verkleining van 
het toneel, zal worden ontvouwd. Zo zijn we erin be
trokken. 

4. Een kwestie van geven en nemen 

Wie het verhaal vanaf Genesis 1 heeft gevolgd en aan het 
slot van het boek Numeri is gekomen, is als het ware klaar 
om het land binnen te treden. De weg door de woestijn is 
ten einde en Jozua staat al klaar om je bij de hand te 
nemen. Wij stuiten dan echter op een gewichtige hinder
nis die een snelle tocht onmogelijk maakt: het boek Deu
teromium, dat ons dwingt tot een pas op de plaats. Er 
moet blijkbaar over het land eerst nog het nodige worden 
opgehelderd voordat we verder kunnen. 
Dit effekt van onderbroken te zijn zet zich door in het 
boek zelf. Telkens als je denkt de grens over te gaan maakt 
het boek een nieuwe inzet. Nu heeft het boek de vorm 
van afscheidsrede die Mozes hield voor zijn sterven. Het 
is dus net alsof hij telkens opnieuw begint en eigenlijk 
geen afscheid kàn nemen. Het is dan ook allemaal uiter
mate pijnlijk. De man, die als geen ander zicht gaf op het 
land, mag er zelf niet in. En anders dan in Numeri krijgt 
dat hier in Deuteronomium (1:37, 3 :26) als motivatie dat 
het beter is voor het volk. Men zàl, eindelijk aangekomen 
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in het land Kanaän, niet kunnen zeggen: dit is het land 
van Mozes. Men zal zelfs geen bedevaarten naar zijn graf 
kunnen organiseren want dat is verborgen tot de dag van 
vandaag (34:6). Zo blijft het land heel Deuteronomium 
door het nabij gekomen perspectief. 
Ondertussen vinden we in het boek Deuteronomium 
nogal wat verhaalstof uit Numeri en zelfs Exodus. De titel 
van de Septuaginta 'deuteronomion', 'tweede wet' is, als 
we hem tenminste mogen verstaan als tweede versie van 
de wet, zo gek nog niet. De Tora verschijnt opnieuw en 
wel onder een bepaalde belichting die we op het spoor 
komen via de synagogale benaming van dit boek. Men 
heeft het naar het eerste zelfstandige naamwoord in de 
eerste regel 'dewariem', woorden/daden genoemd. De 
hele T ora verschijnt hier in het licht dat woorden tot 
gebeuren moeten worden en dat het gebeuren moet wor
den verhaald. Naakte feiten of louter woorden kent de 
Schrift niet. Zij moet van zweverig idealisme al evenmin 
iets hebben als van plat realisme. Het perspectief dat ons 
wordt geschilderd is heel konkreet: een land. Maar dit 
land is niet voorhanden; het ligt aan de overkant van de 
grens die hier Jordaan heet. Maar het is er. De realiteit 
ervan wordt gefundeerd in het bondgenootschap van de 
Here met zijn slavenvolk. De grens is principieel over
trekbaar. 
Wij zijn hiermee genaderd tot de motiefwoorden die het 
boek bepalen. Dat zijn: geven, nemen en overtrekken. De 
Here geeft het land. In deze realiteit fundeert de schrijver 
de mogelijkheid om het dan ook te nemen en de grens 
over te trekken. Het is dus een kwestie van geven en 
nemen. Maar anders dan het burgerlijk karakter van de 
laatstgenoemde uitdrukking doet vermoeden, wordt hier 
de machtsvraag niet overgeslagen. Voor ontsnapte slaven 
is de aarde bezet gebied. Dat wuift Deuteronomium niet 
weg. Integendeel, heel het boek is er op gericht om de 
wankelmoedige slaven weerbaar te maken om het aan 
mensen gegeven land te ontrukken aan de hand van de 
'koningen der aarde'. 
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5. Wie nemen het land in bezit? 

Zij heten de zonen van Israël. Vergeleken met de namen 
van de zeven volken die ter sprake komen zoals de Amo
rieten, Girgaschieten en Jeboesieten een opvallende bena
ming. We worden blijkbaar gekonfronteerd met een an
dere categorie dan zo maar een volk. Het zal dan ook niet 
toevallig zijn dat het woord 'kehilla', gemeente, nog al 
eens opduikt in dit boek. Zonen van Israël heten zij, 
zonen van de vaders die temidden van de volken de strijd 
tegen het heidendom ( = de verering van het bestaande) 
hebben moeten leren. Deze benaming is dan ook niet 
exklusief. Naast de zonen van Israël verschijnen ook de 
zonen van Lot, de zonen van Ezau en de zonen van 
Ammon (2:9 vv). Zij representeren de volken onder welke 
de zaak van 'geven en nemen' al evenzeer aan de orde is. 
Maar wat bij hen verborgen is en in het duister blijft 
wordt in de gemeente aan het licht gebracht en thematisch 
verhaald. 
Of zo een gemeente er is, spreekt niet vanzelf. Dat maakt 
het eerste hoofdstuk van dit Deuteronomium-boek je op 
onthutsende wijze duidelijk. Op het moment namelijk dat 
de bestaande realiteit zwaarder gaat wegen dan het 
woord-der-vrijheid stagneert de weg en wordt het nemen 
van het land een onmogelijkheid. Dit kan op twee manie
ren gebeuren. In het ene geval wordt er gezegd (1 :28): 

onze broeders hebben ons lef doen smelten, zeggend: 
een volk, groter en verhevener dan wij 
steden, groot en met steile muren tot in de hemel 
en zelfs Enakskinderen (reuzen) hebben wij daar gezien 

Het land mag dan wel gegeven zijn, de bestaande machts
verhoudingen blijken de doorslag te geven en maken het 
nemen van het land tot een onmogelijkheid. Zo wordt het 
woord krachteloos en gereduceerd tot een idee. En in het 
andere geval heet het ( 1 :41): 
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wij zullen opgaan en oorlog voeren zoals de Here ons 
geboden heeft. 
jullie gordden een ieder zijn oorlogstuig aan 
en dachten wel even de berg op te gaan 



Hier is het land niet gegeven (1 :35) maar men denkt het 
toch te kunnen nemen. Ook zo wordt het woord krachte
loos en zal hoogstens nog mogen dienen ter legitimatie 
van de oorlogsvoering en de verovering. In beide gevallen 
wint het geloof in het recht van de sterkste het van het 
door de Here geproclameerde recht van de zwakste! 
In Deuteronomium ligt het land aan het einde van de weg 
van het gebod. Al doende zal men het land betreden. 
Noch het gebod, noch het land zijn in principe veraf. Zij 
bevinden zich niet in de hemel van de religie en ook niet 
aan de overkant der zee van de utopie (vgl. 30:11-16). De 
praxis van het gebod baant werkelijk een weg. De kinde
ren van Israël hebben immers gezien dat de macht van 
Egypte openlijk tentoongesteld is en dat de religieuze 
legitimering en sanktionering is gebroken. Dan geldt nu 
bij deze bevrijder te blijven en de weg der bevrijding te 
gaan. 

6. De zeven volken 

Ieder die het boek Deuteronomium leest zal stuiten op de 
harde en zelfs meedogenloze toon die er ten aanzien van 
de 'zeven volken' wordt gebezigd. Zij moeten worden 
onteigend, verbannen en vernietigd (7:1 vv). Anders dan 
de zonen van Lot, de zonen van Ezau en de zonen van 
Ammon vertegenwoordigen deze zeven volken het hei
dendom, zij worden dan ook ten tonele gevoerd in de 
attributen van hun godsdienst: de slachtaltaren, de kultus
monumenten, de wijpalen en de gesneden beelden (7:5). 
Op de altaren werd geofferd aan de goden-van-het-be
staande waarbij de Moloch zeker niet werd overgeslagen. 
De kultusmonumenten zijn fallussymbolen van omhoog
gestoken mannelijkheid. Daarnaast staan wijpalen, sym
bolen van de vrouwelijke vruchtbaarheid. Samen staan zij 
voor de natuurlijke vruchtbaarheid en daarmee voor het 
recht van de sterkste dat aldus beleden en gevierd werd. 
De gesneden beelden tenslotte staan voor allerlei mythi
sche gedachtenspinsels die maar één boodschap hadden: 
verzet is zinloos, want goed en kwaad zijn principieel en 
van eeuwigheid tot eeuwigheid met elkaar vermengd. Dit 
alles overwegend kunnen we enigermate verstaan waarom 
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er zo hard moet worden gesproken. 
Wij moeten echter ook overwegen dat het hier gezegde 
vooral in het eigen vlees van de kinderen Israëls heeft 
gesneden. Zij zijn immers zelf het slachtoffer geworden 
van dit, ook hun eigen, heidendom en schrijven Deutero
nomium vanuit de ballingschap. Wie dit soort gelovigheid 
niet overwint wórdt overwonnen. Deze wetenschap 
maakt de overigens zo hoof se toon van het boek zo hard 
en meedogenloos. 
Het behoeft weinig betoog dat deze teksten, afkomstig 
van een bedreigde minderheid, in andere handen en losge
maakt van de weg der zachtmoedigheid (8 :2 vv), gevaar
lijk en dan ook verwerpelijk zijn. Wie echter de macht wil 
aanbidden maakt zich tot één van die zeven en de teksten 
krijgen dan een boemerang-effekt. Dat sluit misbruik he
laas niet uit, het geschreven woord is immers weerloos en 
de haag-rond-de-Tora (de uitleg!) niet altijd even sterk. 

7. Deuteronomium en onze nationalismen 

De beweging naar het land van de vrede, naar de aarde 
waarop gerechtigheid woont, heft alle nationalismen op. 
In dat vertrouwen kunnen we alle zich manifesterend 
nationalisme nuchter beschouwen. Waar een bepaald na
tionalisme tot principe verheven wordt zullen we onze 
stem verheffen. Van bijbellezers mag worden verwacht 
dat zij konflikten tussen verschillende nationalismen zoals 
bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, van hun ideologische 
krampen pogen te ontdoen. Alleen dan is er van kerk en 
theologie enig heil te verwachten. 

W. van der Spek 
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3. Met Jozua het land in 

Wie met de synagoge meeleest in de Tora, Genesis-Deu
teronomium, heeft geleerd om niet zomaar door te lezen 
als het laatste woord van de Tora, Deut. 34 over de dood 
van Mozes, geklonken heeft. De belofte van het land in de 
T ora en de gave van het land in het boek Jozua liggen niet 
zomaar in elkaars verlengde. De joodse kanon laat bij het 
laatstgenoemde boek een nieuwe bundel beginnen: de 
Profeten. In de synagoge wordt de gemeente, op dit punt 
aangekomen, mee teruggenomen naar het begin van de 
Tora van Mozes, Gen. 1 :1. Je zou kunnen zeggen dat de 
synagoge Mozes geen moment wil verlaten. Zijn sterven 
is nog niet verteld, of de eerste woorden uit zijn boeken 
klinken al weer als zijn levende getuigenis. 
Van Mozes is geen graf te vinden 'tot op de dag van 
heden' (Deut. 34:6). Mozes spreekt opnieuw nadat hij is 
gestorven. Op het randje van de Tora kijkt hij uit, vanaf 
de berg Nebo, en hij ziet wat in het volgende boek Jozua 
en het volk gaan betreden: het land waar slaven vrij zullen 
zijn (Deut. 34:1-4). Op dat moment komt Genesis 1 weer 
in zicht, de schepping van de hemel en de aarde. Het is 
één en hetzelfde woord 'èrets', dat het land (Kanaän) en 
de ganse aarde aanduidt. Soms valt er in de Tenach niet te 
beslissen of we land of aarde moeten vertalen. Het is alsof 
de synagoge er liturgisch vorm aan heeft gegeven dat, wie 
dit land ziet, de gehele aarde in het vizier krijgt. Waar in 
de volgorde van de boeken van de Tenach de profetische 
geschiedenis van Israël in het land gaat beginnen, hoort de 
gemeente volgens liturgische orde de Genesisverhalen 
over de mens op aarde. Alleen als die rondgang voor de 
Tora blijft voortgaan, kan er ook doorgelezen worden in 
de profetische boeken. Dat is van groot gewicht voor de 
wijze waarop men die eerste profetische boeken leest. 
Volgens de joodse kanon-indeling zijn dat de boeken 
Jozua, Richteren, Samuël en Koningen. Het verhaal dat 
die boeken doen is zacht gezegd opmerkelijk, met name 
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wat het begin en het einde betreft: Israël mag T oralezend 
het land betreden, maar wordt, omdat het de Tora niet 
horen wil, het land uitgeslingerd. Het land verdraagt hen 
niet zoals in Genesis de aarde de mens in de gestalte van 
Kain, niet verdraagt. Het beloofde land voor de mens is 
ook het vervloekende land voor de onmens. 
Profeten komponeerden deze geschiedenis niet opdat men 
er rechten aan zou ontlenen op landbezit, maar opdat men 
horend naar de verhalen het oor openhoudt voor de door 
God geschonken vrijheid. 
Al is er met name in de laatste boeken van deze serie veel 
historisch materiaal verwerkt, toch gaat het de profetische 
auteurs niet om wetenswaardigheden over Israëls oudste 
geschiedenis. Tegenwoordig weten we historisch en ar
cheologisch dat vooral het boek Jozua geen 'geschiedenis' 
in de gangbare zin van het woord biedt. Het is praktisch 
over de hele linie als gebeuren in het slot van de tweede 
millenium voor de christelijke jaartelling onaannemelijk. 
Verreweg het grootste deel van de bevolkingsgroep die in 
de elfde eeuw v. Chr. als de stammen van Israël in de 
geschiedenis te voorschijn zal treden woonde reeds eeu
wenlang in dit gebied. Ze vormden tussen de stadstaatjes 
de weinig invloedrijke kategorie van - enige landbouw 
bedrijvende - halfnomaden. Als er zich in die tijd uit 
Egypte ontvluchte slaven bij hebben gevoegd, zal hun 
aantal wel niet zeer omvangrijk geweest zijn. De vestiging 
zelf zal zich tamelijk vreedzaam hebben voltrokken. Maar 
ook zonder die historische kennis moet het de lezer wel 
opvallen dat de auteurs deze verhalen als onhistorisch 
relaas, als thematische geschiedenis bedoeld hebben. Het 
liturgische kader, waarin ze de eerste hoofdstukken van 
Jozua gezet hebben, - men lette op besnijdenis en pesach
viering - legt daarvan getuigenis af. Twee significante 
wonderen, de doortocht door de drooggevallen Jordaan 
en de instorting van Jericho's muren op de jubelroep van 
het volk, onderstrepen het. (Vgl. K. A. Deurloo, Jozua. 
Verklaring van een bijbelgedeelte, Kampen 1981). Willen 
die verhalen de toehoorders aanzetten tot een ordinaire 
veroveringsoorlog? Doen ze dat alleen maar op hoogge
stemde profetische manier, met als gevolg dat ze vanwege 
hun religieuze pathos des te gevaarlijker zijn? 
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Tora en profeten 

De veronderstelling dat ballingen in Babel de eerste hoor
ders waren van het boek Jozua, zoals het is overgeleverd, 
is niet ongegrond. Militaire aktie om het land van her
komst weer in bezit te krijgen is voor deze J udeeërs 
onvoorstelbaar. Wat mag er dan wel bedoeld zijn met een 
boek als Jozua, dat de profeten laten spelen in een ver 
verleden? Er liggen tenminste zes eeuwen tussen de bal
lingschapssituatie en 'J ozua's tijd'. Men stelle zich voor 
dat een volk van verschoppelingen ergens in den vreemde 
samenkomt. Men neme de uitnodiging aan om mee te 
horen. Alle hoorders, de meehoorders incluis, worden 
verzocht zich te identificeren met een groep slaven, die 
aan verdrukking en uitbuiting ontsnapt door de woestijn 
zijn getrokken. Het land van hun herkomst, het land der 
vrijheid, ligt voor hen. De water-barrière, die hen nog van 
dit land scheidt, wordt plotseling wonderbaarlijk door
sneden; de muren, die hen nog buitensluiten, zakken even 
miraculeus ineen. De boosaardige bewoners en beheersers 
van het land verdwijnen als sneeuw voor de zon als de 
bevrijde slaven binnentreden. Ze juichen! 
Kunt u het meemaken, dit verhaal? Nee? Dan bent u 
waarschijnlijk geen Palestijn uit een Libanees kamp of een 
aan pogroms ontsnapte Jood. U mag van geluk spreken, 
geluk dat u in staat stelt om ethische overwegingen te 
koesteren over de boosaardige bewoners van het land. 
Volkenrechtelijk gesproken hebt u bovendien nog gelijk 
ook. Als u maar in de gaten hebt dat er een verhaal ter 
bemoediging wordt verteld aan mensen die dat geluk niet 
smaken. 
Deze uitnodiging was alleen maar een situationeel opstap
je; een soort 'historische' introduktie tot het lezen van het 
boek Jozua. Er is méér aan de hand. Het boek wordt 
namelijk ook gelezen door Judeeërs die in het land waren 
achtergebleven èn door Judeeërs die in het land van de 
ballingschap blijven wonen. En verder, zij die aan het 
eind van de zesde eeuw v. Chr. terugkeerden om Jeruza
lem weer op te bouwen behoefden geen akties te onderne
men zoals beschreven in het boek Jozua. Maar al die 
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onderscheiden groepen lázen en lezen het, en wel naast 
wat ze in de eerste plaats lezen, de Tora van Mozes. 
Voorzover ze voortdurend in hun godsdienstoefening de 
Tora blijven lezen, blijft het land het land der belofte. Ze 
vieren echter niet alleen liturgie. Ze stappen bij wijze van 
spreken na de sabbat de tijd van het gewone leven in om 
daar de Tora ook praktisch te horen en te doen. Hoe doe 
je het in de telkens wisselende gegeven situatie? Op die 
vraag moet een telkens wisselend profetisch antwoord 
gegeven worden. Profeten(boeken) gaan ter begeleiding 
mee om de Tora in praktijk te brengen. Een Jesaja, een 
Jeremia, die weliswaar op een zeer bepaalde historische 
situatie slaan, maar die de tijden door blijven inspireren 
tot profetische kritiek. Deze profetengestalten traden wel 
toen-en-toen op, maar ze blijven via hun boeken optre
den, omdat er kreatieve hoorders zijn door de tijden heen. 
Hetzelfde geldt van de zgn. Eerdere Profeten, de 'geschie
denis' -boeken: Jozua, Richteren, Samuël, Koningen. In 
die boeken wordt, doordat deze profeten geschiedenis 
vertellen, het gewone leven waarin de Tora in praktijk 
wordt gebracht onder kritiek gesteld. Een van de belang
rijkste woorden waarmee dat gewone leven gevat wordt, 
is de term 'land': Hoe komen wij het land binnen en hoe 
en waarom worden wij er uit weggeslingerd. Het eerste 
boek, Jozua, gaat in op de eerste vraag. Ter onderstreping 
dat het binnengaan in het gewone leven ook een kwestie 
van liturgie is, worden de verhalen in een liturgische 
setting verteld. Drie dagen voor het Paasfeest trekt het 
volk de Jordaan over. Die drie dagen zijn nodig voor de 
besnijdenis, want een onbesnedene draagt het teken van 
het verbond niet en mag dat feest niet vieren. 
Als mensen die de uittocht uit Egypte vieren, treden zij 
het land, het leven als volk van de HEER binnen. De 
overgang van het horen naar de T ora naar het profetische 
leven wordt gemarkeerd door het overtrekken van de 
Jordaan, de rivier die midden door het land - vgl. de 
omschrijving van het land in Joz. 1 :4 - en midden door 
het volk loopt (Joz. 22:25). Mèt dat hij door de droogge
vallen Jordaan in omgekeerde richting wegschrijdt verlaat 
dè profeet bij uitnemendheid, Elia, het leven (2 Kon. 
6:6vv). Zijn opvolger Elisa aanvaardt het profetische leven 
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doordat hij over de droge bedding van de Jordaan terug
schrijdt (2 Kon. 6:14). Zo is het ook met het hele volk 
onder aanvoering van Jozua. Ieder die de Tora gehoord 
heeft en het gewone leven ingaat, trekt de Jordaan over. 
De Jordaan stroomt tussen Tora en Profeten tussen on
derricht en praxis, met dien verstande dat ook de praxis 
als profetisch onderricht verteld wordt aan de hand van de 
Tora. In de telkens wisselende situatie van het leven en de 
geschiedenis gaat men voort in het teken van de wissel
werking van Tora en Profeten. 
Het begin van het boek Jozua brengt dat plastisch onder 
woorden. Mozes is dood, maar we blijven met hem leven 
in het boek der Tora, dat ons blijft spreken van het 
beloof de land, als we met Jozua het land betreden. 
Tot Jozua wordt gesproken: 

Nu dan, sta op en trek over de Jordaan hier, 
jij en heel dit volk 
naar het land dat ik geef aan hen, 
aan de zonen van Israël. 
Elke plaats waarop jullie voetzool treden zal, 
heb ik jullie gegeven, 
zoals ik tot Mozes gesproken heb. 

(Joz. 1 :2-3) 
De 'verovering' van het land wordt in bewegend beeld 
gebracht met Jozua, die van stap tot stap mompelend: 
'gegeven' voortschrijdt. Zo mogen de mensenkinderen in 
solidariteit met Israël dagelijks de aarde betreden, want: 

De hemel 
de hemel is van de HEER, 
en de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. 

(Ps. 115:16) 
Hoe weet je dat? Door met de Tora te leven! Als Jozua zo 
mompelend voortschrijdt, dan zoemen er Tora-woorden 
in zijn mond: 

Alleen, wees sterk en krachtig 
om het te bewaren en te doen 
naar heel de Tora, die Mozes mijn knecht je gebood. 
Wend je daarvan niet af naar links of rechts, 
opdat je slaagt, overal waar je gaat. 
Dit boek van de Tora mag niet wijken uit je mond, 
mediteer daarmee dag en nacht 
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opdat je het bewaart en doet 
naar alles wat daarin geschreven is. 

(Joz. 1:7-8) 
Die wisselwerking van Tora en Profeten geeft aan het 
begin van het eerste boek der Prof eten reliëf aan de aard 
van de geschiedenis die verteld gaat worden. Het land dat 
in de verhalen(!) voorkomt blijft als het gegeven land het 
beloofde land. De verhalen werden en worden gelezen 
tussen Dan en Berseba, en door gemeenten waar ook ter 
wereld. 
Zou een Palestijnse gemeente ze niet mee mogen lezen en 
leven? Zo niet, dan ook een Nederlandse gemeente niet. 

Waar ligt het land? 

Voor zijn verhalen gebruikt de auteur van het boek Jozua 
historische en geografische gegevens. De opmars na het 
overtrekken van de Jordaan zet een bijna rechte lijn door 
het gebied ten westen van de Jordaan. Het is praktisch de 
grens tussen het latere noordelijke rijk Israël en het zuide
lijke Juda. De hoofdstukken 2-9 cirkelen rond de drie 
plaatsen die deze lijn markeren: de historisch gesproken 
waarschijnlijk onbewoonde puinheuvel Jericho, vervol
gens Ai, dat 'puinheuvel' betekent en Gibeon, een niet
Israëlitische enclave. Prachtig materiaal als lokatie voor 
fiktioneel gebeuren. De latere geschiedenis van de rijks
splitsing na Salomo wordt opgeroepen door in Joz. 10 het 
Zuiden en in Joz. 11 het Noorden achtereenvolgens in één 
klap te laten veroveren. Met andere woorden de auteur 
gebruikt zijn materiaal fantasierijk. Dat geldt ook van de 
wijze waarop hij de omvang van het land omschrijft. 

Van de woestijn af en de Libanon ginds 
tot aan de rivier, de rivier de Euphraat 
heel het land der Chittieten 
tot aan de grote zee waar de zon ondergaat 
zal jullie gebied zijn. 

(Joz. 1 :4) 
Eenzelfde omschrijving vindt men in Deut. 1 :7 en 11 :24 
terwijl er in Gen. 15:18 nog een schepje bovenop gedaan 
wordt: 'Van de rivier van Egypte ... tot de Euphraat'. Het 
lijkt wel zo groot als het stroomgebied van de rivieren in 
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de hof van Eden (Gen. 2:lOvv)! Het lijkt wel bijna de hele 
aan de auteur bekende wereld te zijn, of minstens het 
grote centrale deel. Stel je voor dat deze profetische tekst 
in politieke territoriale aanspraken vertaald zou zijn. De 
onmogelijkheid zou iedere lezer uit de zesde eeuw in het 
oog gesprong<:n zijn. Welnu, dat land betreden zij door 
het overtrekken van de Jordaan, een riviertje dat wel erg 
westelijk dwars door dit immense gebied stroomt. 
Maar vervolgens krimpt dit land - althans geografisch 
gesproken - plotseling tezamen tot één enkele stad Jeri
cho. De wijze waarop deze stad aan Israël gegeven wordt 
door de HEER vat de ganse gave van het land samen. Het 
volk dat Tora-mediterend overtrekt naar de profetische 
praktijk, dat als besneden verbondsvolk pesach als feest 
van de uittocht uit Egypte viert, omcirkelt pinksterachtig 
'zeven' tellend in processie 'Jericho', de ommuurde plaats 
waar niemand in en niemand uit kan. De ark als teken van 
Gods tegenwoordigheid gaat voorop en de zeven priesters 
blazen heel liturgisch op de zeven horens. Dan, als de 
juichkreet voor de HEER wordt aangeheven, vallen de 
muren. Het is het exemplarische verhaal dat aan alle ko
mende 'krijgsverrichtingen' voorafgaat opdat de lezer 
weet hoe hij deze moet verstaan. 
Stel je voor dat het fantasierijke, exemplarische karakter 
van de verhalen, die vertellen hoe God zijn mensen ruimte 
geeft om met de Tora te leven, zou worden platgeslagen 
tot goddelijk gesanctioneerde aanspraken op allereerst Je
richo en vervolgens Ai. Gibeon moesten we helaas op 
grond van eigen stupiditeit een vreemde enclave laten, 
maar de bewoners zullen goed gecontroleerd onze klus
jeslui worden (Joz. 9). Daarna garandeerde God ons het 
bezit van Judea en Samaria, maar we behouden ons de 
goddelijke rechten voor op een imperium dat reikt tot de 
Euphraat. Stel je voor dat die rechten in de tweede helft 
van de twintigste eeuw nog zouden gelden. 
Waar ligt het land, dat deze verhalen op het oog hebben? 
Het ligt bij wijze van spreken in de Eerdere Profeten, met 
name in het boek Jozua. De reaktie die men op zo'n 
uitspraak altijd te horen krijgt, luidt: Dat is spiritualise
ring. De tegenvraag moet dan zijn: en wat staat er dan 
tegenover spiritualisering? Historisering soms? Maar lees 
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je dan de Tora niet meer, waarin het land altijd het beloof
de land is? Is Mozes dood in die zin dat we zijn boek 
achter ons kunnen laten? Zijn de profetische boeken soms 
zó historische boeken, dat dit verleden voor eeuwig en 
goddelijk geldt, ook voor wie niet tot de gemeente beho
ren? Hebben andersgelovigen en ongelovigen dat maar te 
slikken? Is het niet huiveringwekkend, dat, zo gerede
neerd, de bijbel een mede vertroebelende faktor is in het 
konflikt van het Midden-Oosten? 
Maar laten we zeggen dat tegenover spiritualisering con
cretisering staat. Bedoel je dan dat er een realistisch stukje 
van waar is. Zoiets als het land van Dan tot Berseba, van 
de Jordaan tot de zee en natuurlijk Jeruzalem erbij, al is 
dat nog door Jozua niet veroverd? In bijbelse tijden leef
den er ook andere bevolkingsgroepen onder bijv. David 
in dat gebied naast de stammen van Israël. Zouden we bij 
deze 'concretisering', die toch ook weer een historisering 
is, op de lijn van Tora en Profeten zitten? Heel biblicis
tisch zou je er aan toe moeten voegen: Voorwaarde is dan 
wel, dat het ganse volk de Tora doet en hoort; anders ligt 
het slot van de Eerdere Profeten (de boeken Jozua, Rich
teren, Samuël en Koningen) in het verschiet: Balling
schap. En hoe zit het met het meelezen van de Tenach 
door de volken, als we allereerst de Palestijnen noemen? 
Nee, historisme, biblicisme, fundamentalisme in welke 
vorm dan ook, is dodelijk gevaarlijk, al vallen de doden 
ver van ons bed. We kunnen uit de christelijke geschiede
nis weten, hoezeer het joodse volk er het slachtoffer van is 
geweest. Wie pleit voor rechten van Israëli's op grond van 
wat Tora en Profeten zeggen over het land op een manier 
die daar maar enigszins op lijkt, bewijst hen - zeker op de 
lange duur - een ondienst. Het land ligt in de Eerdere 
Profeten, in de profetische tijd die we voor ons hebben. 
Aan dat land worden geen rechten, maar beloften en 
kritiek ontleend. Dat land geeft hoop voor Joden en 
Palestijnen, die geconcretiseerd moet worden in een tel
kens actuele situatie. Het boek Jozua rekent op een ho
rende gemeente, in de synagoge en in de kerk (met Israël 
solidair), een gemeente die zich herkent in de geknechte, 
onrechte, landloze mens die zijn vrijheid tegemoet gaat. 
Zij leert er strijdbaar te worden om met ellendigen ver-
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bonden zich voor te bereiden op het betreden van het 
wijde land der vrijheid, ruimte en tijd om menselijk te 
leven voor Gods aangezicht. De auteur van Jozua zet dat 
land met brede halen uit op zijn kaart. Hij wijst de con
crete plek Jericho aan, want dat land is hier en nu. Dit 
thema is telkens weer uiterst aktueel voor talloze Joden. 
Het blijft aktueel voor Joden in Israël. Is het niet nog 
aktueler voor Palestijnen? Kan solidariteit met Israël in de 
lijn van Tora en Profeten ten aanzien van de staat Israël 
iets anders betekenen dan: met Israëli's, die hun rechten 
erkennen? 

De bewoners van Jericho 

Waar struikelen wij, heel eerlijk bewogen en ethische 
lezers, in het fantastische en feestelijke verhaal van Jozu
a's 'battle of Jericho'? 
Bij de woorden: 

Ze veroverden de stad 
en sloegen met de ban alles wat in de stad was, 
van man tot vrouw, 
van jongen tot grijsaard, 
tot os, lam en ezel toe 
met het scherp van het zwaard. 

(Joz. 6:20, 21) 

Men slaat Jericho met de ban. Het is een godsdienst
historisch gegeven dat we herhaaldelijk in de Tenach aan
treffen. De verslagen vijandelijke stad wordt in zijn geheel 
aan de godheid gewijd, die de overwinning heeft gegeven. 
Al wat leeft wordt uitgeroeid. Alle kostbaarheden verval
len aan het heiligdom van de godheid. In deze oorlog als 
cultus staan de strijders geheel in dienst van God als de 
heilige overwinnaar. Hem komt de eer èn de buit toe. De 
strijders noch hun aanvoerders kunnen zich plunderend 
verrijken. We weten door de zgn. Mesa-steen dat zo'n 
cultische oorlog bij een koning van Moab in de negende 
eeuw v. Chr. ook werkelijk praktijk is geweest en we 
behoeven niet te betwijfelen dat ook het oude Israël zijn 
God met een zelfde godsdienstige oorlogsvoering heeft 
geëerd. Voer voor historische, fundamentalistische bijbel-
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uitleggers! Wat doen ze met dit aspekt van het J erichover
haal? Mag dat heden terwille van de verovering van het 
beloof de land geconcretiseerd worden? 
In de tijd, waarin o.a. Joz. 6 werd geschreven, is de ban 
niet meer dan een herinnering aan lang vervlogen tijden, 
maar hoezeer het ons ook tegen de haren instrijkt, de 
schrijvers hebben er kennelijk geen moeite mee gehad om 
dit gruwelijke verschijnsel als motief in hun verhalen te 
benutten. De moderne lezer en uitlegger kan het niet 
overslaan of tussen haakjes zetten zonder de struktuur 
van het verhaal onherstelbaar te verbreken. De ban is een 
gegeven waarmee de ernst en de felheid van de strijd om 
het land gekarakteriseerd wordt als de zaak van Israëls 
God. Jericho met al haar bewoners moet radikaal ver
dwijnen. God beware ons voor degenen die het niet als 
profetie, die - laten we voor het gemak maar zeggen -
'symbolisch' moet worden uitgelegd, willen horen: Wie 
kan en mag niet bestaan in het beloof de land? Degene die 
Jericho verdedigt, in stand houdt of weer opbouwt. Wie 
kan dat anders zijn dan de mens die het leven ten diepste 
korrumpeert en onleefbaar maakt? 
Vult u maar in, want we kennen ze wel. In het beloofde 
land mag toch geen Hitler zich breed kunnen maken? De 
inwoners van Jericho zijn representatief voor de zeven 
volken die verdreven moeten worden. Vervloekt degenen 
die hun praktijken weer opneemt. Vervloekt wie Jericho 
herbouwt, zegt Jozua, want dat gaat ten koste van men
senlevens, ja van zijn eigen zonen (Joz. 6:26). 
Wie vecht voor de toekomst en de vrijheid van de mens 
moet weten dat hij monsterachtige tegenstanders tegeno
ver zich heeft, die niet mogen bestaan. Maar wie als 
christelijk falangist meent dat er gemoord en uitgeroeid 
moet worden, heeft het boek Jozua niet naar zijn profeti
sche tendens in het kader van de Tenach gelezen. Zo 
ergens, dan wordt hier voelbaar, hoe gevaarlijk oudtesta
mentische verhalen worden in bepaalde toepassingen. Als 
de Israëli's Jozua's volk zijn en de Palestijnen de zeven te 
verdrijven volken, zijn de verschrikkingen niet van de 
lucht. 
Als het land heel eenvoudig het door de staat Israël be
heerste gebied is, en de geschiedenis van Jozua in onze 
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tijd geduid zou moeten worden met 'de historie herhaalt 
zich', worden er al gauw burgers van Jericho aangetrof
fen. God beware ons als het profetische karakter van het 
boek Jozua vergeten wordt, als het uit synagoge en kerk 
ontvreemd een wapen wordt voor politieke en militaire 
beïnvloeding. Christenen zouden zich daarbij de gevolgen 
van het zinnetje: 'de Joden hebben Christus gekruisigd' 
voor ogen moeten houden. 
De bewoners van Jericho worden met de ban geslagen, 
zij, die zorgen dat er niemand uit en vooral niemand in 
kan van de kinderen van Israël (Joz. 6:1). Het verhaal 
wordt voorgelezen in de gemeente. Joden herkenden en 
herkennen het, telkens weer. En Palestijnen? 

Woorden in beweging 

Tenach lezen in solidariteit met Israël brengt de lezer, of 
hij wil of niet, ook bij de duizelingwekkende problemen 
van het Midden-Oosten. Hij raakt er nog sterker bij 
betrokken dan bij andere wereldproblemen, omdat daar 
de staat Israël ligt. De geografische namen zijn voor een 
groot deel dezelfde als in de Tenach en als men ergens met 
de Tenach bezig is, dan daar. Men kan er dankbaar voor 
zijn dat Joden weer een plek hebben gevonden om te 
leven en te werken, maar hoe onveilig is ook die plek? 
Men kan er met Joden waar ook ter wereld dankbaar voor 
zijn dat deze plek een reële steun in de rug is in hun 
omgeving vol latent grommend of openlijk moordend 
antisemitisme. Hoewel het net zo'n onmogelijke plek is 
als Oeganda, alleen dáár in het land Palestina klonken de 
geografische namen waarmee men door de eeuwen heen 
verbonden is geweest: Sion, Jeruzalem. Zij die er vol 
hoop, vol idealen heentrokken, en nog meer zij die geen 
andere plek hadden om naar toe te vluchten hebben iets 
ervaren van de profetie in het boek Jozua. 
Christenen hebben in de verwoesting van Jeruzalem en de 
tempel door Titus in 70 n. Chr. een historisch godsoor
deel gezien. Een negatief. Sommige christenen hebben in 
de uitroeping van de staat Israël en het overleven van die 
staat temidden van de dodelijke arabische bedreiging op
nieuw een historisch godsoordeel gezien. Een positief. 
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Mag men bijbels-profetisch zó met historische gebeurte
nissen omgaan? Mag men zo heilsfeiten en onheilsfeiten 
konstateren? Tegen christelijk Nazi-Duitsland in werd in 
1934 te Barmen beleden: 'Wij verwerpen de valse leer, dat 
de kerk als bron van haar verkondiging buiten en naast dit 
ene Woord God (Jezus Christus, zoals hij ons in de 
Heilige Schrift betuigd wordt) ook nog andere gebeurte
nissen en machten, gestalten en waarheden als Gods 
openbaring zou kunnen en moeten erkennen.' 
Dat geldt evenzeer van wat er in en om de staat Israël 
gebeurt. Het is ons vanwege Tenach en Evangelie onmo
gelijk dáárop de bekende zin toe te passen: 'Want van 
Sion gaat Tora uit en het woord des HEREN van Jeruza
lem' (Jes. 2:3) 
Wording, bestaan en gedrag van de staat Israël kan niet 
gelegitimeerd worden vanuit het boek Jozua. Theologisch 
gesproken moet men het omkeren: Deze staat is, evenals 
alle andere staten, onderhevig aan de kritiek van de profe
ten. Hun woorden kunnen je bemoedigen, ze kunnen 
zich ook tegen je keren, maar ze worden ontkracht als ze 
op bepaalde gebeurtenissen worden vastgelegd. Het zijn 
woorden in beweging die telkens het gebeuren onder 
hoogspanning zetten. 

Jericho sloot zich toe 
en was toegesloten voor ... 
niemand ging er in 
niemand kwam er uit. 

(Joz. 6:1) 
Bij de stippeltjes staat: de kinderen Israëls. Maar wat 
hoort u als u aan het Midden-Oosten denkt? 

K. A. Deurloo 
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4. De sleutel tot Tenach 

Jezus heeft het zo edele Farizeïsme, hoezeer het hem ook 
nastond, als een religieuze ideologie ontmaskerd en zijn 
volgeling, Paulus, zelf Farizeeër, durft het aan de tora 
naar de letter dodelijk te noemen. Jezus is dan ook onder 
de letter van die wet gestorven, na te zijn veroordeeld 
volgens haar maatstaven. Paulus wordt tot op de huidige 
dag (meer dan de 'historische' Jezus) als een ontvreemder, 
ja verrader van het jodendom gezien. Hierin komt pas in 
de allerjongste tijd langzaam verandering. Talmoed en 
apostolische geschriften spreken elkaar bijna over de hele 
linie, niet alleen in bijzaken, maar vooral in hoofdzaken 
tegen. Tenach wordt op grondig verschillende wijze van
uit deze beide tradities benaderd en ontsloten. In dit 
hoofdstuk betwisten wij het goed recht van de ene noch 
de andere wijze van lezen. Wel bezien wij hoezeer zij van 
elkaar verschillen en niet voor niets tot een schisma heb
ben geleid, al speelt daar uiteraard veel meer een rol in dan 
dit strukturele verschil alleen. 

Het evangelie kritiseert een bepaald farizees-joods zelfbe
wustzijn. Die kritiek is ongetwijfeld niet zonder overdrij
vingen, maar zij is in de grond principieel en helder. Het 
is fout te denken dat hiermee het antisemitisme begonnen 
zou zijn. Integendeel: deze kritiek moet verstaan worden 
als voortzetting en toespitsing van de oude profetische 
kritiek; zij heeft het niet voorzien op de ondergang van 
het jodendom, maar wil het volk herinneren aan zijn 
roeping en verkiezing, die in de farizese religie dreigt 
verduisterd te geraken. De kerk evenwel heeft deze kri
tiek van het evangelie als wapen gebruikt en haar niet eerst 
en vooral als kritiek op haarzelf opgevat. Zij ging met de 
joodse zelfkritiek het jodendom te lijf. Zij nam die kritiek 
over, alsof zij in haar mond paste. Wat zij tegelijkertijd, 
straffeloos, meende zich ook te kunnen veroorloven is: 
het trotse zelfbewustzijn de Joden te betwisten om het 
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zonder omwegen zichzelf aan te meten. Zo bracht zij 
tegen de uitverkorenheid der Joden haar eigen uitverko
renheid in het veld. Daardoor verviel de kerk in ongeloof
waardigheid, want precies dit is in krasse tegenspraak met 
het evangelie, juist voorzover het kritiek oefent op het 
farizeïsme. De genoemde aanspraak op verkiezing was het 
begin van een lange geschiedenis van agressie. De wortels 
van het antisemitisme ( dat in de eigenlijke zin veel later 
uitbreekt en dan pas die verschrikkelijke naam ook ver
dient) zitten heel diep in de historische bodem van de 
kerk. De gevolgen ervan zijn intussen dermate ontzet
tend, dat een omkeer en nieuw begin onmogelijk schijnt, 
zelfs nauwelijks te denken valt. Hier baat geen gemakke
lijke omkeer, geen goedkoop zichzelf op de borst klop
pen. Nog minder echter helpt een christelijk-masochisti
sche litanie van zelfbeschuldigingen, zo onecht en over
dreven, dat ze in hun tegendeel verkeren. Als het antise
mitisme inderdaad in het Nieuwe Testament zou begin
nen, dan gelden twee dingen. In de eerste plaats zou het 
antisemitisme dan uiteindelijk op de profetische bood
schap zelf teruggaan en zou als een variant van de 'jüdi
scher Selbsthass' moeten worden gezien. In de tweede 
plaats zou daarmee dit verschrikkelijke verschijnsel een 
schijn van rechtvaardiging vinden in de afkomst uit zo 
grootse traditie. De stelling is dan ook onzin. Wat er wel 
gebeurt, is, dat de constantijnse kerk het jodendom zijn 
uitverkorenheid betwist en het voor zichzelf opeist, waar
door zij blijk geeft zich voor het evangelie af te sluiten. 
Inmiddels behelpt de kerk zich met een goedkope volte 
face, een taktische zwenking. Het christendom betwist 
Israël zijn verlorenheid niet langer, maar valt al zijn natio
nale, territoriale en politieke aanspraken bij en betuigt 
zelfs instemming met de religieuze fundering ervan. Een 
betwisting is niet opportuun meer, na alles wat er is 
gebeurd. De noodzaak van zo'n betwisten is ook verval
len, nu de staat Israël is ingeschakeld in het ideologische 
bondgenootschap van het westerse Christendom tegen 
het communisme, dwz. van de religie tegen de goddeloos
heid. Dat alles betekent natuurlijk niet, dat de kerk en het 
christendom de eigen constantijnse idealen en strevingen 
heeft laten vallen. Het streven naar een theokratische 

50 



wereldkerk gaat onverminderd voort. De paus reist er de 
wereld voor af! De zwenking heeft wel allerminst met een 
theologische verandering of vernieuwing te maken. Deze 
nieuwe grootmoedigheid is een in het politieke klimaat 
passende rechtvaardiging van het eigen machtsstreven, 
waarbij men zelfs voor krasse zelfbeschuldigingen niet 
terugschrikt. Het verschrikkelijke neveneffekt daarvan is 
dat wij aan een werkelijke analyse van de oorzaken en 
gevolgen van Auschwitz niet toekomen. Die is dan ook 
weinig opportuun. 
Deze zogenaamde oplossing blijft ver beneden de maat als 
het erom gaat het diep-rampzalige schisma te peilen. Wij 
komen niet verder dan de cynische roep: Israël mag ook 
wat wij doen. Dat het hierbij om dingen gaat die wij zelf 
evenmin mogen doen blijft in het donker. Is het niet juist 
de zonde der vereenzelviging, de hoge droom der christe
lijke verkorenheid, die een vruchtbare schoot van bloedi
ge slachtingen is geweest? Met vereenzelviging bedoel ik, 
dat de kerk zich eenvoudig met het apostolisch kerygma 
heeft geïdentificeerd, zonder te willen beseffen dat de 
kritiek allereerst haarzelf betreft. 

Als wij nu proberen te formuleren hoe de schrijvers van 
het zogenaamde Nieuwe Testament het Oude Testament 
hebben gelezen en uitgelegd, moet één ding duidelijk zijn. 
Wij lezen het NT niet als een boek dat het zelfbewustzijn 
van de kerk vertolkt, zelfs niet als een boek van waaruit de 
kerk in min of meer rechte lijn zou zijn te begrijpen. 
Integendeel, wij lezen het boek eerder als een door de 
kerk geraffineerd ontdoken kritiek. Alleen onder die 
voorwaarden kan wat wij in het vervolg opdelven naar 
twee kanten van betekenis zijn. Iets anders kan niet de 
bedoeling zijn als men bemiddelend wil optreden tussen 
partijen. 
De schrijvers van de evangeliën en apostolische brieven 
lezen het zogenaamde Oude Testament als een boek dat 
moet worden afgeluisterd op de messiaanse drift die er
door heenvaart. Luther noemde dat (niet zinbeperkend, 
maar het wezen van de wet en de profeten aldus karakteri
serend): 'was Christum treibet'. Het apostolisch kerygma 
brengt allereerst dit messiaanse tot uitdrukking. Zij ziet 
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het geïnkorporeerd in de gestalte van Jezus. De apostelen 
mogen zich dan ook zijn leerlingen noemen. Maar zij 
vertellen er wel bij hoezeer dit niet vanzelfsprekend is. Er 
zit een hele geschiedenis aan vast en die is uitermate 
belangrijk voor het begrip van hun boodschap. De leerlin
gen zijn Jezus toen hij hen riep primitief-spontaan ge
volgd, alles neergooiend, kennelijk van stonde aan aange
sproken en geboeid in hun diepste verwachtingen. Zij 
zagen in Hem en om Hem het Rijk van God oplichten, 
kontoeren krijgen, kómen. Zij hebben Hem evenwel alle
maal verlaten (zelfs verraden en ook verloochend) toen 
Hij met zijn doorbreken-van-alle-grenzen stuk begon te 
lopen op de joods-religieuze en romeins-politieke macht. 
Zij werden, zo vertellen ze zelf, pas achteraf, in zekeren 
zin te laat, eerst wèrkelijk zijn leerlingen. Er was iets voor 
nodig dat niet uit henzelf kwam, maar hun overkwam: de 
hartveroverende openbaring van hun verloochende leer
meester na zijn dood. Hij verscheen hun met zijn lichaam, 
vol bloedige striemen en littekens. 
Dit betekent allereerst, dat hun iedere mogelijkheid van 
identifikatie met Jezus en zijn zaak was ontnomen. Hij 
had het alléén 'volbracht'. Zij konden slechts van achteren 
aansluiten. Slechts zo kan een apostolische kerk gemeente 
van de Messias zijn: in dankbare, verwonderde herinne
ring aan die Ene-eenzame, die de steile weg naar de nieu
we wereld alleen ten einde ging. Daarvan mag een aposto
lische kerk achteraf getuige worden en dat kan, met deze 
boodschap in deze wereld, niet anders vorm krijgen dan 
in het martelaarschap. Doet het dat niet, dan kan het niet 
deugen. Dit is geen verheerlijking van het lijden der mar
telaren maar een erkenning dat alleen hun weg - in alle 
verschrikking - tot verlossing en bevrijding leidt. Hier 
moet de kritiek inzetten: hoe is het mogelijk, dat de 
geschiedenis van de kerk geen geschiedenis van martelaar
schap is gebleven, maar verworden is tot een historie van 
vervolgen en doen martelen? (Alleen met de ketters is dat 
anders en die hebben vaak meer onder de kerk geleden 
dan onder de staat). Anders is het ook met de synagoge: 
de geschiedenis der Joden in de verstrooiing is één verhaal 
van vervolging, van martelaarschap en gedood worden. 
De synagoge lijkt meer op de Messias dan de kerk! 
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Paulus noemt zich, met anderen tezamen, in 2 Korin
then 3 een dienaar van een nieuw verbond, dat hij overi
gens niet afzet tegen een verbond dat zou zijn opgeheven, 
maar tegen een 'oud verbond' dat weliswaar gepaard gaat 
met heerlijkheid, maar slechts tot veroordeling leidt en 
dat op één of andere wijze onder een bedekking zit, 
waardoor die heerlijkheid niet zichtbaar wordt, de voor
lezing der tora niet tot leven strekt en het hart toegesloten 
blijft. Dat kan, zegt hij, alleen in Christus, dwz. in de 
Messias, anders worden. In Hem wordt dit oude verbond 
nieuw, veroordeelt het niet langer, maar rechtvaardigt het 
ook, doodt de letter ervan niet meer, maar maakt de géést 
ervan levend. 
Het is niet gemakkelijk om Paulus hier in alle opzichten te 
begrijpen. Dat hoeft ook niet. In ieder geval zouden wij 
hem verkeerd verstaan als wij het oude verbond zouden 
identificeren met het Oude Testament als het boek der 
Joden, die eens verkoren waren, maar nu verstoten. De 
onderscheiding 'nieuw' en 'oud' verbond vinden wij na
melijk ook reeks in het zg. O.T. bijv. in Jer. 31 :31 vv. 
Kennelijk moet het verbond steeds weer vernieuwd wor
den en wordt het ook vernieuwd van Godswege, hoewel 
het volk van zich uit het verbond breekt. Alles hangt 
kennelijk aan de trouw van de verkiezende God, die zich 
niet alleen niet door de ontrouw van het volk van Zijn 
zaak laat vervreemden, maar zelfs in het hart, ja in het 
vlees van de mens wil woning maken om zo verlooche
ning en verraad te vergeven en de liefde plaatsvervangend 
te voleindigen. 
Die scherpe onderscheiding is het die het apostolisch ke
rygma dan ook steeds maakt. Paulus legt in Rom. 9-11 
een geweldig accent op de vrijheid en souvereiniteit waar
mee God verkiest èn op Gods verbondstrouw. Daar kan 
niet tegen in gebracht worden, dat er beloften onvervuld 
zijn gebleven. Want niet alles is Israël, wat Israël heet, 
niet alle vleselijke nakomelingen van Abraham zijn zijn 
werkelijke kinderen. Het is juist zo dat God trouw is 
ondanks het ongeloof van Israël. Hij heeft zijn volk niet 
verstoten. In 11 :5 spreekt Paulus van een 'rest' die geble
ven is, net als in Elia's tijd. 
Ook hier geldt weer: die restgedachte vinden wij in Te-
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nach zelf terug. Paulus beroept zich daar ook op (Elia). 
Het NT veronderstelt historisch geen breukloze continu
ïteit in de verkorenheid van Israël, maar legt de continu
ïteit geheel in de trouw van God. De subjektiviteit van de 
verkiezende God is onophefbaar ! Er is een talmoedisch 
verhaal over de Sinaï, dat zegt: de tora is aan alle volkeren 
aangeboden, maar alleen Israël nam de tora aan! Dàt 
wordt door het NT weersproken, maar zó dat duidelijk 
wordt hoezeer ook reeds het verbond niet rust in de 
gehoorzaamheid en trouw van het volk, maar in Gàds 
onophoudelijke nieuw-beginnen en doorzetten. Zegt 
Amos niet, dat ook de Filistijnen uit Kaftor zijn geroepen 
en de Arameeërs uit Kir? Leo Baeck zegt daarvan: die zijn 
het vergeten, want Filistijnen zijn vergeetachtig, zij ge
denken niet. Maar dat staat niet in Amos 9! Daar wordt 
heel duidelijk de aanspraak op een uitzonderingspositie 
bestreden. Uitverkiezing betekent juist: God kiest dit 
volk uit, om pars pro toto voorhoede te zijn van de 
nieuwe mensheid, waarin er geen tegenstellingen tussen 
naties, tussen Joden en Grieken, slaven en vrijen en man
nen en vrouwen meer zullen zijn. Bij Paulus (in Rom. 9) 
draait alles ook om deze funktie in de geschiedenis van het 
heil; het persoonlijk heil van de verkorenen reflekteert hij 
niet. Zelfs de verharding of de struikeling van het volk 
wordt bij hem begrepen als noodzakelijk en dienstig tot 
deze wereldwijde verzoening en vrede. 

Jezus gebruikt een heel eigenaardige, treffende uitdruk
king in zijn aanklacht tegen de wetgeleerden. Hij verwijt 
hun, dat zij de 'sleutel der kennis' hebben ontvreemd (zie 
Lukas 11, vooral vers 52). Niet de kennis, want die heb
ben ze wel. Ze houden die ook niet voor zich, maken zich 
zelfs druk in synagoge en leerhuis om de vele geboden die 
als een haag om de tora staan te onderwijzen. Maar wat zij 
niet doen is de mensen de sleutel der kennis in handen 
geven: zij houden de mensen afhankelijk van hun onder
wijs. Zij geven hun de vrijheid niet, waarop zij van Gods
wege recht hebben. Niet uit heimelijke boosaardigheid, 
maar omdat zij de sleutel kennelijk hebben weggenomen. 
Zelf zijn ze ook niet naar binnen gegaan, zelf zijn ze 
evenzeer buitenstaanders gebleven, deurwachters, die an-
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deren tegenhouden, of althans naar hun legitimatie vra
gen. De vraag is wel: over welke sleutel gaat dit eigenlijk? 
Het antwoord is duidelijk: de sleutel tot het ware begrip 
van de tora, niet als dodende letter, maar als levendma
kende, bevrijdende Geest. In de parallel-tekst (Matth. 
23 :13) wordt ook van de sleutel, althans de toegang tot 
het Rijk der Hemelen gesproken. Oftewel: de tora is er 
voor de mens en niet de mens voor de tora. Jezus zelf 
leefde op gespannen voet met de letter; overtrad het sab
batsgebcid, de reinheidsvoorschriften, doorbrak de schei
dingen door de wet opgetrokken tussen mensen (zonda
ren, tollenaars, melaatsen, vrouwen, bezetenen, heide
nen). Als doorbrekervan de tora is Jezus zelf de sleutel die 
de tora ontsluit zó dat zij vervuld gaat worden ( en dat is 
iets anders dan dat wetsartikelen worden in acht geno
men). Door zijn praxis laat Jezus zien wat de sleutel is. 
Door de moord op Jezus wordt de sleutel aan de schare 
ontnomen. Nu zegt men wel, dat het verschil tussen Jezus 
en de wetgeleerden is, dat de laatsten de tora van een 
extra-bescherming door 613 geboden (als haag eromheen) 
voorzien en dat Jezus de tora reduceert tot het dubbelge
bod van de liefde tot God en de naaste, als twee geboden 
die aan elkaar gelijk zijn. Liefde tot God kan alleen de 
vorm van naastenliefde aannemen - en lief de tot de naaste 
is dan alleen waarlijk liefde als zij de naaste in God be
mint. Wie God zegt lief te hebben en zijn broeder of 
zuster niet, liegt, want aan het laatste wordt het eerste 
zichtbaar. Wie zijn naaste als middel ten eigen nutte be
mint, heeft hem niet in God (d.i. helemaal, boven alle 
scheidingen uit) lief. Dit is helemaal waar, en toch is het 
een onvoldoende antwoord. Wij moeten om Jezus werke
lijk te verstaan anders beginnen en anders eindigen, an
ders blijven we toch in wetticisme, hoe veredeld ook, 
steken. Jezus is geen nieuwe wetgever, die oproept tot 
Gods- en naastenliefde. Hij is zelf - en dat moet voorop -
de daadwerkelijke liefhebbende. Hij breekt door alles 
heen om mensen in schuld en nood, in angst, bezeten
heid, ziekte, eenzaamheid, isolement, verachting, verlam
ming, verblinding, armoede, demoralisatie ... op te zoe
ken. Die daadwerkelijke liefde werkt wonderbaarlijk he
lend en bevrijdend, door geen andere kracht dan de kracht 
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van die liefde zelf. Het wonder ervan is dat het geen 
mirakels zijn! Gepákt wordt Jezus vanwege dit gaan
over-grenzen, dit doorbreken-van-muren, deze misach
ting van de letter der wet, die in zijn ogen dodelijk is voor 
de mensen, een muur tussen hen, en die ook voor Hem
zelf dodelijk wordt. Hij wordt gerechtelijk vermoord zo
als de profeten voor Hem vermoord zijn. Deze heling
door-liefde, die in de schuld geen verhindering ziet om op 
de nood af te gaan, is Jezus' praxis. Hij werd daarom als 
godslasteraar gezien, omdat hij 'vergeving' (schuld mag 
geen rechtvaardiging van het voortbestaan van nood zijn) 
niet als goddelijk prerogatief (beheerd door priesters) 
maar als macht van de Mensenzoon en dus van mensen 
zag. Mensen mógen en kunnen vergeven. Een nieuw be
gin is werkelijkheid! 
Deze praxis van Jezus heeft geen andere betekenis dan 
met en in die praxis zelf is gegeven. Zij betekent geen 
aardse weerspiegeling, geen levende illustratie van een 
hemels verzoeningsgebeuren in God. Integendeel, deze 
praxis is zelf het verzoenende handelen van God. Als er 
een God is, is Hij zö! Als Hij zó is, ja dan bestaat God -
in Jezus! 
Het gebod van Jezus is dan ook niet een reductie van de 
tora tot twee geboden die één zijn, maar: deze praxis 
wordt allengs dwingender, aanstekelijker, aangrijpender 
voor zijn leerlingen ... , die door Hem tot zijn navolging 
zijn geroepen. Zij zien in Hem het Rijk van God uitkris
talliseren. Maar Jezus ziet de tegenkrachten zich bunde
len. En Hij zegt: de navolging zal voeren tot lijden, tot 
verworpen worden, vervolging en marteling, want het 
grensdoorbreken van de liefde wordt afgestraft. Het ge
bod van Jezus luidt: Volg mij na - en neem je kruis op je! 
Zijn praxis gaat vooraf aan het gebod der Gods- en naas
tenliefde. Die geboden vallen in zijn praxis samen en zijn 
zo de sleutel tot de tora, waardoor haar levendmakende 
geest bezit neemt van mensen, die de sleutel ontvangen 
om vrijelijk in te gaan. Jezus laat in de woorden die 
voorafgaan aan het sleutelwoord zien, hoe geraffineerd 
het nageslacht grafsteden bouwt voor door het voorge
slacht omgebrachte profeten. Juist voor de zondebok, aan 
wie de gezamenlijke schuld wordt gewroken, omdat die 
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door hem werd blootgelegd - wordt een monument van 
nationale eenheid opgericht. Dat is de religie, waar Jezus 
doorheenbreekt. Geen groter vervalsing als wanneer Hij
zelf tot zo'n op zijn graf vereerde zondebok zou worden 
gemaakt. Zijn graf zal dan ook leeg worden gevonden. En 
Zijn Geest zal levend blijven tegen alle heilige-graf-vere
nng m. 

Gezien vanuit deze praxis van Jezus kan het ware Israël 
eigenlijk alleen een rest, een overblijfsel zijn, een niet
nationale en niet-élitaire beweging, een kritische minori
teit, die Gods koninkrijk en Gods gerechtigheid zoekt en 
zich al het andere onbezorgd laat toewerpen. Dat hebben 
de profeten ook altijd weer gezegd, als zij het volk en zijn 
leiders aanklaagden! Daarom zijn ze ook vermoord! Die 
rest, als desem, is de gistende kern van de natie, als zout, 
doet zij smachten naar (het eschatologische) méér. Alleen 
zó is de natie verkoren. En God is het onophefbare sub
jekt van die verkiezing, die in haar zin wordt vervuld door 
deze restgemeente, deze kern van fiducie, die in het ver
haal van Jezus slinkt tot Eén, Jezus zelf. Immers zijn 
leerlingen deinzen terug voor het lijden en het kruis. Pas 
achteraf worden zij opnieuw geboren en worden tot ge
tuigen van de zaak die de hunne was, maar die ze verzaak
ten en verspeelden, maar die toch nog - nog niet te laat -
door en in Hem weer hun zaak werd. Zo komt er temid
den van een wereld van macht, geweld, cynisme en 
schaamteloosheid een beweging op gang van grenzen
doorbrekende lief de van mensen, die diep in zich een 
grote schaamte omdragen. Tsaddikim! (dwz. gerechten). 
Pas nu kan vastgesteld worden wat tora in laatste instantie 
is. Jezus maakte dat duidelijk in de Bergrede. Daarin gaat 
het bepaald niet over een ethiek van een toekomstig Ko
ninkrijk van God waar wij hier op aarde nog niet aan toe 
zouden zijn. Integendeel. Het gaat over deze wereld en 
deze geschiedenis, want het gaat er over vervolging, over 
moord, over marteling, over ontucht, over vijandschap, 
over wraak, over afpersing, over loon, over rechtspraak, 
over verhoren en afgedwongen eden. . . allemaal dingen 
van deze wereld. En al die dingen komen àf op de messi
aanse jongeren, de kleine tsaddikim, waarvan Jezus kop-
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loper is. En Jezus ontsluit nu de tora met de sleutel van 
zijn eigen roeping en verkiezing en zegt: de tora is aanwij
zing voor bevrijde slaven om te overleven in de woestijn, 
aanwijzing van een weg in de richting van het beloofde 
land, aanwijzing dus om te overleven, om te doorstaan, 
en om in te gaan. Tora is geen moraal voor vromen, maar 
een moréél voor geringen. Jezus leert de zijnen overeind 
te blijven temidden van vijandschap en vervolging. Daar 
gaat het om! Dat heeft met versoepeling of radicalisering 
slechts zijdelings te maken. Het zijn de omstandigheden 
die hard zijn en streng, want de situatie die wordt veron
dersteld is er één van benardheid. De tora is een hulpe in 
nood en verdrukking. Dan zeggen de rituele voorschrif
ten weinig, kan men zich om de reinheid vaak niet be
kommeren. Integendeel: zulke voorschriften kunnen tot 
barrières verworden. Dan wordt er gediscrimineerd - van 
beide kanten -: besneden of niet-besneden zijn is dan 
'iets'. Zo worden er allerlei lasten opgelegd, die vermoei
de en beladen mensen niet kunnen dragen. Waar het om 
gaat is echter: de cirkel van de wraak te doorbreken, de 
boze niet te weerstaan, niet in zijn web te raken, geen oog 
om oog en tand om tand te beoefenen, de andere wang toe 
te keren, je ja ja en je nee nee te laten zijn (kort en goed, 
juist ook in het aangezicht van de vervolger), trouw te zijn 
in huwelijk en vriendschap, elke splijtzwam zodra hij 
kiemt op te ruimen, te zegenen wie je vervloeken, onbe
zorgd te zijn om je leven, niet te oordelen om zelf buiten 
schot te blijven en nog veel meer, dat een ieder in zo'n 
situatie als wijs en bemoedigend zal ervaren. Al deze 
dingen zijn geen uitingen van een strenge moraal, maar 
vormen een moreel voor vervolgden! Al deze geboden 
zijn uitermate vertroostend omdat het woorden zijn van 
Hem, die zich zonder reserve inzette voor het volbrengen 
van alle gerechtigheid en wat het overige betreft zonder 
meer onbezorgd geleefd heeft. Deze vredestichters, deze 
hongerigen en dorstigen naar gerechtigheid vonden de 
gevestigde joodse religie en de romeinse staat tegenover 
zich en hadden als houvast in hun benardheid alleen de 
praxis van Jezus en zijn bemoedigende moreel, dat in de 
Bergrede is geformuleerd. Hij heeft de woorden der tora 
leren spellen op zijn levensweg, of, zoals de Hebreeën-
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brief zegt: Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit z11n 
lijden. 
Elke gevestigde religie, allereerst de kerk als machtsinsti
tuut, maar ook het jodendom voorzover het zijn veilig
heid in een machtsstaat zoekt, zal hiertegen in het geweer 
komen. De romeinse keizers deden het ook! Het is opper
vlakkig, het vonnis over Jezus te willen herzien, alsof het 
sanhedrin niet konsekwent is geweest en er een ander 
oordeel mogelijk zou zijn geweest. Het is - zegt Miskotte 
ergens - in de grond van de zaak nooit om deze 'toevalli
ge' veroordeling gegaan, maar altijd om de noodzakelijke 
en principiële verwerping. Jodendom, zegt de Heidel
bergse rabbijn Dr. N. P. Levisson terecht, sluit 'christe
lijke inhouden', als de incarnatie en de opstanding van 
Jezus, uit. Voor de synagoge is deze afwijzing ten diepste 
trouw, de kerk heeft het de joodse verstoktheid genoemd. 
In waarheid is deze verwerping vanuit het 'heidendom' 
even noodzakelijk, een gevolg namelijk van cynische Re
alpolitik, van onbewimpeld machtsstreven. Deze eigen 
afwijzing wordt in de christelijke leer van de joodse ver
stokking verheimelijkt en geloochend: het kruis worpt tot 
vaandel; het wordt omgekeerd en tot zwaard gemaakt. 

Daarmee zijn wij op het kernpunt. Zo wordt Jezus' weg 
en lot tot een steeds dieper invretende vervreemding tus
sen synagoge en kerk! Paulus hoopte en verwachtte juist 
dat Jood en heiden elkaar in Hem zouden vinden en 
aanvaarden! En wel, omdat beide, de joodse religie en de 
heidense macht, gekritiseerd en veroordeeld door de weg 
en het werk van Jezus als messiaanse gestalte, elkaar had
den gevonden in die vanuit de 'oude wereld' noodzakelij
ke en principiële veroordeling van deze godslasteraar en 
ondermijner van wet en orde. Paulus verwachtte dat dit, 
om te beginnen bij de 'mensen aan de basis' (en van 
daaruit verder) zou kunnen omslaan in een even éénparig 
verdriet en berouw daarover en zó tot een erkenning en 
aanvaarding van elkaar in die vermoorde Messias. Die 
verwachting heeft zich in het instituut kerk niet bewaar
heid, omdat de kerk het dogma van de joodse verstokking 
ging leren om zo oordelende zelf niet geoordeeld te wor
den, zelf buiten schot te blijven! Schijnbaar kon men zich 
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daarvoor op Paulus beroepen, omdat hij een gedeeltelijke 
verharding van Israël constateerde. Hij verwachtte voor
lopig alleen dat enkelingen (overigens als voorboden!) tot 
dezelfde omkeer zouden komen als hem zelf te beurt was 
gevallen. Daaraan een dogma van algemene verstokking te 
knopen is geheel tegen Paulus' geest in. 
In de apostolische geschriften leeft de verwachting dat 
met Jezus voor het eerst een volk begint te ontstaan, dat 
zijn geforceerde éénheid niet vindt in de op een zondebok 
uitgeleefde agressie en de samenbindende rituele herhaling 
daarvan, doch dat zijn verzoening (zijn at-one-ment!) 
vindt in die Ene, die die gesloten geweldscirkel doorbrak 
door zichzelf prijs te geven om de 'velen' te redden, de 
Ene, die de liefde met zijn vrijwillige lijden en sterven 
bezegelde. Die verwachting hield in, dat het kruis van de 
Messias als noodzakelijk, maar evenzeer als éénmalig en 
ritueel onherhaalbaar werd gezien. Het zou voorgoed een 
einde maken aan die oude machtswereld. Het zou een 
nieuwe wereld inaugureren, waarin de kracht vanuit 
zwakheid, de macht vanuit liefde zou worden volbracht. 
Uitgerekend dit kruis wordt nu de oorzaak van een we
derzijdse vervreemding en vijandschap van hen, tot wier 
verzoening het, naar Paulus' diepste overtuiging, van 
Godswege bedoeld was. 

Toekomst is er alleen, als de kerk zich spiegelt aan het lot 
der Joden door de eeuwen heen en ontdekt, hoezeer dit 
volk gelijkt op de Mens, die zij zègt te beminnen en te 
vereren, maar die zij maar niet wil en kan herkennen in de 
vervolgden en vertrapten dezer wereld, voorop de Joden 
als uitverkoren toonbeeld! En als het jodendom bereid is 
te overwegen, dat de apostolische geschriften in de geest 
der profeten een passender sleutel tot Tenach vormen dan 
ideologieën w.aarin Tenach verwordt tot de rechtvaardi
gings-mythe van een natie en een staat, die noodzakelij
kerwijs steeds meer zullen gaan lijken op de machten, 
waartegen zij een bolwerk moesten vormen. Komen wij 
tezamen niet zover dan zal het einde erger zijn dan het 
begin. 

G . H . ter Schegget 
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5. De Messias Jezus in zijn land en zijn stad 

Het verschrikkelijke begrip antisemitisme wordt heden 
ten dage door theologen ook (anachronistisch!) toegepast 
op de apostolische geschriften (het zgn. Nieuwe Testa
ment). Daardoor wordt het zicht verduisterd op de be
langrijkste zaak van die geschriften: het felle dispuut bin
nen het toenmalige veelkleurige jodendom over de messi
aniteit van Jezus van Nazareth en de betekenis van diens 
leven en sterven voor de verhouding van Israël en de 
volkerenwereld. 
In dit hoofdstuk stellen we deze zaak, die zo relevant is 
voor het conflict waarmee wij in dit boekje bezig zijn, in 
enige korte schetsen aan de orde. 

Jezus van Nazareth 

Hij is de centrale gestalte in alle apostolische geschriften. 
Over zijn leven en sterven berichten ons vooral de vier 
evangelisten. Maar hun geschriften stammen van veel later 
datum dan bv. de apostelbrieven en zijn bovendien niet 
bedoeld als geschiedschrijving. Het zijn verhalende ge
loofsgetuigenissen over de messiaanse bevrijdingsweg, die 
hun Meester Jezus is gegaan. Daarom is het moeilijk, zo 
niet onmogelijk, om vast te stellen wat de historische 
Jezus heeft gedacht, gezegd en gedaan. 
In de felle discussies daarover onder de onderzoekers van 
de laatste anderhalve eeuw is soms zelfs geponeerd, dat hij 
nooit heeft bestaan. Maar dat extreme denkbeeld wordt 
tegenwoordig door geen serieuze onderzoeker meer ge
deeld. Toch blijven er vragen als: heeft Jezus zichzelf 
reeds als Messias beschouwd en geproclameerd of hebben 
zijn volgelingen dat pas gedaan, nadat hij hun, door zijn 
opstanding, als Messias was geopenbaard? En: stamt het 
universele, het naar de volkèrenwereld gerichte karakter 
van de rondom hem ontstane messiaanse beweging reeds 
van hem zelf of pas van zijn volgelingen en met name pas 
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van Paulus? 
Hij wordt in elk geval, in alle vier messiasverhalen, zij het 
op verschillende wijze, getekend als een jóóds prediker, 
die zich blijft bewegen binnen de grenzen van zijn volk en 
land en stad, en allereerst zijn eigen volk Israël terug wil 
roepen tot zijn God en diens Tora en Profeten. Wel wordt 
echter soms reeds als een verrassend gebeuren verhaald 
dat hij, tot zijn verbijstering, ontdekt hoe niet-Joden 
hem, in al hun onwetendheid, beter verstaan dan zèlfs 
gebeurt in Israël, omdat zij een groter geloof, een sterkere 
fiducie hebben (Matth. 8:8-10; 15:24-28). 
Eveneens leggen alle vier verhalen, op verschillende wijze, 
de nadruk op zijn onafhankelijkheid jegens zowel de ge
dachten en praktijken der Farizeeën, die zoveel mogelijk 
gewone leken tot een levenswijze als die der priesters 
wilden opvoeden, als die der Zeloten, die liefst het gehele 
volk, in het land en in de diaspora, tot opstand tegen de 
Romeinen wilden brengen (belastingweigering!). 
Duidelijk is daarbij, dat hij geen bovenaardse, hemelse, 
maar veeleer een aardse, zelfs aards-politieke figuur is, die 
een áárdse bevrijding aankondigt. Eveneens, dat hij een 
waarachtig en volledig mens onder de mensen is, die op 
die Tenach-titel 'Messias' niet vanzelfsprekend recht 
heeft, maar die titel ter onderscheiding van andere preten
denten nodig heeft. Zodat zijn messianiteit dus alleen kon 
worden beleden in verbondenheid met zijn lijden en ster
ven, d.w.z. met zijn door de machthebbers dezer wereld 
verworpen-en-vermoord-zijn, en dus in afkeer van èn 
protest tegen allerlei pseudo-messiassen en hun valse be
vrijdingspretenties in onze onverloste wereld. Messias, 
Christus heet hij, omdat in hem de geschiedenis van Gods 
bevrijdend handelen met mensen door haat en dood heen 
zichtbaar wordt, en niet omdat zijn mènselijke persoon 
op zichzelf iets bijzonders, iets aanbiddelijks was en is. 

Paulus van Tarzen 

Wijlen prof. Klausner te Jeruzalem, die niet alleen kritiek 
op maar ook bewondering voor Paulus had, placht te 
zeggen: 'zonder Jezus geen Paulus, maar zonder Paulus 
geen Christus en christendom'. Het waarheidselement in 
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deze toegespitste formulering is, dat die titel voor Jezus: 
'de Christus' dan wel niet op Paulus maar eerder op de 
jeruzalemse Jezus-gemeente teruggaat, maar toch vooral 
Paulus die titel voortdurend in verband met Jezus ge
bruikt en ze stellig, met de voor hem daaraan verbonden 
hoop en verwachting, overal in de joodse gemeenschap
pen van het romeinse rijk aan de orde heeft gesteld en 
uitgedragen. 
Helaas is een slechte en zelfs domme zegswijze in zwang 
geraakt om te spreken van een Saulus die een Paulus werd 
of: tot een Paulus bekeerd werd. En dat, terwijl hij na het 
desbetreffende zgn. bekeringsverhaal in Handelingen 9 
nog hoofdstukken lang Saulus heet en er pas in hoofdstuk 
13:9 gesproken wordt over 'Saulus, anders gezegd Pau
lus'. In feite hadden namelijk de meeste Joden, die buiten 
Israël woonden, in die tijd van jongs af twee namen: een 
joodse (hebreeuwse) en een hellenistische (griekse), al 
naar gelang van de omgeving waarin zij het meest verkeer
den. Met een bekering had dat niets van doen! Maar waar 
werd Paulus trouwens van bekeerd? 
Van zijn Jood-zijn? Nee, want blijkens Hand. 22:3 is hij 
jaren later nog Jood. 
Van zijn Farizeeër-zijn? Ook niet, want in Hand. 23:6 
zegt hij: 'ik ben een Farizeeër, een zoon van de Fari
zeeën'. Bekeerd werd hij alleen van zijn 'Zeloot-van
God-zijn', want daarover spreekt hij in Hand. 22 :3vv. als 
over iets dat achter hem ligt. En dat is beslissend, want de 
partij der 'Zeloten' had met die der Farizeeërs gebroken, 
omdat naar hun overtuiging in het heilige land alleen de 
God van Israël mocht regeren en het land dus alleen al 
door de aanwezigheid, laat staan door de heerschappij van 
de Romeinen ontheiligd werd. Terwijl de Sadduceeën met 
de Romeinen collaboreerden en de Farizeeën hen lijdzaam 
verdroegen, leerden de Zeloten, dat die romeinse heide
nen in de naam des Heren met alle middelen moesten 
worden bestreden en uit het land geworpen. Omdat dat 
nog steeds niet gebeurde was de Messias nog steeds niet 
gekomen. Met de Makkabeeën als voorbeeld voerden ze 
dus een vrijwel permanente guerrilla tegen hen en hun 
joodse aanhangers. 
Blijkbaar heeft Paulus reeds als jonge man mentaal en 
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vermoedelijk zelfs actief tot die partij behoord en was dat 
de reden van zijn felle vervolging van de Jezus-gemeen
ten: de messianiteit van die Jezus van Nazareth kon hij 
alleen maar als een ziekte zien van de ware messiasver
wachting en dus trachten uit het volkslichaam van Israël 
uit te snijden. Maar sinds de hem overkomen verschijning 
van Jezus op de weg naar Damascus werd zijn blikrich
ting radicaal veranderd. Jezus' messianiteit was voor hem 
een messianiteit geworden waarin die vervloekte romeinse 
kruisdood juist centraal was komen te staan. Dat gebeu
ren voor Damascus werd sindsdien geen onderwerp van 
zijn prediking maar bleef zijn partikuliere 'pasen'; zijn 
onderwerp werd die door de Romeinen gekruisigde en 
door zijn volk Israël verworpen Jezus, zoals die door de 
God van Israël was gehandhaafd om door hem aan de 
wereld van de Joden èn van de niet-Joden de messiaanse 
bevrijding te brengen. 
Daarom spreekt hij, als een goede Jood, nooit over Jezus 
als over een mythische heros of halfgod, maar over Jezus
Messias of de Messias-Jezus of nog duidelijker, over het 
onderwezen-worden in de Messias, zoals het waarheid is 
in Jezus (Ef. 4:21). Het bleef hem gaan om de Messias, de 
Mensenzoon, de uiteindelijke Mens en diens toekomst 
(1 Cor. 15:45). 
Daardoor ging hij de volkeren, die rondom het heilige 
land en zelfs daarin woonden, met andere ogen, nl. 'ver
lichte ogen van het hart' (Ef. 1 :17) zien. Hij leerde zien, 
dat niet alleen zijn volk Israël maar heel de volkerenwe
reld (het 'ganse schepsel' Rom. 8:22, 23) in messiaanse 
barensweeën en daarmee in messiaanse verzuchtingen en 
verwachtingen verkeerde. Hij ging zich realiseren, dat de 
Tora er niet alleen voor Israël maar ook en zelfs vooral 
voor de volkerenwereld was en dat dát de rechtvaardiging 
en de bedoeling van Israël was. Hij ging zich afvragen wat 
de uitwerking van die Tora was jegens en te midden van 
de volkerenwereld: die van een Tora der zonde en des 
doods of van een Tora van de adem des levens (Rom. 8:2). 
Hij ging inzien dat een godsvolk, dat zichzelf ging recht
vaardigen en zichzelf liet gelden om met man en macht 
zijn land en zijn stad te verdedigen, maar de anderen met 
de nek aanzag, een anomalie was. Hij ging zich dus voor-
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goed verzetten tegen de eis der Zeloten, dat niet-Joden, 
die Jodengenoot wilden worden, zich moesten laten be
snijden, want voor hem was Abraham een erfgenaam der 
wereld (Rom. 4:13) en het beloofde land tot de aarde 
geworden (Ef. 6:3). 'Heilig' was voor hem nog alleen elk 
domein, waar de Messias zijn bevrijdingsweg tot het einde 
toe was gegaan en zou gaan! Beter gezegd: 'heilig' was 
voor hem niets meer, omdat alles tot heiliging bestemd 
was. 

Lucas de proseliet 

Hoogstwaarschijnlijk was de schrijver van het derde evan
gelie en tevens van het boek 'Handelingen' van origine een 
niet-Jood, een goi, die tot het jodendom was overgegaan. 
Er valt ook nauwelijks te twijfelen aan de traditie, die zegt 
dat hij de medicus was, die niet alleen de leerling en 
biograaf maar ook de reisgenoot op verschillende reizen 
van Paulus is geweest. Zowel zijn evangelieverhaal als zijn 
apostelverhaal is pas decenniën na Jezus' dood en pas een 
tiental jaren na Paulus' dood verschenen. Daarin ont
werpt hij een karakteristiek maar riskant geschiedeniscon
cept, dat gemakkelijk kon worden en ook in feite is mis
verstaan: de onstuitbare en overmachtige dynamiek van 
het grote messiaanse gebeuren in en door Jezus: eerst in 
het midden der volkerenwereld: het heilige land en de 
heilige stad, en vervolgens zich voortzettend naar een 
nieuw middelpunt: de hoofdstad der volkerenwereld Ro
me. Hij heeft allerlei bronnen nagespeurd en zijn messias
verhaal dus niet, als Mattheus, geopend met een genesis
verhaal en drie zulke scherpe 'midrasjiem' (leervertellin
gen) als Mattheus, maar met een uitvoerige voorbereiding 
van eerst de geboorte van Johannes de Doper en vervol
gens van die van Jezus, beide alleen maar versierd door 
typisch-joodse lofzeggingen. 
Ook zijn verhaal over de gerechtelijke moord in Jeruza
lem op Jezus is heel wat minder fel dan dat van de Jood 
Mattheus; hij tekent niet primair het joodse volk maar 
vooral de romeinse en met hen samen de joodse màcht
hebbers als Jezus' tegenstanders en wekt zelfs min of meer 
de schijn, Pilatus en zijn soldaten te willen verontschuldi-
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gen door hun onzekerheid en vooral hun onwetendheid te 
benadrukken (Luc. 23:3-7; 13-25, 34). Volgens hem heeft 
Jezus zich dus meer bezorgd gemaakt dan verontwaar
digd betoond over Jeruzalems politieke onverstand en 
gebrek aan vooruitzien (Luc. 19:41-44; 21:20-24). Zo
doende blijft in zijn apostelverhaal een der meest opval
lende 'paulinische' trekjes zijn benadrukken (na het ver
haal over het jeruzalemse Wekenfeest, waarop Joden en 
Jodengenoten waren samengestroomd) van de spontane 
verkoop van graf akkers als reactie op het opstandingsge
tuigenis der apostelen (Hand. 4:32-37). Men pleegt 
meestal bij de uitleg van dit gedeelte over het hoofd te zien 
dat met de 'stukken grond' of 'akkers' waarvan hier spra
ke is, geen wijn- of landbouwgronden (als bv. van Na
both, 1 Kon. 21) bedoeld kunnen zijn, die immers bij 
Jeruzalem niet voorkwamen. Het waren dierbare stukjes 
heilig land, gekocht voor een laatste rustplaats bij de Olijf
berg tot tegemoet-zien aldaar van de opstanding der doden en 
de komst van de Messias. Met en door de opstanding van 
Jezus was die religieuze binding aan enigerlei stukje 'heilig 
land' vervallen en de messiaanse gemeenschap en de daaruit 
voortvloeiende solidariteit met de armen ervoor in de plaats 
gekomen! 

Mattheus, de rabbijn 

Deze verteller drukt zich in zijn messiasverhaal over Jezus 
zozeer joods uit, dat alleen een joodse 'leraar' het kan 
hebben geschreven en alleen een van afkomst joods-mes
siaanse gemeente het in zijn teneur kan hebben verstaan. 
Zijn verhaal zal in het licht zijn gekomen vrij kort na de 
verwoesting van de tempel in het jaar 70, toen Israël zijn 
nationale bestaan althans in staatkundige zin wel kon 
vergeten. 
Het opent op typische Tenach-manier met een genesis
verhaal, d.w.z. een verhaal niet zozeer van geboorten als 
wel van verwekkingen, in drieën gedeeld, met welke drie 
delen de daarop volgende drie kenmerkend joodse 'mi
drasjiem' (leervertellingen) corresponderen ( die in de 
christendommelijke geschiedenis tot sentimentele 'kerst
verhalen' zijn verknoeid). De drie leervertellingen gaan 
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achtereenvolgens over Jezus' mens-onmogelijke verwek
king en geboorte, over zijn ( evenals Mozes) door een 
faraonische tyran gevreesd en vervolgd worden, en over 
zijn (evenals zijn volk) terechtkomen in en weer wegge
haald worden uit een egyptische godsverduistering. Daar
mee begreep iedere joodse lezer (hoorder) meteen Mat
theus' uitgangspositie. Er zou nu stellig een verhaal vol
gen dat zou staan in de profetische traditie van bv. een 
man als Jeremia. Een vernietigender oordeel over de valse 
koning op Davids troon dan er al meteen in het verhaal 
van Matth. 2 wordt gegeven is nauwelijks denkbaar. Zo 
duidelijk typeerde deze grootvorst-beschermer van het 
Jodendom in en buiten Israël met zijn persoonlijke rela
ties in Rome, van wie ieder zijn edomitische afkomst 
kende, en die jegens zijn eigen volk nog erger optrad dan 
destijds de egyptische farao, de dodelijke verdoving en het 
onheilige boompjeverwisselen tussen Jacob (Israël) en 
Ezau (Edom), waarin het vrome Jeruzalem was terecht 
gekomen. 
En dan gaat Mattheus zijn meester Jezus tekenen als de 
joodse Tora-uitlegger, die het nog nauwer neemt dan zelfs 
de meest strikte rabbijnen-school, want hij stelde niet 
anderen in staat van beschuldiging maar droeg allereerst 
zelf alleen de last en verwierf daarmee een gezag dat 
anders en groter was dan dat van de Tora-geleerden 
(Matth. 3:13-15; 4:1-11; 4:23-7:28, 29). 
Wij doen onszelf dus wel een slechte dienst door in de 
zgn. 'bergrede' het griekse hupokritai (dat toneel- of rol
lenspelers betekent) te vertalen met huichelaars. Die ge
kritiseerde Tora-ijveraars hebben natuurlijk niet gehui
cheld, maar veeleer echt gemeend wat ze zeiden! Maar ze 
dreven met hun morele precisie de gewone man wel hope
loos in de wanhoop van de schuld en van het slechte 
geweten. Daartegenover ging het de Jezus van Mattheus 
niet om een nóg hogere moraal, maar veeleer om een 
eenvoudiger en bruikbaarder moreel voor gering-geschat
ten en vernederden. Daarop gaat Mattheus, op een veel 
smartelijker (en dus fellere) toon dan de Jodengenoot 
Lucas, de bevrijdingsweg van zijn messias-koning Jezus, 
die een lijdensweg wordt, verhalen. Zijn Jezus is niet 
maar bezorgd over wat zijn stad en daarmee zijn land zal 
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overkomen, maar ontstèld, en eindigt zijn bange rouw
klachten over Israëls geestelijke leidslieden ( oeai betekent 
geen dreigwoord maar een rouwklacht: oi, oi) met de 
smartelijke uitroep: Jeruzalem, Jeruzalem... (Matth. 
32:37-39). Zodat Mattheus dan ook in zijn lijdensverhaal 
meerdere malen de nadruk legt op het onschuldig-zijn van 
Jezus' bloed (27:4, 19, 24, 25) en diep ontdaan vertelt van 
de blindheid van 'heel het volk', dat, getergd door de 
schijnheiligheid van Pilatus, in onverstand alle verant
woordelijkheid voor Jezus' bloed op zich neemt (alleen 
dàt namelijk betekent de uitdrukking in 27:25, en niet een 
zgn. zelfvervloeking.) 

Johannes de ziener 

Wie de schrijver van het vierde messiasverhaal was, dat zo 
anders is dan de drie voorafgaande, weet niemand. Hij 
was waarschijnlijk niet de leerling Johannes tijdens Jezus' 
leven, maar een latere Johannes (of Jochanan), die de 
opvolger van Paulus en de voortzetter van diens levens
werk m.n. in Klein-Azië is geworden. De meest bevoor
oordeelde en tevens minst houdbare opinie over zijn 
evangelie (met zijn brieven) is wel, dat het een typisch 
hellenistisch en zelfs antisemitisch dokument zou zijn. En 
dat terwijl het praktisch te bewijzen is dat het teruggaat 
op een aramees ontwerp! 
Het is tamelijk veel later verschenen dan de eerste drie, 
want de schrijver heeft de ondergang van Jeruzalems tem
pel verder achter zich dan de andere evangelisten (er zijn 
details, die dit verraden: 18: 1 zal grammaticaal ongeveer 
moeten vertaald worden met: 'destijds was daar een hof', 
het oorlogsgeweld had de bomen van Gethsemané wegge
vaagd). Maar men moet het natuurlijk niet inplaats van in 
85 ergens midden in de tweede eeuw dateren, en zeker 
niet een zgn. antisemitische of anti-joodse strekking afle
zen uit de felle en bitse disputen van de schrijver en zijn 
Jezus met 'hoi joedaioi'. 
Die term heeft namelijk bij Johannes een specifieke bete
kenis en mag niet met 'Joden' vertaald worden. Dat is 
immers op zichzelf al vreemd, waar zowel de schrijver als 
de hoofdfiguur en de meeste andere optredende figuren 
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zelf duidelijk Joden zijn. Maar het wordt geheel onmoge
lijk als men bemerkt, dat dit gehele messiasverhaal wordt 
bepaald door de tegenstelling tussen Judea en Galilea. In 
beide gebieden wonen Joden, maar alleen de inwoners 
van Judea heten joedaioi, zodat de vertaling moet luiden: 
judeeërs. 
Aan de ene kant staat Judea met Jeruzalem, d.i. het 
centrum met z'n confessie. Aan de andere kant staat Gali
lea met Kana en Kapernaum (en Samaria), d.i. de periferie 
met het volk dat de Tora niet kent en praktizeert. 
In dit messiasverhaal wordt een heftige intern-joodse kri
tiek hoorbaar op de religieus-nationale arrogantie van 
judese mede-Joden en hun leiders, die Tora en Tenach 
lezen en uitleggen en menen die in praktijk te brengen. 
Daarom zet het niet alleen de bruiloft te Kana-in-Galilea, 
waar het reinigingswater der Judeeërs tot wijn voor de 
Galileeërs wordt, voorop, maar laat het meteen daarop al 
Jezus' tempelreiniging ( die een tempelrevolutie was!) te 
Jeruzalem in Judea gebeuren (wat historisch zeer onwaar
schijnlijk aandoet), waarbij hij 'deze tempel' alleen nog 
geschikt verklaart om àfgebroken en in drie dagen her
bouwd te worden tot zijn 'lichaam' (dwz. zijn gemeente 
Joh. 2:19-21). 
De Apokalypse van Johannes, die nog weer later aan het 
eind van de eerste eeuw is verschenen en indien al niet van 
dezelfde schrijver dan toch uit de zelfde 'johaneïsche 
school' stamt, spreekt over Jeruzalem en zijn tempel nog 
weer kritischer en radikaler dan Johannes' messiasverhaal. 
In hoofdstuk 11 :1-13, dat bijna de indruk wekt tijdens het 
beleg van Jeruzalem, toen de Zeloten van de tempel hun 
hoofdkwartier hadden gemaakt, te zijn ontstaan, wordt 
reeds zo bitter en smartelijk gesproken over 'de grote stad 
die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte alwaar 
ook hun Heer gekruisigd werd', dat het lijkt of er een 
afscheid-voorgoed wordt genomen van Jeruzalem en zijn 
door moord en doodslag verontreinigde tempel. Maar in 
het eind van het boek, in Openb. 21 en 22, blijkt de ziener 
onderwijl met hartstocht uit te hebben gezien naar het op 
aarde neerdalen van een geheel nieuw Jeruzalem, dat Is
raëls God al eeuwenlang in zijn hemel achter de hand 
heeft gehouden (Gal. 4:26). 
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Dat nieuwe Jeruzalem gelijkt in Johannes' dromen nau
welijks meer op het oude, maar eerder op een 'nieuw 
Babylon', een onmetelijke tuinstad met een onafzienbaar 
pyramidale opbouw (21 :16), een processiestraat in het 
midden en een er-door-heenstromende rivier met ge
boomte erlangs (22 :1, 2), waar de cultuurschatten van alle 
volken (22 :26) zullen binnen gebracht worden. 
Zelfs dit visionair-joodse apostelgeschrift, dat duidelijk 
solidair is met de door Rome getyranniseerde volkeren
wereld en de slachtoffers daarvan (7 :9-17) hebben sommi
gen voor anti-joods of zelfs antisemitisch willen verkla
ren, o.a. op grond van felle uitvallen als Openb. 3:9, 
terwijl het niet eens zonder kennis van Tenach leesbaar en 
verstaanbaar is! Ook hier moet men liever bedenken, dat 
inderdaad als zulke teksten niet meer gelezen worden, en 
gelezen blijven, in het kader van het antiheidense getuige
nis van Tenach, ze die arrogant-christendommelijke toon
soort krijgen waarmee ze hun rol gaan spelen in de ge
compliceerde sociaal-psychologische processen van het 
antisemitisme. 

K. H . Kroon 
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III KERK EN THEOLOGIE 
OVER ISRAËL EN DE PALESTIJNEN 



·• 



1. 'Israël-theologie' in Nederland 

Drie fasen 

Ieder schema doet onrecht aan de verschijnselen. Niet in 
het minst geldt dat voor een historisch schema. Maar 
zonder enige schematisering laat een probleem zich niet 
bespreken. Daarom wagen wij het er toch maar op de 
theologische discussie over 'Israël' die in Nederland de 
laatste halve eeuw is gevoerd, schematisch in kaart te 
brengen. Wij onderscheiden dan drie fasen, gemakshalve 
te brengen onder de noemers: K. H. Miskotte, de Her
vormde Raad voor Kerk en Israël en de 'Theologie na 
Auschwitz' .1 

Het was, ver vóór de tweede wereldoorlog, K. H. Mis
kotte die, in het spoor van een lange reformatorische 
traditie, 'Israël' als theologische vraag opnieuw en op een 
nieuwe wijze aan de orde stelde. Allereerst in zijn disser
tatie Het Wezen der Joodse Religie (1932), een zeldzaam 
erudiet boek dat echter voor niet theologisch geschoolden 
moeilijk toegankelijk was, vervolgens ook in talloze klei
nere, voor de gemeente geschreven artikelen. 2 Dit werk 
kreeg spoedig een zeer actuele toespitsing in de strijd 
tegen het anti-semitisme dat in Duitsland opnieuw de kop 
opstak. Miskotte's 'Israël-theologie' bleek eminente 'poli
tieke theologie' te zijn. Het document bij uitstek daarvan 
is Edda en Thora (1939). Ook na de oorlog sprak en 
schreef Miskotte bij herhaling over 'Israël' en over het 
(theologische) verzet tegen het anti-semitisme. Dat 
'Auschwitz' daarbij een rol speelde, aandreef tot nieuwe 
bezinning, opriep tot een nieuwe praxis, is bij Miskotte 
op iedere pagina speur baar. 
Miskotte's colleges, in Leiden, over het synodale geschrift 
Fundamenten en Perspectieven van Belijden (1949) gaven 
hem de gelegenheid zijn theologische inzichten met be
trekking tot 'Israël' nog eens opnieuw te formuleren. Dat 
vond zijn schriftelijke neerslag in De Kern van de Zaak 
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(1950); zie vooral de hoofdstukken IV (De Verkiezing van 
Israël) en XX (Heden en Toekomst van Israël). De kritiek 
van Miskotte op Fundamenten en Perspectieven richtte 
zich voornamelijk op enkele theokratische tendensen in 
dat geschrift. Het is van belang Miskotte's overwegingen 
rond het thema 'Israël' onder andere in dit kader te ver
staan. Voor Miskotte was het loutere bestáán van het 
joodse volk reeds een teken van de beperktheid en de 
voorlopigheid van de kerk. Israël brengt de kerk op de 
rechte wijze in onrust. Israël snijdt alle christelijke cultu
rele pretenties en alle neiging tot christelijk triomfalisme 
bij de wortel af. Israël stempelt iedere poging - van 
roomskatholieke of van protestantse snit - om de samen
leving te 'kerstenen', tot een brutale aanmatiging. 
Een aantal artikelen van Miskotte, over de verhouding 
van Kerk en Israël, is in duitse vertaling gebundeld: Das 
Judentum als Frage an die Kirche (Wuppertal 1970). 
Daarin staat ook de tekst van een belangwekkende lezing 
die hij in 1966 hield op een conferentie aan de Harvard 
Universiteit (V.S.), getiteld 'Das grosse Schisma'. 
Van centrale betekenis was de ontmoeting met Israël voor 
Miskotte eveneens vanwege de mogelijkheden die hier 
lagen tot een hernieuwde ontdekking van het 'Oude Tes
tament'. In zijn bijbelse theologie, men leze bijvoorbeeld 
zijn Bijbels ABC (vele malen herdrukt), plaatst Miskotte 
het 'Nieuwe Testament' duidelijk in het kader van het 
'Oude Testament', dwars tegen de traditie in - een traditie 
zo oud als het christendom - om veeleer het omgekeerde 
te doen. Heel scherp zag hij, wat later door F. H. Breu
kelman gedetailleerd werd uitgewerkt, dat het 'Nieuwe 
Testament', losgemaakt van het 'Oude Testament' ge
makkelijk ten prooi valt aan de eerste de beste vigerende 
wereld- en levensbeschouwing, inclusief het westerse an
ti-semitisme. Door het 'Oude Testament' voorop te stel
len en het zijn eigen volle theologische gewicht te geven 
hoopte Miskotte in de kerk 'te komen tot een betere 
prediking en eenvoudiger mensenzorg: het óvergeestelij
ke, het piëtistische, het hemelzuchtige, het ónwereldse en 
onpolitieke wordt vervangen door meer bijbelse noties' 
(Kern 43). Miskotte is van mening dat christenen zich 
deze dingen door de synagoge opnieuw kunnen en moe-
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ten laten leren. Zelf dacht hij daarbij allereerst aan joodse 
theologen en filosofen als Rosenzwcig, Buber en Bloch. 
Wie de moeite neemt zich te verdiepen in de rabbijnse 
exegese zal echter ook daar veel vinden dat deze mening 
bevestigt. 
De Israël-theologie gaat echter volgens Miskotte over de 
schreef wanneer zij zich zou fixeren op 'Israël' als een 
biologisch en/ of geografisch bepaald gegeven. 3 Het is 
boeiend en onverwacht actueel Miskotte's kritische noti
ties hierover (Kern 43v en 243v) te herlezen. Miskotte 
onderkent de zuigkracht van een theologie die in plaats 
van rond lege abstracties zich zou gaan bewegen rond de 
'bloedwarme concretie' van Israël, land en volk. 4 Maar 
'we mogen niet uit het idealisme omslaan in een realisme 
dat God bindt aan het bestaande, aan het gebeuren, aan 
het feit, aan de macht' (Kern 44). Dat is duidelijke kritiek 
op de neiging van sommigen het politieke Zionisme te 
sacraliseren, van een theologische c.q. religieuze dimensie 
te voorzien. Daaraan doet Miskotte niet mee. Dat is niet 
alleen de invloed van Buber en diens socialisme; het is de 
onmiddellijke consequentie van de anti-heidense, anti
religieuze spits van Miskotte's theologie (vgl. Kern 244). 
Wanneer bij Miskotte 'Israël' niet restloos mag worden 
geïdentificeerd met het joodse volk, laat staan met de 
joodse staat, dan staan in zijn theologie de begrippen Jood 
en heiden ook niet exclusief voor historisch bepaalde 
groepen mensen. De 'heiden' is vooral de heiden-in-ons, 
d.i. de in christendom zowel als jodendom (en daarbui
ten) bestaande neiging de natuur en/of de geschiedenis te 
vergoddelijken. De 'Jood' is vooral de Jood-in-ons, d.i. 
de in christendom zowel als jodendom bestaande neiging 
zich in de verkiezing als het ware te vestigen en te bevesti
gen. Tegen de 'Jood-in-ons' houdt Miskotte staande dat 
Gods verkiezing Gods daad is en blijft; wij mogen die niet 
omzetten in een historisch, sociologisch of religieus feit! 
De tegenstelling is bij Miskotte niet: Joden en christenen, 
maar Joden en heidenen, net als in het 'Nieuwe T esta
ment'. Als christen ben je 'Jood' of 'heiden' of - meestal
van alle twee wat. Niets ligt verder van Miskotte's theolo
gie dan een christen te definiëren als de aanhanger van een 
'christelijke' wereld- of levensbeschouwing. Christen-zijn 
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is een roeping, aan Joden zowei als heidenen; nooit een 
cultureel of historisch of religieus feit. Vandaar dat Mis
kotte theologisch nauwelijks belangstelling heeft voor een 
ontmoeting tussen Jodendom en christendom. Zo iets is 
misschien een aardige culturele of historische exercitie -
daar kon hijzelf overigens ook wat van! - maar als theo
loog kan men bij dit soort ondernemingen niet achter
dochtig genoeg zijn. Waarin zou een met joodse elemen
ten verrijkte christelijke wereldbeschouwing of een met 
christelijke elementen versierde joodse levensbeschou
wing superieur zijn aan het aloude christendom of Joden
dom? Wat is van dergelijke brouwsels anders te verwach
ten dan een nieuwe zelfgenoegzaamheid en - als het zo 
uitkomt - een nieuwe religieuze arrogantie? 
Schemert iets van deze arrogantie al niet door in een 
christendom dat - zoals thans keer op keer bepleit wordt 
- 'ruimte maakt voor het Jodendom'? Wie zijn wij, om 
'ruimte te maken' voor een ander?? Wat is dit anders dan 
het aloude christelijke imperialisme in een quasi boetege
waad? De Jood is voor de heiden Miskotte het teken dat 
hij - ook als christen - niet grenzenloos is, maar in zijn 
'ruimte' beperkt. 
Niet het Jodendom en het christendom zijn bij Miskotte 
het subject van de theologie. Subject is het vrije woord 
( dabhar), de vrije geschiedenis van God-met-ons, die 
dwars door alle Jodendom en christendom heen breekt, 
tot heil en genezing van beiden: de Jood en ook de 
heiden. 

De na-oorlogse ontwikkelingen in de hervormde Raad 
voor Kerk en Israël breken met Miskotte vooral op één 
concreet punt: het politieke Zionisme. 5 Het duidelijkst 
wordt dit in de synodale Handreiking van 1970 Israël, 
Volk, Land en Staat. Hoewel voorzichtig geformuleerd 
wordt de staat Israël hier toch geplaatst in het kader van 
de beloften van God aan Israël. 'Het land is aan Israël als 
woonplaats geschonken: daar mag het zijn staat hebben' 
(blz. 31). Het rapport ontkomt niet aan het gevaar dat 
Miskotte schetste: de vlucht uit het Woord van God naar 
het historische feit van Israël. Men leert bewust (zie blz. 
10) de verkorenheid van Israël en onderscheidt die niet 
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van Gods verkiezing van Israël: 'Israël is als historische 
feitelijkheid het uitverkoren volk' (blz. 9). Over het anti
semitisme in de kerk en de theologie spreekt het rapport 
slechts terloops en indirect. 
Kritiek op dit rapport kwam er vooral van de zijde van ds 
K. H. Kroon en zijn medewerkers. 6 Zij bepleitten een 
ontsacralisering van de staat Israël en het joodse volk. De 
tendens van het rapport om land, volk en staat als zodanig 
een aparte status toe te kennen wordt bestreden. Noch 
Israël, noch de kerk is daarmee gediend. Wie de joodse 
staat en het joodse volk historisch apart stelt komt prak
tisch uit bij filosemitisme of antisemitisme en niet zelden 
is in de geschiedenis het eerste omgeslagen in het tweede. 
In beide gevallen wordt een nuchtere kijk op Israël onmo
gelijk. Terwijl juist aan Israël, zijn roeping en zijn weg, 
naar bijbels besef, zichtbaar wordt wat voor alle volken 
geldt. 
In de geschiedenis van Kerk en Israël is tot in de jaren '60 
een groot aantal onbetaalde rekeningen aan christelijke 
zijde blijven liggen. Sterker nog dan in Nederland was dit 
het geval in het buitenland, waar de stem van Miskotte 
niet of ternauwernood was gehoord en waar onze Raad 
voor Kerk en Israël grotendeels als een hollandse rariteit 
werd beschouwd. Onbetaalde theologische rekeningen 
ten aanzien van Israël: ze liggen in de kerken stapels hoog. 
Heeft niet het christendom zich jegens de Joden op de 
meest schandelijke wijze misdragen? Eeuwenlang was het 
onder 'christenen' bon ton de Jood in woord en geschrift 
te belasteren en te vernederen. Een exegetisch en bijbels
theologisch absurd gegoochel met bijbelteksten werd kri
tiekloos geslikt, ook door de wetenschappelijke wereld, 
als het maar anti-joods was. Men denke aan de tekst 'Zijn 
bloed kome over ons en onze kinderen!', waarmee de 
jodenvervolging werd gerechtvaardigd; 'Heidense waan
zin!' noemt Miskotte dat terecht (Kern 249). Het Joden
dom en alles wat daarnaar zweemde was taboe. Het was 
er eeuwen lang net zo mee als met het communisme nu: 
het geeft niet wat je erover zegt, je kunt wetenschappelijk 
de grootste nonsens verkondigen, als je maar tègen 
bent ... Wie zal durven ontkennen dat in dit verkrampte 
klimaat niet minstens een wortel ligt van 'Auschwitz'? 
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De laatste decennia is - eindelijk - gepoogd deze onbe
taalde rekeningen enigszins te vereffenen, onder het tref
woord 'Theologie na Auschwitz'. 7 Om deze 'Theologie 
na Auschwitz' op zijn waarde, resp. onwaarde, te kunnen 
schatten moet behalve het bovenstaande het volgende 
worden bedacht. Ten eerste: deze theologie komt voorna
melijk (zij het niet uitsluitend) uit de U.S.A., d.w.z. uit 
een vrij traditioneel, door de politieke gebeurtenissen in 
Europa slechts in geringe mate beïnvloed milieu. Ook als 
men zich daarvan losmaakt blijft de binding - negatief -
bestaan. 8 Ten tweede: deze theologie is overwegend (zij 
het niet geheel) ontwikkeld door theologen van roomska
tholieke huize. Startpunt is niet een met Miskotte verge
lijkbare positie, maar de verklaring van het tweede vati
caanse concilie over de Joden De Kerk en het Joodse Volk 
(nederlandse vertaling Hilversum-Antwerpen 1967). 
Een en ander heeft tot gevolg dat allerlei inzichten die in 
Nederland, door het werk van Miskotte, Kroon e.a., 
alsmede door de invloed van de hervormde Raad voor 
Kerk en Israël gemeengoed zijn geworden, in deze Theo
logie na Auschwitz ontbreken of als een volstrekte novi
teit worden behandeld. Punten als de herontdekking van 
het 'Oude Testament', de herontdekking van 'Israël' in de 
theologie van Paulus, de kwestie van de 'Jodenzending', 
de verwerping van de stelling dat de kerk het ware Israël 
zou zijn, het inzicht dat de vroeg-kerkelijke breuk met 
Israël in feite een breuk is in de oecumene, komen de 
belangstellende nederlandse lezer wellicht overbekend en 
achterhaald voor. Het ligt voor de hand te veronderstellen 
dat veel van deze Theologie na Auschwitz vooral zal 
aanslaan bij theologische stromingen die aan de bovenge
noemde amerikaanse verwant zijn: bij traditionele, theo
l<;>gisch beschermde groepen, als middel om zich te eman
ciperen. 
Dit neemt niet weg dat het programma van de Theologie 
na Auschwitz: het opsporen en uitwissen van de anti
semitische tendensen in veel christelijke theologie, terecht 
is en ieders steun verdient. De discussie kan eigenlijk 
alleen maar gaan over de vraag of het goed en grondig 
genoeg gebeurt en of men niet in een convertieten-ijver 
doorslaat naar de andere kant. Ik ben geneigd de eerste 
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vraag negatief en de tweede positief te beantwoorden. 
Men kan natuurlijk Rosemary Ruether niet kwalijk ne
men dat zij Miskotte nooit heeft gelezen, maar het is m.i. 
toch een geweldige theologische terugval als de hele dis
cussie weer wordt geconcentreerd op de vraag naar de 
verhouding van Jodendom en christendom. Bovendien is 
de kwaliteit van het historisch onderzoek dat in dit ver
band wordt gedaan vaak heel slecht. Desastreus, zowel 
theologisch als pastoraal, lijkt mij de in kringen van de 
Theologie na Auschwitz zeer verbreide stelling dat de 
wortel van het anti-semitisme ligt in de christologie, ja 
zelfs reeds in de christologie van het 'Nieuwe Testa
ment'. 9 Een dergelijke onbekookte beeldenstorm, die 
noch het 'Nieuwe Testament' noch het oudchristelijk 
dogma recht doet, kon de verhouding tussen Joden en 
christenen wel eens meer schade berokkenen dan de tradi
tionele theologie heeft gedaan. 

Hans Jansen: Christelijke Theologie na Auschwitz10 

Het onlangs verschenen en snel populair geworden boek 
van Hans Jansen, Christelijke Theologie na Auschwitz ('s
Gravenhage 1981), behoort zonder enige twijfel tot de 
hierboven aangegeven derde fase, die van de 'Theologie na 
Auschwitz'. Het kan zijn dat men er enkele van de typi
sche thema's van deze stroming in mist. Zo ontbreekt de 
behandeling van het anti-semitisme in het Nieuwe Testa
ment en wordt er weinig uitgeweid over de christologie 
als wortel van alle ellende. Maar dat komt alleen doordat 
het boek nog niet compleet is. In het nog te verschijnen 
tweede ( en derde?) deel zal de schrijver, naar eigen zeg
gen, ook deze zaken uitvoerig behandelen. De eerste aan
zetten zijn echter in het reeds verschenen eerste deel al 
voorhanden. Wanneer wij daarop mogen afgaan zal de 
schrijver, in het spoor van R. Ruether, S. Sandmel e.a. 11 

de wortels van het christelijk anti-semitisme inderdaad 
reeds aantreffen in het Nieuwe Testament en zal hij de 
stelling dat Jezus de Messias is naar voren gaan brengen 
als het centrale punt waarom het gehele christelijke anti
semitisme draait. 12 

Het eerste, verschenen deel behandelt voornamelijk de 
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anti-joodse elementen in de geschiedenis van christendom 
en christelijk dogma. Jansen wil aantonen dat Hitlers 
anti-semitisme regelrecht voortkomt uit het anti-judaïsme 
van de kerk. 13 Dat is een stelling die veel waarheid bevat. 
Het is zeker niet overdreven te zeggen dat een fors deel 
van de wetenschappelijke theologie-beoefening in Duits
land sinds het einde van de negentiende eeuw anti-semi
tisch was geïnfecteerd. 14 Maar in de apodictische en exclu
sieve vorm waarin Jansen deze stelling brengt - 'het theo
logisch en kerkelijk anti-judaïsme zijn de wortels van het 
racistisch en politiek anti-semitisme van het Derde Rijk' 
(blz. 10) - roept hij toch ook vragen op. 
Bij alle kritiek op het boek van Jansen mag intussen niet 
worden vergeten dat de zaak die het wil dienen: een 
kritisch zelfonderzoek te bevorderen van christendom en 
theologie terzake van de massamoord op de Joden mid
den in ons christelijke Europa, inderdaad een zaak is van 
ons allen. ·En al moet men, op gronden van wetenschap
pelijke integriteit, kritiek hebben op allerlei aspecten van 
het boek, er is geen reden om het materiaal dat Jansen op 
tafel brengt totaal te negeren. Zelfs wanneer men alle 
tekorten in de presentatie, alle gebrek aan historische 
precisie en alle slordigheid in het bronnenonderzoek in 
rekening brengt, blijft er nog genoeg over om als christen
dom en theologie er ongerust over te worden. Het is 
alleen vanuit de overweging dat een boek als dat van 
Jansen niet goed en niet precies en niet overwogen genoeg 
kan zijn dat de hierna volgende kritische notities zijn 
neergeschreven. 

a. Het boek is in formeel opzicht uitermate slordig. De 
lange literatuurlijsten die het bevat ritselen van de on
nauwkeurigheden. 15 Bladzijde na bladzijde zoekt men te
vergeefs naar de herkomst van citaten; alleen op blz. 345 
vond ik 13 niet gelocaliseerde citaten van kerkvaders! 
Ook is het boek op een onaanvaardbare wijze afhankelijk 
van secundaire en tertiaire bronnen, waaronder enkele 
zeer bedenkelijke (Werner Keller bijvoorbeeld). Wie de 
anti-joodse tendensen in de kerkgeschiedenis wil beschrij
ven moet teruggaan naar de bronnen zelf. Niet wat me
neer X of mevrouw Y over Augustinus gezegd heeft inte-
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resseert ons, maar wat Augustinus zèlf gezegd heeft. Jan
sen spreekt over zijn boek voortdurend als over een 'stu
die'. Dat woord zou hij beter niet kunnen gebruiken. Het 
boek is eerder een pamflet, ook al is het meer dan 600 
bladzijden dik. 
b. Het boek schiet volledig tekort in het tekenen van de 
historische achtergronden waartegen bepaalde anti-joodse 
uitspraken werden gedaan. Jansen doet - bij wijze van 
spreken - net alsof Chrysostomus (± A.D. 400) zijn anti
joodse preken vorige week in de Domkerk te Utrecht 
heeft gehouden. Er kan geen sprake van zijn dat wij 
Chrysostomus willen goedpraten; de man heeft zich op 
ontoelaatbare wijze laten meeslepen door zijn eigen wel
sprekendheid en ook bij zijn kerkpolitiek zijn vele vraag
tekens te zetten. 16 Maar als men naar de wortels van het 
anti-semitisme zoekt moet men de werkelijke situatie pro
beren te begrijpen en niet verontwaardigd blijven staan bij 
een aantal oppervlakte-verschijnselen. Met dat laatste is 
de zaak die men bepleit niet gediend. 
c. Wij noemden Chrysostomus als voorbeeld omdat Jan
sen herri bij herhaling, in zeer negatieve zin, noemt (blz. 
68vv). Nu wil het geval dat er over Chrysostomus' anti
judaïsme goed gedocumenteerde studies bestaan. Het 
meest recent is: W. A. Meeks & R. L. Wilke, ]ews and 
Christians in Antioch (Missoula 1978). Op grond van het 
daar aangevoerde bronnenmateriaal wordt bijvoorbeeld 
duidelijk hoe Jodendom en christendom concurrerende 
godsdiensten waren, waarbij het nog maar zeer de vraag 
was wie het sterkste was. Om Chrysostomus te begrijpen 
moet men hem in die concurrentie-sfeer plaatsen. Jansen 
maakt hem echter volledig uit zijn historische context los. 
d. Een soortgelijke opmerking als over Chrysostomus 
valt te maken over Luther. Jansen leest Luther volledig 
vanuit het gebruik dat latere anti-semieten van zijn werk 
hebben gemaakt. Dat is een grondige historische verteke
ning. Veel beter en daarom ook voor het onderzoek naar 
de wortels van het anti-semitisme veel nuttiger is het boek 
van Heiko A. Oberman, Wurzeln des Antisemitismus 
(Berlin 1981 ). Bij het lezen van deze goed gedocumenteer
de en op de bronnen zelf gebaseerde studie realiseert men 
zich hoe Jansen zich aan zijn onderwerp heeft vertild. 
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e. Deel-studies over andere kerkvaders, alsmede over het 
optreden van kerkelijke autoriteiten, zullen - naar valt te 
vrezen - het boek van Jansen bijna over de gehele linie 
diskwalificeren. Ik noem nu alleen nog maar Augustinus, 
wiens geschrift tegen de Joden toch een heel andere geest 
ademt dan uit de losse, her en der opgepakte citaten die 
Jansen ervan geeft (blz. 73, 78) zou blijken. 
f. Het is eenzijdig en daarom onjuist de oorzaken van het 
anti-semitisme uitsluitend te zoeken in de christelijke leer. 
Evenmin als de strijd tussen protestanten en katholieken 
in Ulster, berust de strijd tussen Joden en christenen (die 
vanaf de middeleeuwen de gestalte aannam van J odenver
volging door de christenen) uitsluitend op theologie. Het 
zijn de politieke en economische machten die de theologie 
op een gegeven moment gaan gebruiken. Als het levende 
theologen betreft mag men hen met recht verwijten dat zij 
zich voor de kar van een politieke ideologie hebben laten 
spannen. Maar het gaat toch te ver, zoals Jansen keer op 
keer doet, Chrysostomus en Luther verantwoordelijk te 
stellen voor het misbruik dat Julius Streicher van hun 
woorden heeft gemaakt. Het anti-semitisme heeft econo
mische en politieke wortels; de theologie heeft daarbij 
soms hand- en spandiensten verleend. Maar zij is niet de 
oorzaak. 
g. Het boek van Jansen is verschenen in Nederland. Dan 
had men mogen verwachten dat hij de nederlandse situatie 
rondom Kerk en Israël kent en verwerkt. Dat is niet het 
geval. Het boek importeert domweg de amerikaanse theo
logie na Auschwitz, vooral naar aanleiding van het werk 
van Rosemary Ruether. Het valt niet te ontkennen dat er 
in Nederland terzake van het christelijke anti-semitisme 
nog een hoop te doen is. Maar men moet dan aansluiten 
aan wat er al wèl gedaan is. Zoals het er nu ligt is het boek 
van Jansen vermoedelijk toch niet meer dan een plotseling 
oplaaiend stroovuurtje dat door gebrek aan historische 
setting weer gauw - te gauw - tot de curiositeiten zal gaan 
behoren. 

R. Zuurmond 
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NOTEN 

1. Het feit dat hier de katholieke theologische ontwikkeling is wegge
laten betekent niet dat er van die zijde nooit iets aan is gedaan. Maar 
men kan wel stellen dat 'Israël' in de katholieke theologie een randfeno
meen is geweest en dat de discussie over het anti-semitisme pas na het 
Tweede Vaticaans Concilie goed op gang is gekomen. 

2. Men kan ze vinden in de bibliografie in de feestbundel voor Mis
kotte, Woord en Wereld (Amsterdam 1961). 
3. In zijn lezing aan de Harvard Universiteit (Frage blz. 30) oordeelt 

Miskotte dat een dergelijke opvatting de godsdienst van Israël maakt tot 
een stamreligie die geen boodschap heeft aan andere volken. 

4. Wij zouden m.i. kunnen zeggen dat 'Israël' een antwoord schijnt te 
zijn op de verlegenheid van een verburgerlijkte theologie, die na 
Wereldoorlog I en II volgens het gevoelen van velen 'nergens meer op 
slaat'. Omdat men geen 'politieke theologie' durfde en kon bedrijven, 
vluchtte men in de 'Israël-theologie'. Ik schreef hierover een artikel 
voor Hervormd Delft (juli 1974), dat later in een sterk verkorte vorm 
werd gepubliceerd in In .de Waagschaal (jrg 3 nr 20 De Naam van Israël 
en jrg 4 nr 13 Geachte Redaktie). 

5. Miskotte's positie ten aanzien van dit rapport was aarzelend. Zijn 
opvattingen, zoals geformuleerd in de Kern, werden niet gewijzigd, 
maar op grond van zowel politieke (de staat Israël leek in die tijd de 
zwakste partij in het conflict!) als pastoraal-tactische overwegingen 
vond hij het toch onjuist het rapport vierkant af te wijzen. Miskotte 
bedreef geen theologie in abstracto. Zijn pastorale en didactische instel
lingen maakten hem zeer gevoelig voor strategische overwegingen. 
Iedere Miskotte-interpretatie moet daarmee rekening houden. 
Uit hun verband gerukt kunnen Miskotte-citaten elkaar schijnbaar 
lijnrecht tegenspreken. Ik heb mij bij mijn interpretatie vooral laten 
leiden door de op enige afstand van het nederlandse kerkelijke strijdge
woel ontstane teksten uit de Kern en 'Das grosse Schisma'. 

6. Enkele teksten zijn herdrukt in Blijvend Verzet, E!theto-brochure 
67 (N.C.S.V., Zeist 1982) 92vv. Daaronder de belangrijke Vijf Stellin
gen uit 1967. 

7. Deze term wordt hier, naar amerikaans voorbeeld, gebruikt om een 
bepaald type Israël-theologie aan te duiden. Het misverstand zou kun
nen ontstaan dat alleen dit type theologie bewust 'theologie na Ausch
witz' wil zijn. Maar dat is zeker niet het geval. Met name in Europa 
wordt ook nog op geheel andere wijze 'theologie na Auschwitz' bedre
ven, bijvoorbeeld door J. B. Metz in zijn boek Voorbij de burgerlijke 
religie. Een redelijk overzicht van het amerikaanse (zij het niet tot de 
V.S. beperkte) type 'Theologie na Auschwitz', met veel literatuurver
wijzingen, biedt John T. Pawlikowski, Christ in the Light of the 
Christian-Jewish Dialogue (New York/Ramsey 1982). Zie verder: Paul 
J. Kirsch, We Christians and ]ews (Philadelphia 1975); Abr. J. Peck 
(ed), ]ews and Christians after the Holocaust (Philadelphia 1982); Rose
mary Ruether, Faith and Fratricide (New York 1974) en To change the 
World (New York 1981); Charlotte Klein, Theologie und Anti-Judais
mus (München 1975); Alan T. Davies (ed), Anti-Semitism and the 
Foundations of Christianity (New Y ork/Ramsey 1979). Jakob J ocz, 
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The Jewish People and ]esus Christ after Auschwitz (Grand Rapids 
1981) geeft een veel traditioneler visie. 

8. Een grappig voorval in dit verband is de ontmoeting tussen joden 
en 'evangelicals', waarvan een verslag verscheen van M. H. Tanenbaum 
e.a. (ed), Evangelicals and Jews in Conversation (Grand Rapids 1978). 
Het enige waar men het over eens kon worden was 'respect voor de 
mensenrechten' en afwijzing van het communisme in Rusland ... De 
keus lijkt in Amerika te gaan tussen een totale breuk met het christelijk 
verleden, inclusief het christologisch dogma (Ruether e.a.) en een ge
meenschappelijk terugvallen op de meest bleke vorm van amerikaanse 
nationale ideologie. Dan hebben wij hier in Nederland toch wel iets 
meer te bieden! 
9. Deze stelling, vooral verdedigd door Ruether, werd van haar over

genomen door D. J. van der Sluis in Wending van juni 1979. Ik heb 
daarop kritiek geleverd in Wending 34/8 (sept 1979) 469-473: De Messi
as van Israël. 
10. Een voorlopige bespreking van dit boek gaf ik in de feestbundel 
voor K. H. Kroon, Kroongetuigen (Amsterdam, mei 1982, Werkschrift 
voor leerhuis en liturgie 2,6) 93-99. Het artikel werd overgenomen in 
Ter Herkenning 10,3 (juli 1982) 87-91. 
11. Ruether: zie noot 7. Samuel Sandmel, Anti-Semitism in the New 
Testament? (Philadelphia 1978). Zie van Sandmel ook We ]ews and 
]esus (Oxford e.a. 1965; vele herdrukken) en Judaism and Christian 
Beginnings (New York 1978). 
12. Vgl. Losse opmerkingen over de evangeliën op blz. 74, 143, 145v, 419. 
13. Het heeft zin te onderscheiden tussen anti-judaïsme als theologisch 
verschijnsel, anti-joods gedrag als sociaal verschijnsel, en anti-semitis
me als raciaal gekleurd politiek verschijnsel. Onderscheiden wil niet 
zeggen scheiden. Vaak gaat het één ongemerkt in het ander over. Wel is 
het goed te bedenken dat 'anti-semitisme' als begrip nog geen eeuw oud 
is en samenhangt met in de negentiende eeuw ontwikkelde (kwasi)we
tenschappelijke theorieën over menselijke 'rassen'. 
14. Men behoeft nog niet eens te denken aan een notoire anti-semiet als 
Paul Anton de Lagarde (1827-1891) (N.B. zelf van joodse afkomst; zijn 
vader heette Bötticher), ook de 'pan-babylonische school (vgl. Frie
drich Delitzsch, Babel und Bibel, 1902) verbergt achter een hoop 
wetenschappelijkheid vaak een dom en bot anti-semitisme. Ik heb zelfs 
wel eens de gedachte gehad dat de beroemde 'vier-bronnen-theorie' 
over de Pentateuch van Graf/Wellhausen zo minachtend over 'R' (Re
daktor) spreekt omdat hij een na-exilische jood moet zijn geweest. .. 
15. Het is onbegonnen werk ze allemaal op te sommen. Ik beperk mij 
tot enkele van de meest opvallende vergissingen in de bibliografie (blz. 
569-612) blz. 576 K. H. Miskotte, niet 'Als God's vijanden vergaan', 
maar 'Gods vijanden vergaan'. 581 Compendia etc. is niet 1, maar 2 
delen en staat ten onrechte onder Burkill. 603, H. S. Chamberlain, 
Grundlagen etc. ( niet 'neuzehnten', maar 19.) is van 1899, niet van 
1889. 608 Het beruchte boek van Alfred Rosenberg heet niet 'Der 
Mythus des neunzehnten Jahrhunderts' maar Mythus des 20. Jahrhun
derts. 
16. Men kan tegen Chrysostomus een soortgelijke filippica afsteken 
ten aanzien van zijn uitspraken over de vröuw. Dat is ook hier en daar 
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bar en boos. Maar wat is met een dergelijke anachronistische veront
waardiging gewonnen? Beter is te proberen te begrijpen wat de man 
bewoog, op welke fronten hij meende te moeten strijden en waarom, 
wat hem onderscheidt van zijn tijdgenoten en welke invloed dat op 
latere generaties heeft gehad. Jansen's behandeling van de Adversus 
Judeos geschriften van de oude kerk (blz. 513-516) schiet in al deze 
opzichten tekort. 
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2. De Wereldraad van Kerken, Israël en de 
Palestijnen 

I. Inleiding 

Om een goed inzicht te krijgen in het gewicht van uitspra
ken gedaan door de Wereldraad of door organen van deze 
raad, dient men te weten hoe de Wereldraad functioneert. 
De hoogste autoriteit berust niet bij één man die aan de 
top zit en uiteindelijk de belangrijke beslissingen neemt of 
uitspraken doet. De secretaris-generaal is geen figuur ver
gelijkbaar met de Paus. Hij moet, evenals andere leden 
van de staf, verantwoording afleggen aan de leden-ker
ken. Die kerken houden eens in de zeven jaar hun Assem
blée, een massale gebeurtenis. Men zal zich de Assemblée 
te Nairobi (1975) herinneren. Er werd hard gewerkt aan 
de voorbereidingen voor de Assemblée te Vancouver. 
Uiteraard hebben de uitspraken van een Assemblée groot 
gewicht. 
Tussen de ene en de andere Assemblée vergadert enkele 
malen het Centraal Comité, een veel kleiner lichaam dat 
toch nog meer dan honderd afgevaardigden van de kerken 
omvat. Ook een uitspraak van het Centraal Comité heeft 
groot gezag. Verder is er dan nog het veel kleinere Uit
voerend Comité. 
De secretaris-generaal (dat waren dr. W. A. Visser 't 
Hooft en dr. E. C. Blake terwijl nu dr. Philip A. Potter in 
funk tie is) en de andere stafleden brengen verslag uit aan 
deze instanties die de hoofdlijnen van het beleid vaststel
len. Als er tussentijds reden is om een uitspraak te doen 
zal de secretaris-generaal er naar streven deze hoofdlijnen 
te volgen. Zijn verklaringen hebben minder 'soortelijk 
gewicht' dan de verklaringen van bijv. het Centraal 
Comité. 
In het vervolg zal ik gedeelten uit diverse verklaringen 
citeren. Het gaat over Israël en de Palestijnen en dat 
betekent dat bijv. uitspraken over de toekomst van Jeru
zalem of oproepen tot steun aan vluchtelingen niet aange-
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haald worden. De citaten zijn door mij vertaald waarbij ik 
meer gestreefd heb naar nauwkeurigheid dan naar het 
schrijven van fraai Nederlands. 

II. Canterbury, 1969 

De Wereldraad werd officieel opgericht in 1948, het jaar 
waarin de staat Israël werd gesticht. Het valt op dat 
gedurende vele jaren in de verklaringen van de Wereld
raad over het Midden-Oosten het woord Palestijnen niet 
voorkomt. Men sprak wel over de arabische staten, Israël 
en 'het probleem van de arabische vluchtelingen'. De 
kerken hadden wel oog voor het menselijk lijden van de 
honderdduizenden in de kampen, niet voor de Palestijnse 
nationale aspiraties die toen ook veel minder duidelijk 
geuit werden dan nu. 
De palestijnse eisen klonken luider na de zesdaagse of wel 
de juni-oorlog in 1967. Steeds moeilijker kon men hun 
zaak als alleen maar een humanitair probleem beschou
wen, steeds sterker groeide de overtuiging ook binnen de 
kerken dat er een politieke oplossing gevonden moest 
worden. Een teken van deze nieuwe inzichten was de 
Verklaring van het Centraal Comité vergaderend te Can
terbury, augustus 1969, die voor het eerst spreekt over 'de 
legitieme rechten van het palestijnse volk' en hardop zegt 
dat 'de Palestijnen onrecht is aangedaan'. De verklaring 
bestaat uit 8 punten waarvan ik er hier twee citeer: 

Het Centraal Comité 
1. erkent dat geen blijvende vrede mogelijk is zonder 

de legitieme rechten van het palestijnse en het joodse 
volk dat thans in het gebied leeft te respecteren, en 
zonder effectieve garanties voor de politieke onaf
hankelijkheid en territoriale integriteit van alle naties 
in het gebied, Israël inbegrepen. 

Israël is de enige staat die met name genoemd wordt. In 
feite aanvaarden de kerken, ook de kerken in het Midden
Oosten die voornamelijk uit Arabieren bestaan, hier uit
drukkelijk het recht van Israël op een onafhankelijk poli
tiek bestaan. Deze uitspraak is nooit herroepen of ver
zwakt. 
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Een ander belangrijk punt: 
3. (Het Centraal Comité) gelooft dat door het steunen 

van de stichting van de staat Israël zonder de rechten 
van de Palestijnen te beschermen, de Palestijnen 
door de grote mogendheden onrecht is aangedaan 
dat hersteld dient te worden. 

Persoonlijk meen ik dat het onrecht de Palestijnen aange
daan niet alleen bedreven is door de grote mogendheden 
die hier naar mijn smaak enigszins als de kop van jut 
fungeren. Velen, waaronder een groeiend aantal Joden in 
en buiten Israël, zijn tot de overtuiging gekomen dat ook 
Israël medeverantwoordelijk is. Dan hebben we het nog 
niet gehad over bepaalde arabische leiders, of over ons 
eigen aandeel ... 
De verklaring spreekt wel over onrecht maar geeft niet 
aan hoe dit onrecht hersteld moet worden. Maar een 
herstel van het onrecht dat in tegenspraak zou zijn met 
Israël's bestaansrecht is inconsequent en in wezen illegi
tiem: men moet deze verklaring in zijn geheel nemen want 
hij is in zijn geheel door de kerken aanvaard. Uiteraard 
geldt ook het omgekeerde: wie op grond van deze verkla
ring ervoor pleit om Israël's bestaansrecht te erkennen en 
te verdedigen, zal niet mogen vergeten dat deze zelfde 
verklaring vaststelt dat het onrecht de Palestijnen aange
daan hersteld dient te worden. 

III. De Wereldraad en de P.L.O. 

Op het kantoor van de Wereldraad in Genève worden 
behalve kerkelijke, niet zelden ook politieke leiders ont
vangen. In de jaren waarin ik tot de staf behoorde ontvin
gen we vanuit Israël de toenmalige minister van buiten
landse zaken Abba Eban en de burgemeester van Jeruza
lem Teddy Kollek; en bovendien van tijd tot tijd de 
israëlische ambasadeur bij de Verenigde Naties te Genève. 
In september 1970 brachten voor het eerst vertegenwoor
digers van de P.L.O., vergezeld door de vroegere minis
ter van Justitie van Algerije, een bezoek aan de secretaris
generaal en stafleden. Het bezoek zou door andere ge
volgd worden. Van dit eerste bezoek vermeldt het door 
beide partijen goedgekeurde perscommuniqué: 
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De palestijnse vertegenwoordigers drongen er bij 
de Wereldraad op aan hun zaak te begrijpen en hun 
aanspraken op menselijke waardigheid en gerechtigheid 
voor allen in het gebied (het Midden-Oosten) zonder 
rekening te houden met hun overtuiging of geloof. 
De staf van de Wereldraad gaf uitdrukking aan de be
reidheid om de dialoog te vervolgen die bestaat met alle 
partijen in het Midden-Oosten, ... en door te gaan met 
hun belangstelling in toenemend evenwichtige informa-
tie over de aspiraties van de verschillende volken die 
betrokken zijn in het conflict in het Midden-Oosten. 
Beide partijen waren van oordeel dat een blijvende en 
rechtvaardige vrede in het gebied alleen bereikt kan 
worden door de verzoening van de betrokkenen in het 
conflict.' 

De inhoud van dit communiqué moge nogal vlak zijn (al 
is bijv. de laatste zin bepaald niet zonder betekenis), het 
bezoek zelf mag toch als een historische gebeurtenis wor
den gezien, temeer omdat de officiële instanties van de 
Wereldraad (zie de Inleiding van dit artikel) het besluit 
om de palestijnse delegatie te ontvangen niet désavoueer
den. Sindsdien geldt voor de Wereldraad, kan men zeg
gen, de palestijnse bevrijdingsorganisatie P.L.O. de facto 
als een belangrijke spreekbuis van het palestijnse volk. 
Een voordeel van regelmatig contact met beide partijen in 
een conflict is, dat men behoed wordt voor een 'demoni
sering' van de ene of de andere kant. De in het conflict 
betrokkenen zijn immers geen duivels (evenmin engelen) 
ma.ar levende mensen, met hun eigen hoop, verbittering 
en geschiedenis. 
Dat het met het voeren van 'de dialoog met alle partijen' 
scherp toe kan gaan moge blijken uit de brief gezonden 
aan het Centraal Comité van de P. L. 0., nadat drie Japan
ners, in opdracht van een lid-organisatie van de P.L.O., 
een bloedbad hadden aangericht op de luchthaven van 
Tel-Aviv. De brief besluit als volgt: 

'Acties zoals deze doen de grootst mogelijke ondienst 
(disservicè) aan de zaak van de Palestijnen die Uw 
Comité zoekt te dienen.' 

In de brief is opgenomen de tekst van het condoleantie
telegram dat gestuurd werd aan de president van Israël, 
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waarin 'de sterkst mogelijke veroordeling van deze daad' 
uitgesproken werd: 

'.. . Geen beweerde politieke redenen of doeleinden 
kunnen de misdaad gepleegd op de luchthaven van Tel-
Aviv, die bedreven werd jegens onschuldigen - zowel 
Israëli's als pelgrims uit het westen - aanvaardbaar ma
ken, laat staan rechtvaardigen.' 

Toch wordt in dit telegram ook gewezen op 'de grond
oorzaken van dit beangstigend symptoom van een wijd
verspreide toename van gewelddaden', n.l. 'de nu prak
tisch wereldwijde systematische verkrachtingen door re
geringen van de meest fundamentele mensenrechten'. 

Om nog een paar stappen van de Wereldraad n.a.v. ter
reurdaden te noemen (in chronologische volgorde): 
februari 1970: telegram aan de kerkelijke leiders in Egypte 
nadat 70 burgers in dat land tengevolge van een Israëlische 
luchtaanval waren omgekomen; 
september 1970: telegram aan de P. L. 0. waarin dr. Blake 
het kapen van vliegtuigen veroordeelt; 
september 1972: telegrammen aan president Shazar van 
Israël en aan de P. L. 0., nadat leden van het Israëlische 
team te München ontvoerd en gedood werden, waarin het 
'zinloze terrorisme' veroordeeld werd. 

IV. De Bijbel en het Midden-Oosten 

In de al eerder genoemde verklaring van het Centraal 
Comité ( Canterbury, 1969) komt een uitspraak voor 
(punt 7) die nadere aandacht verdient: 

'Het Centraal Comité stelt voor het onderwerp 'bijbel
se uitleg' te bestuderen, om het misbruik van de Bijbel 
tot steun van partijdige politieke standpunten te voor
komen en de betrokkenheid van het geloof op kritieke 
politieke vragen te verduidelijken'. 

Punt 7 was zo geformuleerd dat ieder het ermee eens kon 
zijn. Het is alleen enigszins moeilijk om vast te stellen wat 
'misbruik van de Bijbel' in dit opzicht nu precies is. 
Ter uitwerking van 'Canterbury punt 7' organiseerde de 
Wereldraad in maart 197 4 een vijfdaagse conferentie 
waaraan 30 theologen uit Europa (ook uit Nederland), 
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Noord Amerika, de z.g. derde wereld en het Midden
Oosten (zowel de arabische landen als Israël) deelnamen. 
Zij vertegenwoordigden de meest uiteenlopende opvattin
gen. Uit het unaniem goedgekeurde conferentie-verslag: 

'Bij nader inzien zou men de voorkeur hebben moeten 
geven aan een zoeken naar het juiste gebruik van de 
bijbel, liever dan het voorkomen van misbruik te bestu
deren; het lijkt zelfs nog belangrijker dat christenen 
onderzoeken hoe zij zelf zouden moeten worden ge
bruikt door het Woord van God'. 

Over het bijbelse begrip gerechtigheid zegt men o.m.: 
'Er kan geen gerechtigheid zijn voor de ene partij in een 
geschil en geen gerechtigheid voor de andere; er is geen 
gerechtigheid voor mij als er geen gerechtigheid is ook 
voor mijn naaste'. 

Het verslag besluit als volgt: 
'Echte gerechtigheid moet gelijkelijk (equa~ zijn ... (en) 
is gebaseerd op wederzijdse erkenning van identiteit en 
gelijkheid, met vrijheid en zelfbeschikking voor beide 
partijen'. 

Het kan zijn dat deze uitspraken waarheden als koeien 
lijken. Dat zijn ze waarschijnlijk ook. En toch, als je ze 
echt aanvaardt kan het niet anders of je gaat opkomen voor 
'vrijheid en zelfbeschikking' ook voor de Palestijnen. 

V. Nairobi, 1975 

Lang niet alle publieke verklaringen kunnen uitvoerig 
vermeld worden. We noemen en passant twee uitspraken 
van de opvolger van dr. Blake, dr. Philip Potter. De een 
had als aanleiding het uitbreken van de 'Oktober- of Yom 
Kip poer oorlog', in 1973. De andere was een scherpe 
reactie op een besluit van de Algemene Vergadering van 
de VN dat 'Zionisme een vorm van racisme en raciale 
discriminatie is'. Dr. Potter dringt erop aan dat de ge
wraakte VN-resolutie heroverwogen en herroepen zal 
worden. 
Uitvoeriger staan we stil bij de verklaring van de vijfde 
Assemblée van de Wereldraad te Nairobi, november-de
cember 1975. Om een indruk te geven van de omvang van 
deze bijeenkomst: er waren 747 gedelegeerden uit 272 
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leden-kerken; 116 uit Afrika, 106 uit Azië, 155 uit West
Europa, 109 uit Oost-Europa, 153 uit Noord-Amerika, 
35 uit Zuid-Amerika, 43 uit Australië en 30 uit het 
Midden-Oosten. 
Deze 30 gedelegeerden waren (bijna? ik heb de lijst van 
deelnemers nu niet ter beschikking) allen arabische chris
tenen, in meerderheid met sympathie voor en soms ook in 
relatie met de P.L.O. De arabische gedelegeerden hebben 
deze verklaring aanvaard. Ze zouden dat m.i. niet gedaan 
hebben zonder rugdekking door het thuisfront. Onder de 
gedelegeerden uit West-Europa en Noord-Amerika wa
ren ongetwijfeld veel christenen met sympathie voor en 
soms ook in relatie met Israël. 
Het tweede deel van de verklaring gaat over Jeruzalem en 
bevat zeven punten. Het eerste deel gaat over het Midden
Oosten in het algemeen en bevat eveneens zeven punten. 
Ik citeer: 

3. We constateren dat een internationale consensus aan 
de dag is getreden als basis voor een vreedzame regeling 
op de volgende punten: 
a. terugtrekking van Israël uit gebieden bezet in 1967; 
b. het recht van alle staten met inbegrip van Israël en de 
arabische staten om in vrede te leven binnen veilige en 
erkende grenzen; 
c. de implementie van de rechten van het palestijnse 
volk op zelfbeschikking. 
We zijn erdoor bemoedigd dat de partijen in het con
flict in toenemende mate bereid lijken te zijn deze prin
cipes te aanvaarden. ( ... ) 
5. We constateren dat sommige arabische staten on
langs hun bereidheid verklaard hebben om, met de 
deelneming van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie, 
overeenstemming gebaseerd op deze principes te zoe
ken met Israël. 
6. Hoewel de partijen tot nu toe elkaar niet voldoende 
vertrouwd hebben om zich in een dialoog te begeven, 
moet volledige wederzijdse erkenning door de partijen 
gezien worden niet als een voorwaarde voor maar veel
eer als een resultaat van onderhandeling. We doen een 
beroep op alle partijen, om die stappen te nemen die 
essentieel zijn voor onderhandelingen met hoop op suc-
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ces. Onàer deze stappen leggen we de nadruk op het 
stopzetten van alle militaire activiteit, zowel geregelde 
als ongeregelde, met inbegrip van terrorisme. 
7. Vrede in het Midden-Oosten moet gebaseerd zijn op 
gerechtigheid en veiligheid voor alle betrokkenen. Het 
welzijn van iedere partij hangt af van het welzijn van 
alle andere partijen. 

Hoe zou het toch komen dat er acht jaar later nog steeds 
geen onderhandelingen zijn tussen 'sommige arabische 
staten ... met de deelneming van de P. L. 0 .' en Israël? 

VI. Libanon, 1982 

In de jaren na Nairobi is er wel het een ander gezegd door 
de Wereldraad over de situatie in het Midden-Oosten, 
maar er zijn geen totaal nieuwe inzichten te melden. Be
slist vermeld dient te worden de meest recente verklaring, 
die uitging van het Uitvoerend Comité van de W erel
draad. Het vergaderde van 15 - 17 juli 1982 te Genève. 
Het Comité had een delegatie naar Libanon gestuurd 
bestaande uit aartsbisschop Olaf Sundby, primaat van 
Zweden en een van de presidenten van de Wereldraad; ds. 
Jacques Maury, president van de Franse Protestantse Fe
deratie; bisschop Maximos van Pittsburgh (Grieks Ortho
doxe aartsdiocees van Noord- en Zuid-Amerika); en het 
staflid dr. Ghassan Rubeiz. · 
De verklaring deelt eerst mee dat de delegatie vele leiders 
van kerken en andere godsdienstige gemeenschappen, po
litieke figuren, hulpverlenende organisaties en gewonde 
en ontheemde slachtoffers van de oorlog bezocht had. Ze 
beschreven wat ze gezien hadden ... 
De verklaring gaat dan verder: 

'Het Libanese volk heeft _al lang geleden onder de aan
wezigheid van buitenlandse en ongeregelde strijdkrach-
ten, maar het verslag sprak ook van bijzondere ver
schrikkingen verootzaakt d9or de Israëlische invasie. 
Dorpen en steden, vele reeds gedeeltelijk verwoest in 
jaren van conflict, zijn niet alleen zwaar beschoten door 
de Israëlische invasiemacht maar vele zijn met de grond 
gelijk gemaakt. Hoewel het de bedoeling moge zijn 
geweest de PLO strijdkrachten te vernietigen, waren de 

94 



oorlogshandelingen speciaal gericht tegen de vluchte
lingenkampen welks dikwijls arme bewoners werden 
gedwongen te vluchten met de weinige bezittingen die 
ze uit de ruïnes konden verzamelen. 
Families werden gescheiden; duizenden werden aange
houden en naar kampen gezonden; toegang hiertoe 
werd gewoonlijk ontzegd aan internationale humanitai
re organisaties zoals het Internationale Comité van het 
Rode Kruis, in strijd met de conventies van Genève. 
Arrestaties en aanhoudingen gaan door, vele palestijnse 
mannen dwingend zich te verbergen. De vluchtelingen 
werd verboden elementair onderdak zoals tenten op te 
zetten, zelfs op de plek van hun vroegere kampen. 
Aanvoer van voedsel, water, medicijnen, brandstof en 
andere goederen nodig om te overleven werd ontzegd 
zelfs aan de meest behoeftige slachtoffers. De mensen 
worden blootgesteld aan druk die bedoelt de Libanezen 
verder te verdelen en hen zich nog bitterder tegen de 
Palestijnen te doen richten. 
De delegatie sprak met grote klem over de positie van 
West-Beiroet, het beleg ervan door de israëlische strijd
krachten afgrijselijk en schandelijk noemend. Ze schil
derden de ondragelijke physieke en psychologische 
druk op mensen die wachten op de laatste, vernietigen
de aanval. West-Beiroet is een kruitvat. ( ... ) 
Het Libanese volk blijft uitdrukking geven aan het 
verlangen, de soevereiniteit over eigen land te herstellen 
en te beginnen met de herbouw van een harmonische, 
verenigde natie die eens een voorbeeld was van toena
dering tussen christenen en moslims. Om dit te berei
ken vroeg men de terugtrekking van alle buitenlandse 
troepen en het herstel van de Libanese territoriale inte
griteit. Velen gaven ook uiting aan de dringende nood
zaak van een eigen staat voor het Palestijnse volk, het
welk ze zien als nodig voor een blijvende, rechtvaardige 
regeling'. 

Het Uitvoerend Comité vraagt dan om een onmiddellijke 
opheffing van het beleg, bevestigt dat om vrede en gerech
tigheid te verwerkelijken alle buitenlandse strijdkrachten 
moeten worden teruggetrokken, veroordeelt de Israëli
sche invasie, verwerpt het gebruik van militaire macht 
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voor het oplossen van politieke conflicten, protesteert 
tegen het niet verlenen van vrije toegang tot gevangenen 
aan internationale humanitaire organisaties en roept de 
Verenigde Naties en alle regeringen op om 

'de oplossing van het palestijnse vraagstuk als uiterst 
urgent te behandelen op basis van recht op zelfbeschik
king voor de Palestijnen, met inbegrip van het stichten 
van een soevereine palestijnse staat, en initiatieven voor 
een rechtvaardige allesomvattende regeling in het Mid
den-Oosten te steunen, waarbij de rechten van Liba
non, Israël en de andere staten in het gebied om in 
vrede te leven binnen veilige en erkende grenzen, wor
den gegarandeerd'. 

Bij de kerken dringt men erop aan deze zaken onder de 
aandacht van hun regeringen te brengen, de internationale 
publieke opinie te helpen mobiliseren speciaal wat betreft 
de behandeling van de duizenden gevangenen, de kerken 
in Libanon te helpen bij hun verzoeningspogingen, royaal 
de hulpverleningsprogramma's van de kerken te onder
steunen en de pogingen te steunen om toegang te krijgen 
tot alle delen van Libanon waar hulp nodig is, hen die in 
Israël werken voor een rechtvaardige vrede in het gebied 
te steunen, en ook verder het libanese, het palestijnse en 
het israëlische volk te gedenken in de voorbede. 
In de verklaring vallen uiterst scherpe uitspraken. Het 
beleg van Beiroet door de Israëlische strijdkrachten wordt 
'afgrijselijk en schandelijk' genoemd. Dat zijn geen woor
den die veelvuldig voorkomen in kerkelijke stukken. 
Toch waren de leden van de delegatie geen derde-wereld 
fanaten. Het waren een Lutherse bisschop uit Zweden, 
het hoofd van de franse protestanten en de bisschop van 
de grieks-orthodoxen in de Verenigde Staten. Maar ze 
waren zelf in Beiroet geweest en hadden alles gezien. 
Als men rapporteert dat het Internationale Comité van 
het Rode Kruis geen toegang kreeg tot de gevangenkam
pen, dan uit men deze beschuldiging niet lichtvaardig; de 
bureaus van het Int. Rode Kruis zijn immers eveneens 
gevestigd te Genève en ongetwijfeld is dit punt ter dege 
gecontroleerd. 
Terwijl ik dit schrijf (eind 1982) staan we achter de ge
beurtenissen als beschreven in het rapport. We weten dat 
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de 'laatste vernietigende aanval op Beiroet' is afgewend. 
Er is een begin gemaakt met het lenigen van de ergste 
nood in de kampen. Duizenden Palestijnen zijn nog ge
vangen. 

VII. Tot besluit 

De verklaringen van de Wereldraad van kerken over het 
Midden-Oosten zijn van tijd tot tijd onder felle kritiek 
gekomen. Zo werd er nogal eens beweerd dat de Wereld
raad anti-Israël zou zijn, omdat ook de kerken in het 
Midden-Oosten er lid van zijn. Ook het omgekeerde kan 
men overigens horen: 'De Wereldraad is pro-Israël van
wege de grote invloed van de Westerse kerken.' 
Uiteraard staat het ieder (ook ieder kerklid) vrij om een 
bepaalde uitspraak te kritiseren of naast zich neer te leg
gen. Niemand van hen die betrokken zijn bij het opstellen 
van een verklaring meent onfeilbaar te zijn. Wel mogen 
bijv. de door de kerken zelf gekozen leden van het Cen
traal Comité verwachten, dat men hun goede trouw niet 
in twijfel trekt. 
De meeste uitspraken van belang zijn tot stand gekomen 
na lange gedachtemyisselingen tussen christenen met zeer 
verschillende meningen. In de persoonlijke confrontatie 
tijdens zulke beraadslagingen bleek dan soms opeens dat 
men - ondanks alle verschillen - toch iets fundamenteels 
gemeenschappelijk kon zeggen. Later blijkt dan dat de 
uitspraak naar de smaak van sommige kerkleden veel te 
ver gaat, voor anderen niet ver genoeg. Desondanks blijft 
het belangrijke punt dat de kerken de uitspraak gemeen
schappelijk konden doen. 
Zo weerspiegelt een verklaring enerzijds wat er in de 
kerken leeft, anderzijds probeert ze de kerken samen een 
stap verder te helpen. 'Vrijheid en zelfbeschikking voor 
beide partijen', het joodse volk en het palestijnse volk; het 
inzicht dat dit een eis is van bijbelse gerechtigheid zal 
moeten voeren tot politieke consequenties. Dan wordt 
het inderdaad een stap verder, een grote stap zelfs, in de 
richting van verzoening en vrede in het Midden-Oosten. 

J. M. Snoek 
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3. De Raad van Kerken in Nederland 

Bij het overwegen van wat er door de kerken in Neder
land gemeenschappelijk gezegd is over Israël en de Pales
tijnen, dienen twee factoren genoemd te worden die een 
rol spelen bij hen die een bepaalde verklaring opstelden als 
ook bij vele gemeenteleden. 
Ten eerste herinnert men zich wat er tijdens de tweede 
wereldoorlog jegens de Joden misdaan werd met een ge
voel van schuld. Zo schreef de Raad van kerken in Neder
land, in een brief gericht aan de Raad van kerken in het 
Midden-Oosten (19 maart 1982) o.m.: 

' ... Vele leden onzer kerken herinneren zich hoe, tij
dens de tweede wereldoorlog, de meerderheid van ons 
volk (met inbegrip van de christenen) te weinig of niets 
gedaan heeft om de levens van onze joodse naasten te 
redden. We denken hieraan terug met een gevoel van 
schaamte en met schuldbesef. Mede daarom blijven we 
gevoelig voor onrecht dat Joden wordt aangedaan en 
bezorgd over geweld dat hen nog steeds bedreigt, in 
welke vorm van antisemitisme dan ook.' 

Ten tweede zien vele christenen in Nederland ( en ook 
daar buiten) het joodse volk als Gods volk. Zo is de eerste 
conclusie in een brochure die in januari 1968 gepubliceerd 
werd door de Commissie voor Internationale Zaken van 
de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland: 

'Het joodse volk heeft als volk Gods aanspraak op zeer 
speciale liefdevolle aandacht en steun van de zijde van 
de Christelijke Kerk.' 

Men vervolgt dan: 
'Maar dit kan niet inhoud5!n een opschorten van het 
Christelijk oordeel over geschillen waarin de staat Israël 
betrokken is. Ook het volk Gods is onderworpen aan 
de normen der gerechtigheid die voor alle volken gel
den in hun onderlinge betrekkingen. De relaties tussen 
Israël en zijn buurlanden moeten dus op merites van 
gewone politieke rechtvaardigheid worden beoordeeld. 
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Voorkomen dient te worden, dat de indruk zou ont
staan, dat Christenen en Joden om religieuze redenen 
ongequalificeerd zouden partij kiezen voor Israël en 
tegen de Arabieren. Als deze indruk zou ontstaan, zou 
de oplossing van het geschil worden bemoeilijkt.' 

Het zal duidelijk zijn dat er een spanning bestaat tussen 
'zeer speciale liefdevolle aandacht en steun' en het beoor
delen van Israël 'op merites van gewone politieke recht
vaardigheid'. Die spanning treft men ook aan in de thans 
veel gebruikte uitdrukking kritische solidariteit met Israël. 
De kritiek kan immers overspoeld worden door de solida
riteit, of omgekeerd. 

Nog een opmerking vooraf: in juni 1968 werd de oecume
nische Raad van Kerken in Nederland opgeheven en 
kwam de Raad van Kerken in Nederland ervoor in de 
plaats. Ook de Rooms Katholieke Kerk en de Gerefor
meerde kerken in Nederland werden lid. Overigens had
den ook deze Kerken zich achter de nu volgende verkla
ring gesteld. 

1967 

Iemand wiens advies ik vroeg en die nauw betrokken was 
bij de gang van zaken, schreef me: 'Alle publikaties van 
vóór 197 4 ademen de geest van solidariteit met het be
dreigde Israël, en niet veel anders.' Dat geldt ongetwijfeld 
wat betreft de verklaring die op 6 juni 1967, dus op de 
tweede dag van de zesdaagse of juni-oorlog, door de Raad 
gericht werd 'tot overheid en volk': 

'Vooral als wij denken aan het zware lijden, dat het 
joodse volk in de jaren die achter ons liggen heeft 
moeten doorstaan, kan deze strijd, waarin het voortbe
staan van de staat Israël in gevaar komt, ons niet onver
schillig laten. 
Zonder thans dieper in te gaan op de achtergrond en de 
oorzaken van het huidige conflict menen wij te mogen 
zeggen, dat een oplossing van dit conflict de rechten 
van het volk Israël op zijn nationaal bestaan zal moeten 
handhaven. 
Daarom dringen wij er met grote klem bij onze regering 
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op aan, om nadat door het ingrijpen van de Veiligheids
raad het vuren zal zijn gestaakt, al zijn invloed aan te 
wenden dat er een dusdanige behandeling van dit con
flict zal plaatsvinden, dat alle oorzaken van de huidige 
spanningen tussen Israël en de Arabische landen wor
den weggenomen en het voortbestaan van de staat Israël 
gewaarborgd wordt.' 

Ongetwijfeld weerspiegelt deze verklaring de mening van 
velen in die dagen (ook van de mijne). Het voortbestaan 
van Israël was in gevaar. Dat in de allereerste uren van de 
strijd Israël bij verrassing Egypte's luchtmacht op de 
grond vernietigd en daarmee in feite de uitkomst van de 
oorlog in zijn voordeel beslist had, daarvan was men zich 
nog niet bewust. Blijkbaar lagen de aspiraties van de 
Palestijnen toen nog volledig buiten het gezichtsveld van 
de Raad. 

1974 

De volgende verklaring van de Raad van Kerken (11 de
cember 1974) was een reactie op de resolutie van de Alge
mene Vergadering van de VN waarin de rechten van de 
Palestijnen op zelfbeschikking, onafhankelijkheid en soe
vereiniteit werden bevestigd zowel als hun recht om terug 
te keren naar huis en eigendom. De Raad van Kerken 
betoont zich 'in hoge mate verontrust' over 

'De wijze waarop in de afgelopen weken de Verenigde 
Naties en de UNESCO gemeend hebben steun te moe
ten verlenen aan de Palestinian Liberation Organizati
on, zonder tegelijkertijd bij hun besluitvorming recht te 
doen aan de positie van Israël ... ' 

De kern van de verklaring is wel te vinden in punt 2: 
' ... De aanwezigheid van de staat Israël in het Midden
Oosten waaraan mede ten grondslag ligt een door de 
Verenigde Naties in 1947 genomen besluit, moet wor
den aanvaard als een feit waaraan niet kan of mag 
worden getornd.' 

Toch komen er belangrijke nieuwe elementen in deze 
verklaring voor. Er wordt niet alleen gesproken van 'Is
raël's diepe vrees voor vernietiging van staat en volksbe
staan' maar ook over 'het bitter gevoel van geleden on-
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recht aan Palestijnse zijde'. De formulering is uiterst 
voorzichtig: het gaat om een gevoel van geleden onrecht 
en in het midden wordt gelaten of dat gevoel terecht is. 
Voorts wordt er betoogd dat 'er in het Midden-Oosten en 
in de wereld geen vrede zal zijn zonder veiligheid voor 
Israël en recht voor de Palestijnse Arabieren', een 'spre
ken met twee woorden' dat in de vorige verklaring ont
brak. Deze tweezijdigheid vindt men ook in de overwe
gingen waarmee de verklaring besluit: 

a. Het is nodig dat beide partijen elkaars gevoelens van 
vrees en onrecht zullen begrijpen en ermee rekening 
zullen houden. 

b. Het is nodig dat de Palestijnen het bestaan van Israël 
erkennen. 

c. Het is nodig dat Israël het recht op een staatkundig 
bestaan van de Palestijnse Arabieren erkent. 

d. Het is nodig dat beide partijen bereid zijn op deze 
basis met elkaar te onderhandelen. 

De aanleiding voor de verklaring was verontrusting over 
de positie van Israël, maar de zaak van 'recht voor de 
Palestijnen' blijkt nu eveneens aandacht te krijgen. De 
Palestijnse zaak zal voortaan niet meer ontbreken als de 
Raad van Kerken een uitspraak over het Midden-Oosten 
doet. 
Op 12 november 1975 sprak de Raad zich fel uit tegen een 
resolutie van de Algemene Vergadering van de VN waarin 
het Zionisme werd beschouwd als een vorm van rassisme 
en rassendiscriminatie. De Raad noemde deze uitspraak, 
'die in wezen beoogt het bestaansrecht van Israël aan te 
tasten, in het licht der geschiedenis even absurd als onge
grond'. Herhaald worden dan evenwel de vier punten uit 
1974. 

1979 

In oktober 1979 aanvaardde de Raad een verklaring be
staande uit 10 punten die al eerder (januari 1977) door de 
Sectie Internationale Zaken van de Raad waren opgesteld 
en aanvaard maar daarna de ijskast waren ingegaan. De 
verklaring bouwt voort op wat al in 1974 was gezegd. 
Toegevoegd zijn veiligheid (voor Israël) en zelfbeschik-
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king, voor de Palestijnen. Er wordt voor gepleit om we
derzijdse erkenning geen voorwaarde te doen zijn die, 
zolang ze niet vervuld is, onderhandelingen onmogelijk 
maakt. 'Veeleer dient wederzijdse erkenning een (welis
waar uiterst belangrijk) punt te zijn op de agenda van de 
onderhandelingen'. 
Ditmaal wordt de P.LO. genoemd, zij het terloops. We 
citeren het betreffende punt in zijn geheel: 

6. De uitweg uit de impasse dient gezocht te worden in 
de richting van een vergelijk tussen Israël en de Palestij
nen. Om tot zulk een vergelijk te komen is het noodza
kelijk dat zowel de P.L.O. Israël's recht op een staat
kundig bestaan en veiligheid erkent als Israël het recht 

· van de Palestijnen op zelfbeschikking en een staatkun-
dig bestaan.' 

Het moderamen van de Generale Synode van de Gerefor
meerde kerken in Nederland deelde mee dat het, op ad
vies van deputaten van Kerk en Israël, 'het niet raadzaam 
achtte de verklaring op dit .moment - zonder meer - naar 
de gemeenten te sturen.' 

Maart 1982 

De Raad van Kerken in het Midden-Oosten werd gesticht 
door een aantal Kerken in de Arabische landen en Israël 
waarvan bijna uitsluitend Alabische christenen lid zijn. 
Deze Raad richtte, tijdens een conferentie op Cyprus 
(November 1979), een boodschap aan de Kerken t.a.v. 
het conflict in het Midden-Oo~ten waaraan we het vol-
gende ontlenen: _ · 

'De oplossing moet, om voor de Palestijnen bevredi
gend te zijn, hun zelfbeschikkingsrecht en een eigen 
staat in Palestina verzekeren naast bestaande staten in 
dat gebied. Alleen zo kunnen zowel vrede als gerech
tigheid verworven worden. De conferentie merkt op 
dat er in de laatste jaren zekere overeenkomsten bereikt 
zijn in het Midden-Oosten-conflict. Zij wijst er echter 
op dat die overeenkomste~ gedeeltelijk zijn en niet 
voldoende gericht zijn op de kern van het conflict: Het 
Palestijnse vraagstuk en de rechten van de Palestijnen 
op zelfbeschikking en een eigen staat.' 
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Verder spreekt de boodschap over 'de erkenning dat de 
Palestijnse bevrijdingsorganisatie P .L.O. ontegenzegge
lijk de vertegenwoordiger van het Palestijnse volk is ge
bleken' en roept de Kerken op 

'het denkbeeld te bevorderen dat de P. L. 0. als vol
waardige partner moet worden toegelaten tot alle be
raadslagingen waarbij de toekomst van Palestina en de 
Palestijnen in het geding is.' (cursivering door mij. 
J.M.S.) 

De Raad van Kerken in Nederland ging eerst niet in op 
deze boodschap, maar nadat een delegatie van christenen 
uit het Midden Oosten een bezoek aan de Raad had 
gebracht stuurde de Raad een brief (19 maart, 1982) aan 
de Raad van Kerken in het Midden-Oosten. Daarin staat 
het aan het begin van dit artikel aangehaalde citaat t.a.v. 
gevoeligheid 'voor onrecht dat Joden wordt aangedaan'. 
Een kopie van de 'Verklaring betreffende het hardnekkige 
antisemitisme, bestemd voor christenen en kerken in N e
derland' was bijgesloten. Verder citeert de brief diverse 
punten uit de bovenvermelde Verklaring van de Raad uit 
1979 en vervolgt dan: 

' ... We hopen en vermoeden dat u, toen u de uitdruk
king 'naast bestaande staten in, dat gebied' gebruikte, 
gedacht hebt in de richting van wat wij onder woorden 
gebracht hebben in ons punt 3: Israël's recht op een 
staatkundig bestaan en veiligheid. We hebben in punt 4 
het recht van de Palestijnen op zelfbeschikking en op 
een staatkundig bestaan onverkort. erkend. We zijn het 
met U eens dat het hier om de kern van het conflict in 
het Midden-Oosten gaat, waartoë o.i. ook Israël's recht 
op een staatkundig bestaan behoort. 
In punt 6 noemden we de _P,.L.0.-uitdrukkelijk. We 
hebben er ons daarbij niet aan gewaagd de status van de 
P.L.O. vast te stellen. We kunnen ons evenwel goed 
vinden in de formulering van het bestuur van de Natio
nale Raad van Kerken in de USA: 'Op dit ogenblik 
funktioneert de Palestijnse bevrijdingsorganisatie als de 
enige georganiseerde stem van het Palestijnse volk en 
lijkt het enige lichaam te zijn dat in staat is voor hen te 
onderhandelen over een regeling. Als er vrije verkiezin
gen in het door Israël in 1967 bezette gebied mogelijk 
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zouden zijn, dan zou blijken hoe groot de aanhang van 
de P.L.O. is. Dat die aanhang aanzienlijk is, betwijfe
len we niet. 
Juist daarom achten we het van wezenlijk belang dat 
(nog steeds ons punt 6) de P.L.O. Israël's recht op een 
staatkundig bestaan en veiligheid erkent. Een stap in 
deze richting zou zijn, bepaalde artikelen in het hand
vest van de P.L.O. te schrappen. We kunnen er even
wel begrip voor opbrengen dat de P.L.O. (nog?) niet 
bereid is Israël's rechten te erkennen, zolang Israël niet 
bereid is om van haar kant de rechten van de Palestijnen 
(als genoemd in punt 4) te erkennen. 
Hoe komen we uit de impasse? Door een vergelijk 
tussen Israël en de Palestijnen (punt 6). Dit vergelijk zal 
niet bereikt kunnen worden zonder onderhandelingen, 
juist ook over het cardinale punt van de wederzijdse 
erkenning ( ons punt 7). We hebben hier niet uitdrukke
lijk het betrekken van de P.L.O. in de onderhandelin
gen genoemd, maar wie onze bovengenoemde punten 
aandachtig leest zal begrijpen dat we bij het opstellen 
ervan al vóór een betrekken van de P.L.O. bij de (ko
mende) onderhandelingen waren. We zijn dat nog 
steeds .' 

Niet graag zou ik willen beweren dat deze brief boeiend 
proza bevat. Meestal wordt er bij het opstellen van een 
dergelijk stuk lang gewikt en gewogen. Formuleringen 
mogen niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn en het eind
produkt is niet zelden het resultaat van een compromis. 
Boeiend wordt de zaak toch wel als men zich realiseert 
hoe krachtig de Raad opkwam voor de belangen van 
Israël. De betreffende passages zijn dan ook, naar ik 
vernam, aangehaald door de Israëlische radio. Daarnaast 
echter sprak men zich uit over de status van de P.L.0. en 
zei expliciet wat al eerder impliciet verklaard was: de 
P.L.O. dient betrokken te worden bij de onderhandelin
gen. Over het algemeen zal men mogen verwachten dat de 
Werelddraad tot uitspraken komt die vroeger of later 
door een landelijke Raad van Kerken worden overgeno
men. Op dit punt had de Wereldraad zich nog niet duide
lijk uitgesproken. Al zal men niet mogen vergeten dat de 
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Wereldraad van Kerken in 1970 al een officiële delegatie 
van de P.L.O. ontving. 

Juni 1982 

De meest recente verklaring van de Raad van Kerken in 
Nederland, gepubliceerd op 21 juni 1982 nadat het Israëli
sche leger Libanon was binnengevallen, werd scherp on
der vuur genomen van twee kanten. Enerzijds waren er, 
anders dan bij vorige verklaringen, nu stemmen die zei
den: 'Het is allemaal veel te slap. De kerken moeten feller 
tegen de invasie door Israël protesteren en onmiddellijke 
terugtrekking van het Israëlische leger eisen.' 
Aan de andere kant werd de verklaring 'schandelijk en 
hypocriet' genoemd. 'Nu Israël een einde tracht te maken 
aan de moordpraktijken van de terreurbende van opper
terrorist J asser Arafat, meent u het voor de moordenaars 
van Israëli's op te moeten nemen, zoals de kerken het in 
1939 opnamen voor Hitler tegen degenen die een aanslag 
op hem pleegden', zo schrijft een predikant in een open 
brief aan de Raad. Hij is bepaald niet de enige die bezwa
ren heeft. Vooral de eerste zin van de derde alinea uit de 
verklaring wordt aangevallen in diverse brieven. We ne
men de verklaring in zijn geheel over: 

'Wij zijn geschokt en verbijsterd door de recente keten 
van gewelddaden tussen Israël en de Palestijnen: de 
aanslag op ambassadeur Argov werd gevolgd door Is
raël's bombardementen op Beiroet en andere plaatsen 
in Libanon waarbij tientallen slachtoffers vielen; de 
Palestijnse Bevrijdings-organisatie P.L.O. beschoot 
daarop nederzettingen in Noord-Galilea en hierop 
volgde de blijkbaar geruime tijd voorbereide invasie in 
Libanon en de bezetting van een groot deel van dat land 
door Israël. Tengevolge van de bombardementen en 
beschietingen werden naar schatting 10.000 Libanezen, 
Palestijnen en Syriërs gedood. Vele anderen werden 
gewond; tienduizenden verloren huis en bezit en zwer
ven dakloos rond. En weer zijn staat en volk van de 
Libanon het onschuldige slachtoffer van de strijd tussen 
Israël en de Palestijnen. 
Herhaaldelijk, het meest recent in onze verklaring be-
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treffende het hardnekkig antisemitisme, hebben wij ons 
uitgesproken zowel voor het recht van Israël op een 
staatkundig bestaan en veiligheid alsook voor het recht 
van de Palestijnen op zelfbeschikking en op een staat
kundig bestaan. Wij hebben gepleit voor onderhande
lingen tussen Israël en de P. L. 0., met name over we
derzijdse erkenning. Wij blijven ervan overtuigd dat dit 
de enige weg is die een kans biedt om de spiraal van 
geweld te doorbreken. 
Juist vanuit onze verbondenheid met de weg van Israël 
mogen wij niet verzwijgen, dat wij op grond van ons 
verstaan van Wet en Profeten, de huidige weg van de 
staat Israël als heilloos moeten beschouwen. Pogingen 
om de tegenstander langs de weg van geweld tot volle
dige capitulatie te brengen zullen hoogstens tot een 
schijn-oplossing leiden: de gevoelens van verbittering 
zullen zich verdiepen en daden van geweld en tegenge
weld zullen op den duur weer toenemen. 
Wij betuigen onze verbondenheid met de Raad van 
Kerken in het Midden-Oosten in zijn aanhoudend po
gen om bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen. 
Wij roepen de kerken en christenen in Nederland op tot 
solidariteit met het Libanese volk door krachtige hulp
verlening aan de slachtoffers. 
Wij vragen onze eigen kerken om voorbede voor alle 
betrokkenen en om steun aan initiatieven die kunnen 
leiden tot een verzoening en vrede waarbij alle partijen 
tot hun recht komen.' 

Het moderamen van de Generale Synode van de Gerefor
meerde kerken in Nederland stuurde de verklaring aan 
alle kerkeraden en predikanten, met aanbeveling om 
voorlezing ervan te doen in de kerkdiensten. Menig predi
kant weigerde. Ook gemeenteleden berichtten hun be
zwaren aan het moderamen. Dit antwoordde via een ge
stencilde brief van de hand van de voorzitter, ds. Hof
land. Uit de brief blijkt dat ook deputaten Kerk en Israël 
dit keer accoord gingen met de verklaring. 
We besluiten met een stem die positief over de verklaring 
was. Prof. dr. M. Boertien besprak deze voor de NCRV, 
zijn toespraak als volgt beëindigend: 'En juist vanuit die 
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verbondenheid ontstond nu deze verklaring. Die is geen 
teken van bemoeizucht maar van solidariteit, ook als men 
verontruste vragen stelt. Het gaat immers om het verstaan 
van het gemeenschappelijk erfgoed. Daarom bemoeien we 
ons er mee.' 

Tot besluit 

De verklaring van 1967 vergelijkend met die van 1974 
kom ik tot de conclusie dat er een ingrijpende verschui
ving heeft plaats gehad; niet wat betreft het opkomen 
voor de belangen van Israël ( dat ontbreekt overigens in 
geen enkele verklaring) maar wel omdat men aandacht 
gekregen heeft voor 'het bitter gevoel van geleden onrecht 
aan Palestijnse zijde'. Reeds in 197 4 onderstreept men de 
noodzaak 'dat Israël het recht op een staatkundig bestaan 
van de Palestijnse Arabieren erkent' en dat beide partijen 
bereid zijn met elkaar te onderhandelen. Het komt me 
voor dat tussen 1967 en 1974 iets fundamenteels veran
derd is waarop dan daarna wordt voortgebouwd. 
Een volgende opmerking. Sommige landen mogen Ne
derland op bepaalde punten, bijv. ontwikkelingssamen
werking, zien als een 'gids-land', in de oecumene worden 
de Nederlandse kerken wat betreft de problematiek van 
het Midden-Oosten niet als gids-kerken gezien en even
min als een 'oecumenische proefpolder'. Daar is ook geen 
reden toe. Veel eer ligt het belang van de in dit hoofdstuk 
gememoreerde verklaringen dat christenen in Nederland 
deze uitspraken overwegen. 
Sommige verklaringen veroorzaakten nauwelijks een rim
pel in de kerkelijke vijver; anderen, met name die van juni 
1982, oogstten (soms zeer felle) kritiek. M.i. is dat op 
zichzelf niet ongunstig: zo komt in ieder geval de discus
sie binnen de kerken goed op gang. Persoonlijk hoop ik 
dat daarbij degenen die verantwoordelijk waren voor het 
opstellen van een bepaalde uitspraak, wel nauwkeurig 
luisteren naar de geuite bezwaren ( die kunnen immers een 
kern van waarheid bevatten) maar zich niet door de on
welwillendheid en felheid van bepaalde stemmen laten 
ontmoedigen of intimideren. 
Wat het kerklid betreft, hij of zij kan een verklaring van 
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de Raad van Kerken naast zich neer leggen desgewenst. 
Wel geldt opnieuw dat men de goede trouw van de opstel
lers niet in twijfel mag trekken. Misschien zagen zij be
paalde dingen wat eerder tengevolge van het feit dat ze 
door hun oecumenische contacten beter dan het doorsnee 
kerklid in de gelegenheid zijn een relatie te onderhouden 
met mensen uit beide kampen. 
En als anderen een uitspraak veel te slap, bepaald niet 
profetisch, 'een waarheid als een koe' noemen? Van Karl 
Barth, meen ik, kwam eens de opmerking: 'Soms ontdek
ken de Kerken, onder de bijzondere leiding van de Heili
ge Geest, de kostbare waarheid dat twee maahwte vier is 
en niet vijf'. Inderdaa?. 

J. M. Snoek 
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4. Verklaring over het antisemitisme 

'Verklaring van de Raad van Kerken betreffende het 
hardnekkig antisemitisme, bestemd voor christenen en 
kerken in Nederland' 

Een treffend voorbeeld hoe door een niet onbelangrijk 
deel van kerkelijk Nederland over Israël gedacht wordt, 
biedt de 'Verklaring van de Raad van Kerken betreffende 
het hardnekkig antisemitisme, bestemd voor christenen en 
kerken in Nederland' van mei 1981. 
Wat staat er in deze verklaring? 

De Verklaring van de Raad van Kerken 

In de Inleiding lezen we, dat de kerk er geen twijfel aan 
zal 'mogen laten bestaan dat zij attent is op en zich verzet 
tegen elke vorm van discriminatie van minderheden. Dat 
zij daarbij speciale aandacht vraagt voor het steeds weer 
oplaaiend antisemitisme vindt zijn oorzaak in het feit dat 
er een bijzondere band bestaat tussen het joodse volk en 
de kerk. Daarom kan zij èn moet zij over het antisemitis
me nog op een speciale wijze spreken.' 
Wat deze bijzondere band betreft zegt de verklaring dat 
Gods blijvende liefde 'voor het joodse volk in het verle
den door christenen vaak vergeten en zelfs ontkend' is. 
'Ten onrechte is over joden gesproken alsof God hen had 
verstoten als zijn eigen volk. Ten onrechte ook is het vele 
lijden, dat dit volk eeuwen heeft ondergaan, telkens weer 
in de christelijke traditie uitgelegd als een verdiende straf 
uit de hand van God in plaats van als schuldig mensen
werk.' Door de verschrikkingen van de tweede wereld
oorlog is nu bij veel christenen de gedachte 'van Gods 
blijvende trouw aan dit volk weer bewust geworden en 
herontdekt.' 
'Er komen', aldus de verklaring, 'in het Nieuwe Testa
ment teksten voor, waarin felle kritiek geleverd wordt op 
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het doen en laten van de joden, maar het gaat dan altijd 
om een dispuut en conflict tussen de joden die wèl en die 
nièt in Jezus geloofden. Wij als christenen van de twintig
ste eeuw, die gezien hebben welk onheil erdoor is aange
richt, kunnen en mogen niet zonder meer teruggrijpen op 
deze teksten en ze gebruiken alsof er in tweeduizend jaar 
kerkgeschiedenis niets gebeurd is.' 
'Christenen uit de heidenen zijn', zo gaat de verklaring 
verder, 'geënt op de reeds bestaande joodse stam (Rom. 
11 :17). Wij hebben deel gekregen aan de beloften, die 
God aan het volk van de joden heeft gedaan. Daarom 
zouden wij als christenen ons ... afsnijden van de leven 
gevende wortel, indien wij ... voorbijgaan aan het lot van 
hen, die uit die wortel zijn voortgekomen en nog altijd de 
eerstgeroepenen zijn.' 
Het derde en langste deel van de verklaring is gewijd aan 
de groeiende kritiek op de staat Israël. Daar staat o.a. dat 
het joodse volk de eeuwen door het verlangen heeft 'be
waard naar zijn land aan de Middellandse Zee en naar de 
stad Jeruzalem. Deze door de eeuwen heen vastgehouden 
verbondenheid is een historisch gegeven, dat aan de joden 
recht geeft in dit land - recht, dat door de erkenning van 
de staat Israël sedert 1948 internationaal bevestigd is. Dit 
neemt niet weg, dat ook anderen historisch recht hebben 
op ditzelfde gebied als hun woonstede'. Volgens de ver
klaring zal het 'uiterst moeilijk zijn deze twee rechten 
(n.l. van joden en Palestijnen, J. B.) te verzoenen zonder 
aan een van beide afbreuk te doen'. 
Na de (kritiekloze) sympathie voor de jonge staat Israël is 
er sinds de jaren zeventig sprake van 'een groeiende nega
tieve stemming tegenover de staat Israël'. 
Kritiek die natuurlijk geoorloofd en geboden is, 'mits 
daarbij het principiële bestaansrecht van deze staat niet 
ontkend wordt en de eerder beschreven verbondenheid 
met de joden niet vergeten. Vanuit deze solidariteit is 
kritiek mogelijk, bijvoorbeeld op de nederzettingspolitiek 
en de onteigening van land van Arabieren in Galilea. 
Toch blijft voorzichtigheid geboden en moet ook in de 
kritiek rekening gehouden worden met een aantal bijzon
dere overwegingen ... De herinnering aan de vernietiging 
van zes miljoen joden geeft aan het bestaan van een eigen 
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land ... een unieke betekenis. 'Is het verwonderlijk', zo 
vraagt de verklaring zich af, 'dat kritiek op hun staat door 
hen al gauw als een bedreiging van hun laatste toevluchts
oord en zo als een vorm van antisemitisme ervaren 
wordt?' 
Een tweede overweging hierbij is dat door 'de rol die kerk 
en theologie hebben gespeeld in het scheppen van een 
voedingsbodem voor antisemitische uitbarstingen', joden 
wantrouwig tegen christenen zijn geworden. Christenen 
behoren hier rekening mee te houden. Voorts moet niet 
vergeten worden dat 'veel christenen een overspannen 
verwachting ten aanzien van de staat Israël hadden' die 
omsloeg in harde kritiek 'toen die verwachting niet werd 
vervuld'. 
De verklaring noemt vervolgens als andere oorzaken 
'voor de vermindering van sympathie' o.a. de huidige 
politiek van de Israëlische regering, het beter onderken
nen van de gerechtvaardigde aanspraken van het Palestijn
se volk, economische belangen (olie) waardoor niet-jood 
verklaringen worden afgegeven. 
Onder de titel 'Wat christenen kunnen doen' geeft de 
verklaring tenslotte enkele mogelijkheden ter overweging 
'voor christelijk handelen'. Om te beginnen het bestrijden 
van het antisemitisme in ons land o.a. door alle oorzaken 
van antisemitisme weg te nemen in onze eigen christelijke 
traditie. 'Maar wij zijn', stelt de verklaring, 'niet alleen 
mede-betrokken bij het lot van de joden in ons eigen land, 
maar ook bij dat van de staat Israël en van het Palestijnse 
volk.' 
Een afzijdige opstelling wordt krachtig afgewezen, want 
'Wij zijn als christenen erbij betrokken, maar de situatie 
dáár kunnen wij niet veranderen. Oplossing van het con
flict zal uiteindelijk via politiek-diplomatieke wegen van 
joden en Palestijnen tot stand moeten komen. Maar chris
tenen in West-Europa kunnen daarbij wel als bruggen
bouwers functioneren ... ' 
De verklaring eindigt aldus: 'Indien christenen in hun 
houding en handelen hun verbondenheid met de joden 
laten blijken, kan het joodse volk zich veiliger voelen in 
de gemeenschap van mensen en volken. Daarmee kan de 
spiraal van geweld - hopelijk - doorbroken worden en 
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gaat een gesprek tussen joden en Palestijnen tot de reële 
mogelijkheden behoren.' Tot zover de verklaring van de 
Raad van Kerken in Nederland betreffende het hardnek
kig antisemitisme. 

Remonstrantse kritiek 

Nu is deze verklaring door de Raad niet unaniem aan
vaard.1 Onder de tegenstemmers waren de beide afgevaar
digden van de Remonstrantse Broederschap. In een brief 
zet de Commissie tot de Zaken (het landelijk bestuur) van 
de Remonstrantse Broederschap2 hun overwegingen uit
een. Hun bezwaren zijn tweeërlei. Het eerste punt van 
kritiek betreft het feit dat de verklaring, hoewel uitgege
ven naar aanleiding van het hardnekkig antisemitisme, 
sterk de indruk wekt 'dat zij vooral is ingegeven door 
bezorgdheid over de groeiende kritiek op de staat Israël. 
( ... ) Alleen al het feit dat ongeveer de helft van de verkla
ring aan het onderwerp van de groeiende kritiek op de 
staat Israël is gewijd, wijst in deze richting', aldus de 
brief. 'De verklaring werkt hierdoor de suggestie in de 
hand van een verband tussen kritiek op de staat Israël en 
antisemitisme. Een dergelijke suggestie achten wij echter 
verwarrend en ongewenst. Evenmin als kritiek op de staat 
Israël dekmantel mag zijn voor antisemitisme (dat dan als 
zodanig ontmaskerd moet worden), mag omgekeerd de 
bestrijding van het antisemitisme zich toespitsen op de 
vragen rond de houding jegens de staat Israël.' 
In een commentaar3 bij deze verklaring van de Raad van 
Kerken wijst E. J. Kuiper er voorts op dat de verklaring 
bovendien kritiek op de staat Israël verwart 'met kritiek 
op de regeringspolitiek, waardoor de suggestie wordt ge
wekt, dat kritiek op de regering de erkenning van rechten 
of zelfs bestaansrecht in gevaar zou brengen'. 
Het tweede punt van kritiek van de Remonstranten op de 
verklaring betreft de wijze waarop de verplichting van 
christenen en kerken jegens het joodse volk (theologisch) 
gefundeerd worden. De brief van de Commissie tot de 
Zaken: 'De verklaring maakt het joodse volk tot voor
werp van theologische beschouwingen door te herinneren 
aan 'Gods blijvende liefde voor dit volk' en aan niet van 
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Godswege herroepen beloften. De solidariteit met het 
joodse volk... is mede gebaseerd op de door Paulus in 
Romeinen 11 ontwikkelde gedachte, dat christenen uit 
heidenen geënt zijn op de reeds bestaande joodse stam. 
Onze afgevaardigden hebben niet mee kunnen gaan met 
deze argumentatie', aldus de brief. 'Zij gaat te gemakke
lijk voorbij aan de problemen die met een zo globale 
omschrijving als 'het joodse volk' opgeroepen worden. 
Zij geeft bovendien aan het bestaansrecht van de staat 
Israël een theologische kleur die onze afgevaardigden niet 
voor hun rekening wilden nemen.' 
En in zijn commentaar in Tijd en Taak voegt E. J. Kuiper 
toe: 'Zij maakt te gemakkelijk de complexe uitdrukking 
'het joodse volk' tot theologisch objekt en doet het daar
mee voorkomen alsof christenen pas op grond van een 
Israël-theologie hun rechte houding kunnen vinden.' Ver
volgens lezen we in -de brief van de Commissie tot de 
Zaken dat deze overwegingen de erkenning van het be
staansrecht van de staat Israël op volkenrechtelijke gron
den geheel onverlet laten. 'Aan die erkenning houden wij 
onverkort en nadrukkelijk vast.' 
'Een erkenning van de historische en godsdienstige ver
bondenheid tussen christendom en jodendom betekent 
echter nog niet, dat de staat Israël vanuit een theologisch 
gefundeerd solidariteitsbeginsel beoordeeld zou moeten 
worden'. E. J. Kuiper4: 'Nu wordt de indruk gewekt 
alsof pas een christelijke theologie ten aanzien van Israël 
iets wezenlijks te zeggen heeft. Moet echter het joodse 
volk zijn aanspraken op solidariteit van christenen ontle
nen aan de plaats die het in de christelijke theologie in
neemt, resp. aan het feit dat christenen zich afsnijden 'van 
de levengevende wortel', als zij aan het lot van joden 
voorbijgaan, zoals de Verklaring zegt?' 'Dit geldt temeer', 
stelt de brief, 'waar de praktische uitwerking van de ver
klaring ... nauwelijks leidt tot gezichtspunten die niet ook 
voor niet-christenen gelden.' 
Tenslotte wijzen de Remonstranten in hun brief erop dat 
zij in de Raad van Kerken hebben gepleit 'voor een ver
klaring die zich zou baseren op de rechten van de mens.5 

Op grond daarvan kan het antisemitisme aan de kaak 
worden gesteld zonder direkt verband met de kritiek op 
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de staat Israël'. 
E. J. Kuiper besluit zijn bijdrage aan Tijd en Taak met de 
opmerking dat het hem liever was geweest 'als de Raad 
van Kerken zich had uitgesproken over de gevaren van 
herlevend antisemitisme, allereerst in onze eigen samenle
ving, met een beroep op de rechten van de mens, die 
binnen en buiten de kerken verstaanbaar zijn'. 
Wat dit betreft leze men vooral ook het artikel van H. J. 
Adriaanse, Redeneren over antisemitisme en Israël, in Ter 
Herkenning van januari 19836 (blz. 54-60). Hierin pleit 
Adriaanse voor een argumentatie van louter humanitaire 
aard in de onderhavige verklaring van de Raad van Kerken 
en verdedigt hij 'dat louter humanitaire argumenten in 
deze zaak ook als theologische argumenten kunnen 
gelden'. 
Tot zover deze reakties van Remonstrantse zijde op de 
verklaring van de Raad van Kerken betreffende het hard
nekkig antisemitisme. 

Tot besluit 

Welke konklusie kunnen we hieruit trekken? 
Mijns inziens tonen deze verklaring van de Raad van 
Kerken èn het feit dat de punten van kritiek van de 
Remonstrantse vertegenwoordigers door de Raad niet 
werden overgenomen aan, dat het in het overgrote deel 
van kerkelijk Nederland uiterst moeilijk is om over zaken 
die op de een of andere manier de huidige staat Israël 
betreffen op dezelfde wijze te spreken als over andere 
staten en volkeren. 7 

Dit leidt tot onzuivere elementen in de diskussies, waar
door velen het zicht benomen wordt 'op de politieke, 
ekonomische en maatschappelijke realiteiten in het 
Midden-Oosten'. 8 

Het zou de taak van een christelijke theologie behoren te 
zijn deze onzuivere elementen te ontmaskeren en ten 
aanzien van de staat Israël geen andere kriteria te hanteren 
dan ten aanzien van andere staten. Zoals er ten aanzien 
van België geen België-theologie bestaat en ten aanzien 
van El Salvador geen El Salvador-theologie, zo zou er ook 
ten aanzien van de staat Israël geen Israël-theologie beho-
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ren te bestaan. 
Het enige kriterium - voor welke theologie dan ook 
dient te zijn: 

'Laat het recht als water golven, 
en gerechtigheid als een immer vloeiende beek'. 9 

Voor een christelijke theologie is dit kriterium zowel 
schuldbelijdenis als program. 
In die volgorde. 

Johan Blaauw 

NOTEN 

1. Van de aanwezige Raadsleqdn stemden er 7 vóór, 3 tegen en onthiel-
den 3 zich van stemming. 1 

, 

2. Brief van de Commissie tot de :Zaken van de Remonstrantse Broe
derschap aan kerktiraden, kringbesmren en predikanten, dd. 10 juli 
1981, betr. 'Verklaring van de Raad van Kerken naar aanleiding van het 
hatdnekkig antisemitisme'. Hierin deelt de Commissie tot de Zaken 
mee dat en waarom de Remonstrantse afgevaardigden in de Raad van 
Kerken, Prof. Dr. E. J. Kuiper en Mevrouw Drs. M. E. Reul-Verlaan, 
tegen deze verklaring hebben gestemd. 
3. 'Commentaar bij een verklaring', door E. J. Kuiper, Hoogleraar 
Remonstrants Seminarium, Remonstrants lid van de Raad van Kerken, 
in Tijd en Taak van 8 augustus 1981, nummer 15, blz. 3. 
4. In Tijd en Taak, zie vorige aantekening. 
5. Voor deze gedachte was in de Raad van Kerken echter onvoldoende 
steun te vinden, aldus de brief (zie aantekening 2). 
6. Een themanummer van dit 'Tijdschrift voor christenen en Joden' 
over het hardnekkig antisemitisme naar aanleiding van de desbetreffen
de verklaring van de Raad van Kerken, met verschillende bijdragen van 
christelijke en joodse zijde. 
7. Ook al mag er dan in de loop der tijd 'een ingrijpende verschuiving' 
hebben plaats gevonden, zoals Johan M. Snoek in het vorige artikel van 
dit boekje konkludeert. 
8. Zie de open brief van negen theologen dd. 7 juli 1982 n.a.v. de toen 
recente gebeurtenissen in Libanon, o.a. gepubliceerd in Hervormd 
Nederland van 17 juli 1982 en in Uittocht, Informatiebrief van de 
basisbeweging, van september 1982, blz. 9. 
9. Amos 5:24. 
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IV ISRAËLI'S EN PALESTIJNEN 





1. De rol van de islam in het 
Midden-Oosten-conflict 

Ten diepste zou het volgens velen in het Midden-Oosten 
gaan om een godsdienstige strijd tussen joden, christenen 
en moslims. De reden dat er geen vrede heerst of bereikt 
kan worden zou verklaard moeten worden uit de onver
zoenlijke vijandschap die er nu eenmaal zou bestaan tus
sen deze drie 'monotheïstische godsdiensten'. Daarbij 
wordt dan vooral gedacht aan de vijandschap tussen islam 
aan de ene kant en christendom en jodendom aan de 
andere kant. In deze 'logica' wordt de burgeroorlog in 
Libanon vanaf 1975 verklaard als een strijd tussen mos
lims en christenen, dus een heilige oorlog tegenover een 
kruistocht. Het drama in de beide vluchtelingenkampen 
Sabra en Chatila in september 1982: een joods-christelijke 
samenwerking tegen de moslims ... 
Het kan niet genoeg onderstreept worden dat hiermee 
schromelijk onrecht wordt gedaan aan de werkelijkheid. 
In het Midden-Oosten conflict gaat het niet om een gods
dienst-oorlog, maar om een sociaal, economisch en vooral 
politiek conflict. Wel valt het niet te ontkennen dat er zich 
steeds weer een verschijnsel voordoet waarbij deze tegen
stellingen van sociale, economische en politieke aard pola
riseren tot godsdienstige. Door sommigen wordt het con
flict op een dergelijke wijze beschreven en/of ook zo 
ervaren. De godsdienst wordt dan ook gebruikt om de 
eigenlijke problematiek te verduisteren. 
Toch heeft het zin de vraag te stellen hoe dan de gods
dienst een rol speelt in dit conflict. Als de godsdienst niet 
de oorzaak genoemd mag worden voor het ontstaan van 
het politieke conflict, welke plaats neemt deze dan toch in 
het geheel van het gebeuren in. Het is van groot belang 
erop te wijzen dat in de 'Derde Wereld' in het algemeen 
bij de worsteling voor het behoud of bevechten van de 
eigen identiteit de godsdienst een belangrijke rol speelt als 
een soort groepsidentificatie. 
Over alle drie godsdiensten zou in dit kader gesproken 
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kunnen worden. Zo zou ingegaan kunnen worden op de 
wijze waarop jodendom en christendom op een bepaalde 
manier door speciale groepen respectievelijk in Israël en 
Libanon voor politieke doeleinden gebruikt wordt. 1 Om
dat de overgrote meerderheid van de bevolking in het 
Midden-Oosten islamitisch is en over de islam vaak de 
meeste misverstanden bestaan, heeft het zin vooral in te 
gaan op de rol welke de islam speelt in de opkomst en 
ontwikkeling van de palestijnse nationale beweging.2 

1. De rol van de islam in de ideologie en politiek van 
de heersende klasse van het palestijnse mandaatgebied 

Vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog tot het einde 
van de twintiger jaren van onze eeuw zijn in Palestina de 
'notabelen' de in de stad gevestigde landheren. In de 
voornamelijk boerenlandbouw economie van Syrië en Pa
lestina beheersen zij de klassestructuur van de maatschap
pij. Hun macht strekt zich verder dan alleen tot dit land
bezit uit. Zij zijn de partijleiders, de 'woordvoerders', de 
personen die het contact tussen het centrale gezag en de 
massa onderhouden. Zij zijn vaak de vertegenwoordigers 
van de vreemde mogendheden en bovendien de godsdien
stige functionarissen. 
Men moet weten dat er in Palestina een onophoudelijke 
strijd heerst tussen twee partijen, namelijk die van Qays 
en Y aman. Dat gaat terug op de pre-islamitische rivaliteit 
tussen de uit het noorden van het arabische schiereiland 
afkomstige Arabieren (Qaysi's) en die uit het zuiden (Ya
mani's). Zo bestaat er een oude rivaliteit tussen twee 
belangrijke notabele families van Palestina, de Husayni's 
(dat zijn Yamani's) en de Khalidi's (Qaysi's). 
De positie van de notabelen wordt gelegitimeerd, ver
sterkt en internationaal betekenis gegeven door de gods
dienstige functies die zij bekleden en waarover bittere 
onderlinge rivaliteit bestaat. 
In 1922 wordt het britse mandaat in Palestina werkelijk
heid. Dat betekent voor de notabelen, willen zij hun 
dominante positie over de palestijnse Arabieren bewaren 
en de vestiging van een joods nationaal huis in Palestina 
voorkomen, een sein om van taktiek te veranderen. 
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De eerst~ na-oorlogse pogingen zijn erop gericht de britse 
en zionistische infiltratie te voorkomen door zich te con
centreren op de notie van Palestina als deel van het ko
ninkrijk Syrië. Slechts voor korte tijd is Amir Feisal, de 
zoon van sherief Husayn het titulaire hoofd van de arabi
sche opstand van 1916 (Lawrence van Arabië!), heerser 
van Syrië. De notabelen geloven dat zij door deel van 
Syrië te worden hun eigen positie kunnen handhaven of 
zelfs versterken. Zij verkiezen dat boven een Palestina als 
engels mandaatgebied dat de verklaring van Lord Balfour 
gaat uitvoeren. Deze hoop wordt echter de bodem inge
slagen als in 1920 Feisal door de Fransen uit Syrië wordt 
verdreven. 
Het blijkt dat in de strijd binnen en buiten Palestina 
'islam' het meest effectieve wapen is. Voor de palestijnse 
massa, aan wie de notie van een seculier nationalisme 
vreemd is, is geen taal begrijpelijker. Geen ander idioom 
kan de moslims in de wereld méér aanspreken: het voor
uitzicht dat Jeruzalem onder een niet-moslimse regering 
zal komen is taboe. De Britten zijn bang voor dit wapen 
vanwege de gevolgen die het gebruik daarvan kan hebben 
voor de moslims in de koloniën. 
De voornaamste acteurs op het toneel zijn de Hoge Mos
lim Raad (Supreme Muslim Council) en zijn president, 
Amïn al-Husaynï. In 1921 wordt hij mufti van Jeruzalem 
en in 1922 president van de Raad. Dit is voor het politieke 
leven van Palestina in de twintiger en dertiger jaren van 
beslissende betekenis omdat de Raad de belangrijkste po
~itieke instelling van palestijnse Arabieren in die periode 
lS. 

De Raad treedt op als het ideologische 'inklaringskantoor' 
van de palestijnse moslims. Deze Raad controleert het 
domein van de islamitische wet en beheerst de legale 
instellingen van de islam in Palestina. Voorts heeft de 
Raad volledige macht over het personeel van de moskee. 
Dat laatste is niet te onderschatten omdat de moskee en 
haar personeel optreden als uitleggers van de gebeurtenis
sen. Het is de lens waardoor een ongeletterde bevolking, 
speciaal boeren, de wereld begrijpen. De vrijdagpreek 
speelt vaak een rol niet alleen om gebeurtenissen in het 
land uit te leggen, maar ook om de godsdienstige plichten 
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voor het volk met betrekking tot die gebeurtenissen te 
verklaren. Dat is een machtig wapen in de handen van het 
traditionele leiderschap. 
Vóór de komst van de Britten is de voornaamste rivaliteit 
die er bestaat die tussen de Husayni's en Khalidi's. Deze 
verschuift nu naar die tussen de Husayni's en de Nashäs
hibi's. In 1920 wordt een burgemeester van Jeruzalem die 
uit de Husayni-clan komt vanwege deelname aan de rellen 
tegen de joodse kolonisten door de britse autoriteiten 
vervangen door één van de Nashäshibi-clan. De creatie 
van de Hoge Moslim Raad verscherpt het conflict tussen 
beide partijen omdat het duidelijk is dat wie ook maar die 
instelling beheerst onvermijdelijk de overhand in de elite
politiek zal verkrijgen. De Britten benoemen als tegen
wicht tegen hun eerdere burgemeester-benoeming, Amin 
al-Husaynï op deze post van president van de Raad. 
Een voorbeeld van zulk een gebruik van de islam door de 
notabelen binnen en buiten Palestina is de uitbarsting die 
bij het feest van Nabi Müsä in april 1920 plaatsvindt. De 
rellen zijn de eerste anti-britse en anti-joodse demonstra
ties in Palestina waarin de boeren de voornaamste deelne
mers zijn. De orkestratie geschiedt door de notabelen. 
Het Nabi Müsä festival is de belangrijkste volksislamiti
sche gebeurtenis in het palestijnse leven. De Husayni
familie domineert deze. Het feest trekt boeren van het 
land en de pelgrimage naar de schrijn van de profeet 
Mozes even buiten Jeruzalem vormt het hoogtepunt van 
het feest. 
De installatie van Amir Feisal als koning van Syrië een 
maand eerder in maart 1920 moet niet los gezien worden 
van de rellen rond het Nabi Müsä-festival. De slogan luidt 
Filistïn juz' min Süriyä, Palestina deel van Syrië. In het 
kader van het godsdienstige festival vermengen zich isla
mitische en nationalistische thema's. De Nabi Müsä-rel
len zijn een vroeg voorbeeld van het gebruik door de 
notabelen van nationalistische en religieuze symbolen. Bij 
deze incidenten zijn ook christelijke en andere elementen 
aanwezig, maar de organisatie is in handen van de mos
limleiders met name Amin al-Husayni. 
In 1922 moeten verkiezingen voor de wetgevende raad 
gehouden worden. De arabische reactie is prompt en on-
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dubbelzinnig. Deelname aan de verkiezingen wordt ge
lijkgesteld met aanvaarding van het mandaat en steun aan 
de verklaring van Balfour. De moskeeën stellen: Het boy
cotten van de verkiezingen is een plicht voor alle moslims. 
Vooral in gebieden die sterk conservatief moslim zijn 
wordt deze boycot een succes. 

2. De palestijnse revolte in de dertiger jaren 

Vaak wordt door in het buitenland vertoevende landeige
naren land verkocht aan zionistische kolonisten. De ge
volgen van deze landverkoop op de palestijnse boeren die 
59% van de bevolking uitmaken is catastrofaal. In 1931 
wordt geschat dat 20.000 boerenfamilies van hun land 
verdreven zijn. Ook kleine landeigenaren worden ge
dwongen hun land te verkopen om hun schulden te beta
len. Zij kunnen geen werk krijgen als landarbeiders door 
de restrictieve joodse arbeidswetten. Zij gaan naar de 
steden om als arbeiders te werken, maar ook daar zijn 
beperkte arbeidsmogelijkheden. Het betekent niet alleen 
dat hun bron van inkomsten vernietigd wordt, maar zij 
geraken ook geheel vervreemd van hun manier van leven. 
Palestijnse Arabieren worden boeren zonder land en ar
beiders zonder werk. 
De moslimse boeren achten het leiderschap van de nota
belen voor hen niet effectief. De overtuiging groeit dat 
deze leiders alleen hun eigen belangen dienen. In het 
midden van de dertiger jaren is er meer en meer de neiging 
tot landverkoop door in het land zelf residerende pales
tijnse landeigenaren, nadat eerst de zogenaamde absentee
landlords land verkocht hadden. Dit versterkt duidelijk 
de groeiende spanning tussen boeren en politici. Aan de 
ene kant worden boeren en arbeiders meer en meer in de 
armoede gedreven, aan de andere kant geraken de traditi
onele autoriteiten in de palestijnse maatschappij meer ver
strikt in de ketenen van hun eigen klasse- en partijbe
langen. 
In deze situatie dat steeds meer pachters van hun land 
beroofd worden en zonder werk raken en zo verarmen 
verschijnt Shaykh 'Izz al-Dïn al-Qassäm. Hij organiseert 
de eerste populaire verzetsbeweging tegen het britse man-

125 



daat en de zionistische kolonisatie. Deze moslimse 'gees
telijke' begint onder boeren en arbeiders in en rond Haifa 
in de twintiger jaren een beweging te organiseren. Hij 
vormt een netwerk van 'heilige-oorlog cellen' (halaqät 
djihädïya). In Haifa preekt hij tegen het britse imperialis
me en de zionistische kolonisatie in Palestina. Dat wordt 
niet aan dovemansoren gezegd in Haifa, dat vol is met 
ontheemde boeren en werkloze arbeiders die gedwongen 
zijn in krottenwijken te wonen. Het voeren van een heili
ge oorlog is niet het enige thema van Qassam's bood
schap. Hij predikt een hervorming van de islam in de 
meer fundamentalistische zin van het woord.3 Het is zeer 
waarschijnlijk dat Qassam's optreden door de traditionele 
leiders gezien wordt als ingaande tegen hun belangen. In 
1935 roept hij op tot djihäd dat letterlijk de 'inspanning 
op de weg van God' betekent. In de eerste grotere actie 
tegen de britse en palestijnse politie wordt hij echter ge
dood. Zijn dood wordt als die van een martelaar gekarak
teriseerd en werkt katalyserend. Qassam's islamitisch 'po
pulisme' geeft een effectieve stem aan de ontheemden in 
Palestina. Zijn dood brengt een schok in Palestina teweeg. 
Zijn laatste daden en woorden schijnen uitdrukking te 
geven aan al de spanning en vrees van het volk als geheel. 
Zijn dood kristaliseert de gevoelens van frustratie en wan
hoop van de boeren en de werkende klasse. Qassam ver
persoonlijkt de oplossing, de weg van verlossing voor de 
meerderheid van Palestijnen. Het besef groeit dat alleen 
militaire activiteit buiten de traditionele leiders om, zono
dig tegen hen, een uitwerking zal hebben op de Britten en 
zionisten. 
Ghassan Kanafani de bekende palestijnse dichter die in 
1972 omkwam zei dat het falen om de nauwe relatie 
tussen godsdienst en nationale strijd in de onderontwik
kelde wereld te zien er voor verantwoordelijk is dat het 
belang van de beweging van Qassam onderschat wordt. 
Qassam wordt de ontketenaar van een populistische op
stand. De primaire factor is zijn ideologie van islamitisch 
populisme. Islamitisch in die zin dat moslims het als een 
eis van geloof voelen om aan de actie mee te doen. 
De naam Palestina is nog nieuw en onvertrouwd. Men 
spreekt nog over Zuid-Syrië. De banden van partij, clan 
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en godsdienst blijven voor de massa van de Palestijnen van 
groot belang. De weg naar verlossing (fida'i) ligt in de 
deelname aan de 'inspanning op de weg van God' (dji
had). Islam is het meest geschikte en beschikbare idioom 
voor het verlossingsproces achter het massa verzet. De 
notabelen raken in discrediet. 

3. Herleving van palestijns nationalisme 
vanaf het midden van de zestiger jaren 

In 1965 komt de eerste onafhankelijke palestijnse guerilla
groep naar voren: al-Fatah. Al-Fatah heeft aanvankelijk 
weinig volgelingen onder de massa en kan nog minder op 
arabische steun rekenen. Na 1967 - de juni-oorlog -
nemen de Palestijnen de controle over de palestijnse be
vrijdingsorganisatie (P.L.O.) over onder leiding van Ya
ser Arafat. 
Het valt op dat ook hier sprake is van gebruik van islami
tisch idioom. Fatah dat een afkorting bedoelt te zijn van 
'de beweging voor de bevrijding van Palestina', roept 
tevens associaties op met Fatah in de betekenis van 'vero
vering', 'opening', dat wil zeggen de verovering of ope
ning van een land voor de islam. Zo wordt in de geschie
denis van de Fatah van Egypte of Syrië gesproken. 
Maar er is een zekere ambivalentie gelegen in het gebruik 
van deze en dergelijke termen. Djihad meestal vertaald 
met heilige oorlog is daar een voorbeeld van. In islami
tisch gebruik betekent het vanuit de Koran de djihad fi 
sab,J Allah, dat wil letterlijk zeggen de inspanning op de 
weg van God. Maar in politieke palestijnse geschriften 
wordt het djihad fi sabïl al-thawra, de inspanning of 
oorlog op de weg van de revolutie. Termen als fatah, 
djihad, heilig land (al- ard al- muqaddasah), fida'i, ver
lossiag, hebben een islamitische (en soms ook christelij
ke!) betekenis, maar worden gebruikt voor het beschrij
ven en aanmoedigen van de nationale zaak. Islamitische 
en niet-islamitische betekenissen beïnvloeden elkaar. Dat 
wil zeggen dat er organisaties zijn die deze symbolen 
gebruiken en individuen die die zo uitleggen. Soms wordt 
een speciaal islamitische betekenis ontkend, terwijl andere 
politieke opvattingen een islamitische nuancering krijgen. 
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Fatah de grootste palestijnse verzetsorganisatie, het meest 
representatief voor de sociale samenstelling van de pales
tijnse gemeenschap heeft geen uitgewerkte ideologische 
lijn. Zij is ambigu. Juist de ambiguïteit maakt dat zij een 
brede basis heeft om op te steunen. 
Islam is een van de elementen van de palestijnse identiteit. 
Aan godsdienstige leiders en godsdienstige gevechten uit 
het verleden kan men paradigma's voor het heden ontle
nen. Zelfs een atheïst kan verwijzen naar de kruistochten. 
Dat wil niet zeggen dat deze concepties zijn geseculari
seerd. Godsdienstige opvattingen articuleren een van de 
lagen van het conflict. Maar zelden wordt het conflict als 
geheel als wezenlijk godsdienstig opgevat. 
Nimmer echter mag het gebruik maken van dit vocabulair 
om de strijd te verwoorden en daardoor op te komen voor 
het behoud van eigen identiteit, het gezicht benemen op 
het feit dat het gaat om mensen die van hun land ont
heemd zijn of worden - een proces dat zich momenteel in 
verhevigde mate op de westelijke Jordaanoever voltrekt. 
De stemming van de Palestijnen wordt zeer goed gereflec
teerd in hun literatuur zowel proza als poëzie. Deze kan 
misschien beter dan enige politieke analyse de problema
tiek waar het om gaat verduidelijken. 
Frantz Fanon heeft erop gewezen dat de dichtkunst het 
eerste is dat ontstaat als wijze van protest, gevolgd door 
korte verhalen en de roman. De poëtische uitdrukkings
vorm is volgens hem het best geschikt om het tragische en 
beklagenswaardige van de ervaring van de gekoloniseerde 
te schilderen. Vandaar dat het ook het eerst verschijnt. 
Drie centrale thema's zo wordt gezegd verschijnen in de 
israëlisch-arabische poëzie: kritiek op het traditionele ara
bische leiderschap, in het bijzonder de 'collaborateurs' 
met de israëlische autoriteiten; het aan de kaak stellen van 
de behandeling van de arabische bevolking door de israëli
sche regering en de identificatie met de revolutionaire 
bewegingen in de wereld. 
De gedwongen vervreemding van het land die ook nu 
doorgaat, kan wel eens een cruciale catalysator blijken te 
zijn in enige van de toekomstige opstanden in Israël, 
beweert een palestijnse socioloog, Elia F. Zureik. 4 Hier is 
een voorbeeld van een palestijns gedicht en wel van Sa-
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meeh al-Qassem: 
Je moogt de laatste strook van ons land nemen 
Mijn jeugd voeden in gevangeniscellen 
Je mag mijn boeken en gedichten verbranden 
Of mijn vlees aan de honden te eten geven. 
Je mag een weg van terreur uitspreiden 
Op de daken van mijn dorp 
0 vijand van de zon 
Maar, 
Ik zal geen compromissen sluiten 
En tot de laatste klop in mijn aderen 
Ik zal weerstand bieden. 5 

En een gedeelte uit een ander gedicht van hem luidt: 
Mensen van Ramah 
De veroveraar is gekomen 
Waarom liederen van glorie zingen? 
Richt uw amuletten op de luchtmacht 
Roep om God's wraak 
Werp de geboden weg. 

Ik was toen een kind -
Zij leerden mij dat de zaken van de aarde 
In handen waren van de hemel 
Zij leerden mij de profeten te gehoorzamen 
Zonder vragen. 
Wie zijn zij? 
En wat hebben zij gedaan voor de verworpenen? 
Zij leerden mij op een koord te dansen, 
Om vrouwen te vernederen 
Om in tovenarij te geloven 
Om het vallen van de nacht te vrezen. 
Verslagen vader - vernederde moeder 
Naar de hel met 
Mijn erfenis van tribale leerstellingen 
Mijn primitieve riten 
Ik snij de dwaze gewoonten 
Bij de wortels af. 
Ik spuw mijn haat 
Mijn schaamte 
In de gezichten van de vromen 
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De heiligen 
Ik werp de vuilnis van mijn nederlaag en 
Mijn nederigheid 
In de gezichten van de derwishes -
De blaffende halfmensen - de ambtenaren 

6 

De bekende israëlische politicus Moshe Dayan zou ge
zegd hebben na het horen van een van de gedichten van 
een bepaalde palestijnse dichter, dat die gelijk stond met 
twintig commando's. 7 

Over het thema van de vervreemding schrijft Halim Bara
kat in zijn roman Dagen van stof in de volgende dialoog: 
'U bent een moslim!' 
'Neen. Ik verwerp en ben verworpen'. 
'U bent een communist?' 
'Neen, maar ook geen kapitalist' 
'U bent rechts?' 
'Neen'. 
'Bent u links?' 
'Neen'. 
'Wel wat bent u dan?' 
'Ik ben niet iets. Alles wat ik van mijzelf weet is dat ik 
verwerp en ben verworpen ... '8 

Zowel in de palestijnse gedichten als in palestijnse romans 
bespeurt men een spanning tussen de jongere en oudere 
generaties als het gaat om het aanpakken van de politieke 
problemen en het hoe van het verstaan van de rol van de 
godsdienst daarin. 
In een palestijnse roman van Sahar Khalifa De cactus komt 
een passage voor waar een moeder zoals zovele moeders 
in de wereld een ongevraagd advies geeft aan haar zoon 
om een bepaald meisje dat zij voor hem in gedachten heeft 
te trouwen. 'Denk toch eens na, moeder. Ik ben nog te 
jong' 
'Te jong! Toen je vader zo oud was als jij had hij al vijf 
kinderen. Ach de doden. Moge er zegen zijn voor de 
levenden. Zegen voor jou mijn jongen. God schenke je 
een groot nageslacht'. 'En het land dan, moeder'. 'Met het 
land gaat het goed, jongen. Morgen zal God alles oplos
sen en komt er een einde aan de bezetting'. 'Wie zal alles 
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oplossen?' 'God, dat heb ik je toch al gezegd, jongen. 
Geloof je niet in de almacht van God, de Allerhoogste?' 
'Ik ben werkloos, moeder. En de paar piaster die ik heb, 
zijn voor slechte tijden'. 'Trouw eerst met haar, later zal 
God alles oplossen'. 'Altijd maar God die alles oplost, 
moeder. Denk je nooit eens aan een oplossing zonder 
Hem?' 'Zondig niet, Oessama, moge God je vergeven. 
Geloof je niet in de almacht van God, de Allerhoogste?' 
'En het land dan, moeder ?'9 

Elders in dezelfde roman wordt een discussie gevoerd 
tussen dezelfde Oessama en enige van zijn vrienden en een 
zegt: 'Deze grond is van jullie. Ze hebben hem teruggeëist 
met een Resolutie van de Verenigde Naties. Ze hebben 
hem teruggeëist met poëzie en liederen van terugkeer. Ze 
hebben een miljoen keer tot God gebeden, ten onrechte, 
want God zal slechts de hand helpen die de trekker 
spant' .10 

Uit deze voorbeelden uit palestijnse poëzie en proza kan 
men constateren dat op een bepaalde manier de gods
dienst - in dit geval de islam een rol speelt, maar ook hoe 
onder de indruk en door de frustraties van de gebeurtenis
sen van de laatste decaden mensen ook vervreemd raken 
van een bepaalde beleving van godsdienst en verstaan van 
God. 
Onlangs werd aan de palestijnse dichter Mahmoud Dar
wish in een interview in Le Monde de vraag voorgelegd 'Is 
er een godsdienstige invloed in uw poëzie?' Zijn ant
woord daarop luidde: 
'Mijn ouders zijn moslims, maar ik ben een produkt van 
een land, Palestina waar de godsdiensten in het dagelijks 
leven naast elkaar bestaan. Palestina is nooit zuiver mos
lims, christelijk of joods geweest. De mythologieën van 
deze verschillende godsdiensten zijn gelijkelijk van in
vloed in mijn leven. Elke godsdienstige tekst maakt voor 
mij deel uit van de universele cultuur. Mijn weigering van 
het joodse fanatisme staat gelijk aan mijn weigering van 
islamitisch fanatisme. ' 11 

Het is duidelijk bij alle complexiteit van het Midden
Oosten-conflict dat verschillende volkeren worstelen om 
het behoud van hun eigen identiteit. Een identiteit van de 
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een die, wil er een echte oplossing komen, niet bereikt 
kan worden als het moet gaan ten koste van de identiteit 
van de ander. 
De bekende kenner van de islam en het Midden-Oosten, 
Kenneth Cragg heeft dit probleem in zijn laatste boek 
This Year in ]erusalem onder woorden gebracht. Schrij
vend over de israëlische vlag met de Davidster zegt hij dat 
een andere analogie getrokken kan worden uit die ster van 
David. 'Want er zijn twee gelijke driehoeken die een 
enkele zespuntige ster vormen. Kan dit niet een symbool 
zijn voor een federaal, niet exclusief Jeruzalem waar het 
centrum staat voor beide driehoeken terwijl de hoeken 
aan zichzelf behoren?'12 

A. Wessels 

NOTEN 

1. Op de rol van het christendom wordt ingegaan in A. Wessels, 
'Libanon; toneel van internationale, interarabische en interconfes
sionele strijd'. In: Allerwege, jrg. 9/3, 1978. 

2. Voor het vervolg wordt gebruikt Nels Johnson, Islam and Polities 
of Meaning in Palestinian Nationalism, London 1982. 

3. Voor de fundamentalistische islam vergelijk A. Wessels, De renais
sance van de islam, Baarn 1980 (speciaal het vijfde hoofdstuk). 

4. Elia F. Zureik, The Palestinians in Israel. A Study in International 
Colonialism, London 1979, 182, 187 

5. Naseer Aruri and Edmund Ghareeb ed, Enemy of the Sun, Was-
hington 1970, XV 

6. Aruri, op. cit., XVII, XVIII 
7. Aruri, op. cit., 62 
8. Johnson, op. cit., 62 
9. Sahar Khalifa, De cactus, Bussum 1982, 31 

10. Sahar Khalifa, op. cit., 157 
11. Le Monde Dimanche, 9 janvier 1983 
12. Kenneth Cragg, This Year in ]erusalem, London 1982, 132 
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2. Het politieke konflikt 

'Een man sprong eens van de bovenste verdieping van zijn 
brandend huis waarin al een groot aantal van zijn familie
leden was omgekomen. Hij slaagde erin zijn leven te 
redden, want terwijl hij viel, kwam hij op het hoofd van 
iemand beneden hem terecht, die daardoor armen en be
nen brak. De springende man had geen enkele keus, maar 
voor de man met de gebroken benen was hij toch de 
oorzaak van zijn ongeluk. Maar het zou in ons verhaal 
mogelijk zijn dat de man die aan het brandende huis 
ontsnapte, weer herstelde en probeerde om zijn ongewil
de slachtoffer te helpen en op te beuren. Deze zou zich 
dan gerealiseerd hebben dat hij het slachtoffer was van 
omstandigheden die geen van tweeën kon kontroleren. 
Laten we eens zien wat er gebeurt wanneer onze hoofd
personen zich wat minder rationeel gedragen. De gewon
de man geeft de ander de schuld van zijn ellende en zweert 
dat hij ervoor zal boeten. 
De ander, beducht voor de wraak van de nu nog kreupele, 
beledigt hem en tuigt hem af telkens wanneer hij hem 
weer tegenkomt. De gewonde zweert opnieuw wraak en 
wordt weer afgetuigd. Hun bittere vijandschap, waarvan 
de aanleiding zo toevallig is, gaat een eigen leven leiden en 
overschaduwt het hele bestaan van de twee partijen.'1 

Uit: Isaäc Deutscher: 'De niet-joodse Jood' (Baarn 1969), 
p. 145 

In deze parabel breng Isaäc Deutscher de twee trauma's, 
waarvan in hoofdstuk 1 sprake was, onder woorden. 1 

Men kan zeggen dat hij dit in grove verkorting doet, maar 
niet ontkennen dat de kern getroffen is. Wie zich politiek 
uitspreekt over het Midden-Oosten-konflikt wordt, ze
ker in Nederland, bijna onmiddellijk ingedeeld. Het is 
mensen, die zich rond de Libanon-oorlog geuit hebben, 
overkomen dat men tot hen zei: 'Nu hoor jij dus bij het 

133 



andere kamp. Weet je niet meer uit welke aandriften het 
Zionisme is voortgekomen? Ben je vergeten welke wortels 
dit bijzondere nationalisme heeft? Ken jij dan niet het 
Zionsverlangen, zoals dat bijvoorbeeld spreekt uit de ge
dichten van Jehuda Halevi? Je weet toch hoe bedreigd dat 
door de eeuwen heen is geweest?' 
Moet je dan zeggen dat de verontrustende aspecten van 
datzelfde Zionisme in zijn nationalistische gestalte die het 
kreeg sinds het einde van de vorige eeuw al aanwezig 
waren? Moet je erop wijzen hoe doordrenkt dat Zionisme 
was van onze eigen Europacentrische superioriteitsge
voel? Al spoedig rollen dan de voors en tegens over de 
tafel. De namen van Herzl en Buber klinken op. De 
naïviteit van beiden, in onze verschillende ogen, wordt 
onderstreept. Mogen bovendien zij die in bepaalde zin 
medeverantwoordelijk zijn voor de brand in het huis hun 
mond wel open doen? 
Hebben niet-joodse Europeanen ook niet heel laat ont
dekt dat 'Palestina' geen leeg land was? Het heeft lang 
geduurd voordat ze bemerkten dat Zionisme weliswaar de 
bevrijdingsbeweging van Joden is, maar in de blik van de 
arabische wereld een opeenvolging van daden van 
agressie. 
De geschiedenis van het Zionisme is genoegzaam elders 
beschreven; en al weten wij in Nederland veel minder van 
het arabisch en palestijns nationalisme, dat het eerste al 
spo.edig als een gevaar voor het eigen onafhankelijksheids
streven heeft ervaren, we willen ons hier niet in deze 
geschiedenis verdiepen. Ook de gecompliceerde en vaak 
onheldere gebeurtenissen rond idealistische of bedenkelij
ke vestiging in het land, de represailles over en weer laten 
we rusten. 
We willen echter hieronder een poging doen om globaal 
een beeld te geven van de huidige situatie. Wij zijn ervan 
overtuigd dat de kern van het Midden-Oosten-konflikt de 
palestijnse kwestie is. Als nimmer tevoren is dat duidelijk 
geworden in de eerste palestijns-israëlische oorlog in Li
banon in 1982. Vaak is de palestijnse kant van het konflikt 
verwaarloosd. Daarom willen wij daarmee beginnen. 
Vervolgens willen we met name israëlische stemmen en 
reacties laten horen waarin de onthutsing en frustratie 
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doorklinken over de recente geschiedenis. 

Palestijns verzet 

Als gevolg van het uitroepen van de staat Israël en het 
geweld dat daarmee gepaard ging, zijn veel van de bewo
ners van Palestina gevlucht. Van de 750.000 bleven er zo'n 
150.000 over, vooral in Galilea, Noord-Israël. In de loop 
der jaren ontwikkelde zich een eigen nationaal bewust
zijn: palestijns. In dat proces speelt de feitelijke ontheem
ding, de 'vijand' (zowel de staat Israël als de arabische 
landen) een overwegende rol. Zoals Abel Herzberg, 
Herzl citerend, over Joden schreef: de vijand maakt ons 
tot volk2, heeft dat ook gegolden voor de Palestijnen. De 
Palestijnen waren na 1948 voor het merendeel in vluchte
lingenkampen terecht gekomen en wachtten op de terug
keer naar hun land. Intussen verkeerden de arabische 
landen in voortdurende beroering. Er vonden revoluties 
plaats, er waren pogingen tot eenheid tussen arabische 
landen en er was een voortdurende rivaliteit tussen de 
landen om het leiderschap in de arabische wereld. 3 Intus
sen kwam het palestijnse probleem niet dichter bij een 
oplossing. Palestijnen in de arabische staten gingen steeds 
minder geloven in een oplossing met behulp van de arabi
sche naties. Ze begonnen met het organiseren van (ver
zets )groepen aan de basis. In 1958 presenteerde een kleine 
groep rond Yasser Arafat zich met de naam El Fatah. In 
het midden van de 60-er jaren werd besloten tot gewa
pend verzet. Andere groepen ontstonden, die de aandacht 
van de wereld trokken door gewelddadige aanslagen, zo
als vliegtuigkapingen, waarmee ze duidelijk maakten: de 
Palestijnen zijn er nog, wij zijn een volk en hebben rech
ten. De verzetsgroepen sloten zich aaneen in de bestaande 
PLO (de door Nasser en de arabische staten opgerichte 
officiële palestijnse verzetsbeweging) die daardoor gron
dig werd omgevormd. 
In 1973 wordt de PLO op de arabische topconferentie te 
Algiers erkend als de enige en wettige vertegenwoordiger 
van het palestijnse volk. 
In 1974 krijgt de PLO erkenning op wereldschaal als 
Yasser Arafat de Algemene Vergadering van de Verenigde 
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Naties toespreekt. Hij eist nationaal zelfbeschikkings
recht op voor het palestijnse volk. 
De verzetsgroepen vertegenwoordigen aanvankelijk 
slechts een minderheid. Als beweging van onderen, die 
zich effectief inzette voor de palestijnse zaak, kreeg de 
PLO midden 70-er jaren massale aanhang onder de pales
tijnen, ook binnen Israël. Het bleek uit gemeenteraads
verkiezingen op de westelijke Jordaanoever in 1976. 
Naast het verhaal van de groeiende aanhang en erkenning 
van de PLO is er ook het verhaal van de verdrijving. Na 
de eerste successen van de verzetsbewegingen werden de 
Palestijnen in Jordanië een bedreiging voor koning Hoes
sein en zijn regime. Die besloot in te grijpen en bombar
deerde de kampen. Er vielen tenminste 2000 doden aan 
palestijnse kant. Veel van de jordaanse Palestijnen ver
trokken toen naar Libanon. Het hoofdkwartier van de 
PLO vestigde zich in Beiroet. In Libanon werden de 
Palestijnen opnieuw zo sterk dat tijdens de burgeroorlog, 
begonnen in 1975, waarin de Palestijnen partij gingen 
kiezen voor de linkse Libanezen, deze laatsten op het 
punt stonden het pleit te beslechten. Syrië, dat zijn domi
nante invloed in Libanon bedreigd zag, greep in. In de 
gevechten en slachtpartijen vielen duizenden doden. Als 
gevolg van de Libanonoorlog in 1982 moest de PLO 
opnieuw zijn hoofdkwartier verplaatsen. De strijders zijn 
verdeeld over de verschillende arabische landen. Zo be
vinden Palestijnen zich in een liefde-haat-verhouding tot 
de andere arabische staten. 
Palestijnen zijn door hen geholpen en ondersteund, maar 
arabische landen hebben altijd hun greep op het palestijn
se belang willen houden. De huidige gespannen verhou
ding met Syrië is daar een voorbeeld van. Het tekent de 
spanning tussen de prijs voor hulp en de behoefte aan 
onafhankelijkheid. 

De huidige situatie van de Palestijnen: binnen Israël 

De Palestijnen binnen de staat Israël, binnen de grenzen 
van vóór 1967, vormen de onbekendste groep. 4 

Zij zijn gebleven tijdens de oorlog van 1948. Ze leven 
vooral in Galilea, Noord-Israël. Het zijn nu zo'n 600.000 
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mensen, 15% van de totale bevolking van Israël. Lang 
werden ze beschouwd als staatsgevaarlijk, moesten per
missie hebben om zich naar andere gebieden te verplaat
sen. Ze dienen niet in het leger, ze worden niet toegelaten 
in het bedrijfsleven of opleidingsinstituten die mogelijke 
verbindingen hebben met het leger of bewapening: dat 
zijn er zeer veel. De gebieden met grote arabische bevol
kingsconcentraties zijn sinds het ontstaan van Israël ge
konfronteerd met landonteigeningen ten behoeve van 
joodse nederzettingen. Sinds een aantal jaren loopt het 
plan van de verjoodsing van Galilea: er worden land
bouw- en industriële nederzettingen gerealiseerd, kleine 
nederzettingen op hooggelegen strategische plaatsen, 
waar vaak niet meer dan een tiental gezinnen woont, maar 
waaraan zeer veel geld wordt besteed. Joodse Israëliërs 
worden er met subsidies naar toe gelokt, terwijl voor de 
ontwikkeling van de arabische steden en dorpen, die vaak 
overbevolkt zijn, nauwelijks extra geld wordt vrijge
maakt. Het proces van systematische landonteigening al 
die jaren, heeft ertoe geleid dat 90% van het land israë
lisch staatsbezit is. Shulamit Aloni, een israëlisch parle
mentslid, wees daar onlangs nog op. Dat houdt in dat het 
vestigingsbeleid, de ontwikkeling en de cultivering van dit 
lançi worden geregeld door het Joods Agentschap en het 
Joods Nationaal Fonds, die Arabieren uitsluiten. 5 Zij zijn 
zo buitenstaander in hun eigen land. Lang hebben ze dit 
gelaten en machteloos over zich heen laten gaan. Er kwam 
een ommekeer toen verschillende partijtjes zich aaneen
sloten in het democratisch front. In 1976 werd Tawfiq 
Zayyad, dichter en communistisch parlementslid, in Na
zareth tot burgemeester gekozen. In datzelfde jaar mar
keerde de 'Dag van het Land' het begin van een vrij 
massaal verzet van de plattelandsbevolking. Er waren 
toen weer grote onteigeningen aangekondigd, maar nu 
gingen de mensen massaal in staking. Bij demonstraties 
waar meer dan 10.000 mensen aan deelnamen vielen enke
le doden. Dat was 31 maart 1976. Het was voor Israël 
geen aanleiding de onteigeningen te verminderen. Onver
biddelijk gaan die verder. De opstelling van de bevolking, 
vooral jongeren, wordt steeds radicaler. Tijdens de oorlog 
in Libanon en de massamoorden in Sabra en Chatila wa-
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ren er zeer heftige demonstraties, met palestijnse vlag en 
palestijnse liederen. Deze Arabieren van Israël zijn israëli
sche staatsburgers en ze willen dat blijven, maar ze voelen 
zich steeds meer één met het palestijnse volk. 

De Palestijnen in de Bezette Gebieden 

Er wonen ruim een miljoen Palestijnen in de Bezette 
Gebieden, de westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. 
In 1948 werd de westelijke Jordaanoever door Jordanië in 
bezit genomen en feitelijk verwaarloosd. In 1967 is het 
door Israël bezet, en het is echt bezet gebied: militaire 
patrouilles, willekeurige wegblokkades en controles, ver
nederend gedrag jegens de bevolking. In de loop van de 
bezettingsjaren is het gebied afhankelijk geworden en ge
maakt van Israël. De laatste jaren worden gekenmerkt 
door een politiek van structurele ontwrichting van het 
palestijnse leven gericht op doelbewuste annexatie. Eco
nomisch is het gebied nu praktisch geheel afhankelijk. 
Het is een reservoir van goedkope arbeidskrachten voor 
Israël. Het is Israëls tweede buitenlandse afzetmarkt ge
worden. Bijna vergeefs is er door gemeentebesturen sa
men met kleine ondernemers geprobeerd een eigen econo
misch leven op te bouwen: vergunningen worden simpel
weg geweigerd. Eigen palestijnse instellingen wordt het 
leven zo moeilijk mogelijk gemaakt. 
Na 1967 was het lang rustig op de Westoever, anders dan 
in de Gazastrook waar begin 70-er jaren enorme oproeren 
plaatsvonden: aanslagen en stakingen vanuit de grote pa
lestijnse kampen die met harde hand werden neergesla
gen. De rust op de Westoever verleidde de israëlische 
regering ertoe vrije verkiezingen voor de gemeentebestu
ren uit te schrijvem. Dat pakte heel anders uit dan door 
Israël was verwacht. Bijna overal werden burgemeesters 
gekozen met PLO-sympathieën. Maar ze waren wettig 
gekozen. Ze werden leiders van het volk. 
In 1980 werd op drie vooraanstaande burgemeesters een 
moordaanslag gepleegd: waarschijnlijk door rechtse joden 
uit de nederzettingen, met medeweten van de israëlische 
autoriteiten. Er is nooit serieus onderzoek verricht om de 
daders te vinden. In het voorjaar van 1982 werden de 
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meeste burgemeesters afgezet. In plaats van een militair, 
kwam er een burgerlijk bestuur, wat door de bevolking 
werd gezien als een nieuwe stap in de richting van de 
annexatie. Tijdens massale stakingen en opstanden vielen 
toen twintig doden, vooral tieners. In toenemende mate 
worden er joodse nederzettingen gesticht. 

De PLO 

Buiten Israël en de Bezette Gebieden wonen naar schat
ting twee miljoen Palestijnen. Ze wonen in de nabuursta
ten, in de Golfstaten en in het Westen. Verderop komen 
we nog op hun lot terug. 
Voor de Palestijnen is de PLO in de loop der jaren hun 
vertegenwoordiger geworden. In 1980 heeft een Ameri
kaans onderzoek op de westelijke Jordaanoever aange
toond dat 95% van de bevolking aanhanger is van de 
PLO. 6 De PLO is niet alleen een 'regering'. Voor een 
verstrooid volk als het palestijnse, is zij de ziel en de 
hoop. Ondanks de kritiek en discussies die er intern, van 
links en van rechts zijn, blijft overeind staan dat de PLO 
draagster is van de palestijnse identiteit, het enige instru
ment, via welk zelfbeschikkingsrecht kan worden bereikt. 
De PLO bestaat uit verschillende stromingen. De verre
weg grootste organisatie is El Fatah, met als voorzitter 
Yasser Arafat. Er is de pro-syrische groep Al Saika. De 
belangrijkste tegenpool van Fatah is het Volksfront voor 
de Bevrijding van Palestina van George Habash. Dit heeft 
een marxistische ideologie; zijn opvatting van revolutie is 
niet alleen de bevrijding van Palestina maar de bevrijding 
van het hele arabische volk van de regimes die het autori
tair onderdrukt. Het zocht dan ook de confrontatie met 
meerdere autoritaire arabische regimes. El Fatah is daar 
tegen. 
Allereerst verlangde de PLO erkend te worden als de 
enige legitieme vertegenwoordiger van het Palestijnse 
volk, en te worden aanvaard als onderhandelingspartner 
als het ging om oplossingen voor het Midden-Oosten 
vraagstuk en de palestijnse kwestie. De PLO heeft lang als 
oplossing naar voren gebracht het vormen van een seculie
re democratische staat Palestina met gelijke rechten voor 

139 



joden, moslims en christenen. Dus een staat die niet is 
gebaseerd op een godsdienst, die niet wordt gedomineerd 
door één bevolkingsgroep. Het aanvaarden van dit idee is 
in Israël altijd opgevat als nationale zelfmoord en werd 
nooit een eerste stap naar toenadering. De jarenlange 
vijandigheid vanuit de arabische staten en het daaruit 
voortkomende diepe wantrouwen droeg daar ook toe bij. 
Maar de PLO veranderde in de loop der jaren zijn doel
stellingen en strategie. Doordat er binnen de PLO ver
schillende stromingen bestaan en door de situatie van 
verstrooiing en versplintering van de Palestijnen is het op 
zichzelf al moeilijk het geheel op één lijn te krijgen. Maar 
er kwamen minder aanslagen, men volgde een meer diplo
matieke en politieke lijn. De PLO heeft laten blijken een 
twee-staten oplossing te aanvaarden: een palestijnse staat 
op de westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Mensen 
die op veranderingen wijzen, krijgen nogal eens te horen 
dat de PLO helemaal niet is veranderd. Het bewijs daar
voor wordt dan gevonden in het palestijnse Nationale 
Handvest dat nog steeds de vernietiging van de joodse 
staat als doelstelling proclameert; dat Handvest is nog 
steeds niet ingetrokken. 
Als fundamenteel wantrouwen hiervan de achtergrond is, 
zal zelfs een verandering van het Handvest het wantrou
wen niet wegnemen. De centrale kwestie is hier de weder
zijdse erkenning van elkaars bestaansrecht. De PLO heeft 
aangegeven bereid te zijn Israël te erkennen, wanneer 
Israël en de PLO tot overeenstemming komen, echter niet 
vooraf. Voor de Palestijnen is die erkenning praktisch de 
enige troefkaart die zij in handen hebben. Trouwens, hoe 
kun je de PLO nu vragen Israël te erkennen zolang Israël 
de Palestijnen het recht op zelfbeschikking ontzegt en hun 
nationale bestaan tracht te vernietigen? Israël laat blijken 
helemaal niet op de erkenning van de zijde van de PLO te 
wachten. Ook van een beperkte autonomie waarover de 
Akkoorden van Camp David spreken, wil de israëlische 
regering niets weten. In deze situatie met een beschuldi
gende vinger naar het Palestijns Handvest wijzen lijkt niet 
meer dan het zoeken naar motieven om de palestijnse 
aanspraken als zodanig van de hand te kunnen wijzen. 
Dat brengt ons op de politiek van het huidige Israël. 
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De politiek van Israël 

Velen in het israëlische vredeskamp beschouwen de poli
tiek van het huidige Israël als voornaamste struikelblok 
om tot een oplossing van het conflict tussen Israël en de 
Palestijnen te komen. Die politiek wil niet weten van een 
compromis, ze erkent de Palestijnen niet als volk. Ze wordt 
gekenmerkt door een harde militaristische lijn en door 
expansionisme. De oorlog in Libanon die op 5 juni 1982 
begon was van die politiek het laatste 'hoogtepunt'. Het 
was een poging politieke problemen met militaire midde
len op te lossen. Andere voorbeelden waren het bombar
deren van de Osirak kerncentrale, in aanbouw nabij Bag
dad in Irak, het eenzijdig inlijven van geheel Jeruzalem, 
dat tot hoofdstad van Israël werd gemaakt, en de annexa
tie van de Golan-hoogten. 
Opmerkelijk genoeg was de Libanonoorlog de eerste is
raëlisch-palestijnse oorlog. Joodse Israëliërs en Palestij
nen vochten tegen elkaar. In deze oorlog werd het tot dan 
toe levende beeld definitief veranderd: het was niet meer 
het kleine Israël dat zich moest verdedigen tegen de im
mense arabische wereld, maar het machtige Israël dat met 
superieur militair overwicht de aanval opende op het klei
ne legertje van Palestijnen dat heftig terugvocht maar 
verslagen werd. Tijdens de oorlog kregen veel israëlische 
burgers via hun t.v.-scherm pas een goed beeld van de 
Palestijnen in de kampen. Veel mensen realiseerden zich 
dat er inderdaad een oplossing voor de Palestijnen moest 
komen, die recht doet aan hun zaak. De meerderheid in 
Israël is daar nog niet van overtuigd, evenmin als de 
regering. 

Harde militaire lijn. De Libanonoorlog van 1982 

Israël kon de oorlog in Libanon beginnen vanwege zijn 
grote militaire overmacht, geholpen door de verdeeldheid 
in de arabische wereld, de vriendschappelijke betrekkin
gen met belangrijke delen van de libanese elite en omdat 
het werd gedekt door de Verenigde Staten. De operatie 
werd begonnen onder de naam 'Vrede voor Galilea'. In 
die oorlog speelde de regering in op diepgewortelde angs-
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ten en verlangens onder de Israëliërs. De behoefte aan 
veiligheid die nog steeds zou worden bedreigd door de 
'misdadigersbende' van de PLO, met als hoofd Arafat, de 
'nieuwe Hitler'. Die zouden een levensgevaar zijn voor de 
burgers van Noord-Israël en zouden het vooral gemunt 
hebben op vrouwen en kinderen. Het systematisch be
noemen van Palestijnen als terroristen, het beeld dat de 
hele wereld de kleine staat Israël wil vernietigen, de sug
gestie dat een nieuwe Holocaust te verwachten zou zijn, 
zijn dat niet uiterst bedenkelijke politieke wapenen? 
Premier Begin verklaarde: het was àf de operatie 'Vrede 
voor Galilea' en de invasie in Beiroet, àf een nieuw Tre
blinka. Zo motiveerde hij zijn militaire operatie. 
Kritische Israëliërs wisten dat niet de Palestijnen maar de 
israëlische aanvallen in het voorafgaande jaar onrust en 
geweld in Noord-Israël hadden opgeroepen. 
Op 21 juli 1981, een jaar voor het begin van de Libanon
operatie was er een wapenstilstand gesloten met de PLO, 
door bemiddeling van de amerikaanse onderhandelaar 
Philip Habib. Op een enkel incident na - een israëlische 
soldaat die in Libanon op een mijn liep, waarop israëli
sche represailles volgden - hield dit bestand stand. Tijdens 
de gedwongen wapenstilstand, die een impliciete weder
zijdse erkenning inhield, begon Israël de oorlog te organi
seren. De Vredesbeweging - Vrede Nu - had nog pogin
gen gedaan deze onafwendbaar komende oorlog te ver
hinderen. De soldaten aan het front merkten dat het hele
maal niet om de primaire veiligheid van Galilea ging: de 
40-kilometerlijn werd snel overschreden. Zij merkten al 
spoedig hoe massaal en willekeurig het vuur werd gelegd 
over burgerdoelen. Dan wordt het moeilijk te spreken 
over een moreel te rechtvaardigen oorlog ter verdediging 
van de eigen burgerbevolking. Vandaar de grote en hevige 
protesten vanuit de soldaten die terugkwamen van het 
front, een verschijnsel uniek in de geschiedenis van Israël. 
De oorlog werd gevoerd om de PLO een defintieve slag 
toe te brengen. De wijze waarop de oorlog werd gevoerd 
wijst nog naar een ander doel. Mordechai Bar On - een 
prominent woordvoerder van Vrede Nu - schreef onlangs 
dat het niet alleen ging om het vernietigen van een organi
satie, de militaire infrastructuur van de PLO. 'De oorlog 
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werd gevoerd tegen het bestaan zelf van de Palestijnen als 
een gemeenschap met zijn eigen manier van leven. '7 'Het 
was een oorlog tegen het palestijnendom ('palestinia
nism') als zodanig, als idee en als historische entiteit, een 
directe aanval op de palestijnse nationaliteit en niet op die 
of die organisatie. '8 

Vernietiging palestijns leven 

Uit alle berichten wordt duidelijk dat de oorlog niet alleen 
gruwelijk was voor de palestijnse mensen, maar dat bo
vendien een hele samenleving is vernield. Acht maanden 
na het begin van de oorlog zijn de Palestijnen in Libanon 
volstrekt vogelvrij, angstig en zonder toekomst in een 
gewelddadig land. 
Y air Tzaban, een israëlisch parlementslid uit de oppositie 
vertelde in een interview op 17 oktober 1982: 'De situatie 
in Ein Hilweh ( een groot Palestijns kamp met voorheen 
zo'n 40.000 inwoners - t.k.) was absoluut schrikba
rend ... Grote delen waren vernietigd en lagen in puin. De 
gesprekken die we hielden met de inwoners waren moei
lijk. Het was een immense tragedie en moeilijk om onder 
ogen te zien. In Rashadiyeh ( een ander palestijns kamp -
t.k.) gingen we een school binnen waarin vluchtelingen 
leefden. In een kamer op de eerste verdieping troffen we 
vier gezinnen aan (34 mensen)... In een hoek lag een 
vrouw van middelbare leeftijd, gekleed in zwart. Haar 
arm was geamputeerd tijdens de oorlog; haar been was 
bedekt met verbandgaas. Het bleek dat drie van haar vier 
kinderen - drie, zes en negen jaar oud - waren gedood 
tijdens de oorlog. Haar man en haar oudste zoon werden 
vastgehouden in het interneringskamp in Al Ansar. De 
vrouw was geboren in Nazareth. Ik dacht bij mezelf dat 
die vrouw de hele palestijnse tragedie vertegenwoor
digde. '9 

Het blijkt dat de Palestijnen, en vooral de mannen, na de 
oorlog een grote angst hebben om te praten. Alle mannen 
zijn verdacht. Een gewezen gevangene vertelde aan jour
nalist Jan Keulen: 'De reis naar Israël was vreselijk. We 
werden geblinddoekt en geslagen. Een palestijnse jongen 
van 19 jaar, Mohammed Dahan, werd doodgeslagen in de 
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bus. Hij had het lef te protesteren toen een israëlische 
soldaat vloekte. Hij zij: Allahu Akbar, God is de groot
ste, waarom vloek je, waarom beledig je Allah. Hij heeft 
het met zijn leven moeten bekopen.'10 

Vele israëlische soldaten protesteerden, relatief velen uit 
elitecorpsen. Voor het eerst kwamen er dienstweigeraars, 
jongens die weigerden nog verder in Libanon dienst te 
doen. Ze organiseerden zich in twee bewegingen: 'Solda
ten tegen het zwijgen' en 'Er is een grens'. 
Maar er zijn ook velen die er anders over denken. Uri 
Avnery, joods-israëlisch journalist, voormalig parle
mentslid voor de vredespartij Shelli sprak met soldaten 
die het gevangenkamp Al Ansar bewaakten. Hij hoorde 
naar eigen zeggen van hen de meest vreemde argu
menten: 
'Het zijn allemaal terroristen maar de meesten deden het 
voor het geld ... Ze worden veel te goed behandeld. Ze 
moeten hard worden aangepakt. De meesten van ons zijn 
bereid een petitie te tekenen opdat ze harder worden 
aangepakt.' Ik (Avnery) vroeg hem waar hij zijn informa
tie vandaan had. 
'Spreek je met gevangenen?' 
'Nee' 
'Heb je gedurende al die maanden dat je hier hebt gediend 
en duizenden mensen hebt bewaakt, nooit met een gevan
gene gesproken? Ben je niet geïnteresseerd in wie zij zijn?' 
'Nee' 
Later kwam ik erachter dat de bewakers niet met de 
gevangenen mogen praten ... 
'Als je nooit met een palestijnse gevangene hebt gespro
ken, hoe weet je dan wie zij zijn en wat zij denken? 
Journalisten zitten in Tel Aviv en schrijven vanuit een of 
ander partijbelang. Zouden ze meer moeten weten dan jij 
die hier al maanden bent?' 
'Ik volg alleen maar orders.' 
'Ik heb dat meer gehoord.' 
'Ik ben maar een eenvoudig man. Ik kan niet alles over
zien. De leiders weten het beter.' 
'Ook dat doet me ergens aan denken.' 
'Zij zouden ze niet vasthouden wanneer het niet noodzake
lijk was. En afgezien daarvan, velen worden vrijgelaten.' 
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'Per week worden er 20 à 30 vrijgelaten. Ondertussen 
worden anderen weer opgepakt.' 
'Daarvoor moet een reden zijn.' 
'Denk je er wel eens aan dat ze ouders, vrouwen, kinde
ren hebben?' 
'Zij zijn geen normale mensen zoals wij. Ze willen ons 
doden.' 
'Hoe weet je dat terwijl je nooit met ze gesproken hebt?' 
'Ik weet het.' 
En zo ging het maar door ... 11 

Hij behoort tot een natie, die is opgevoed in onbekend
heid met en in haat jegens de Arabieren, met name de 
Palestijnen. 

Gewelddadige polarisatie binnen Israël 

De tegenstrijdige geluiden uit de soldatenwereld zijn sig
nalen van de verdeeldheid in de israëlische samenleving 
welke gewelddadig escaleert. Na de massamoorden uitge
voerd door de falangisten in de palestijnse kampen Sabra 
en Chatila, werd de grootste massademonstratie uit de 
geschiedenis van Israël gehouden. Een menigte van naar 
verluidt 400.000 mensen eiste een onafhankelijk onder
zoek om de verantwoordelijkheid voor de gruwelen vast 
te stellen en riep om het aftreden van de regering. Uit 
protest trad de minister van energie af, evenals prof. M. 
Milson, het hoofd van het Israëlisch burgerbestuur op de 
westelijke Jordaanoever. 
Maar er waren ook andere geluiden. Verslaggevers teken
den uit de mond van veel mensen op: 'Wij hebben ons niet 
immoreel gedragen. Sabra en Chatila was een direkte straf 
voor wat de Palestijnen hebben gedaan.' Op de vraag: 'En 
al die vrouwen en kinderen dan?' kregen de verslaggevers 
hetzelfde antwoord en zij stelden onthutst vast dat de 
meerderheid van de mensen er zo over dacht. 12 Het onaf
hankelijke rapport kwam er. Het was samengesteld door 
een commissie onder leiding van opperrechter Kahan. De 
regering wist de aanbeveling, o.a. het aftreden van minis
ter Ariel (Arik) Sharon, te omzeilen. Daarop ontstonden 
opnieuw zeer verdeelde en heftige reacties: groot protest 
vanuit de oppositie en de vredesbeweging. Er werden 
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demonstraties gehouden die eisten dat er consequenties 
zouden worden getrokken uit het rapport-Kahan. Tegen
demonstranten, vooral oriëntaalse Joden, Begin-aanhan
gers, traden gewelddadig op. Een israëlische schrijfster 
schreef het volgende ooggetuigenverslag. 
'De stoet beweegt zich langzaam voort. Klappen zonder 
ophouden. Veel gespuug. Stenen. Amiram krijgt een 
brandende sigaret in zijn gezicht. Anat wordt afgetuigd. 
Later probeert een bruut een brandende fakkel in het 
gezicht van Talja te doven. Dit is niet zomaar uitschot; 
iemand heeft ze georganiseerd.' 
Ze riepen: 
'Arik koning van Israël. (Arik is minister Ariel Sharon, -
t.k.) Arik is Arik. Het zal jullie niet helpen! PLO-aan
hangers! Het zal jullie niet helpen. Jullie zijn vuilnis. 
Jullie hebben een commissie tegen Arik gemaakt. Jullie 
hebben een commissie tegen Begin gemaakt. Wij slaan 
jullie dood. Wij maken van jullie een holocaust. Vuilnis, 
vuilnis, vuilnis! !'13 

Tijdens die demonstratie van 10 februari 1983 werd een 
granaat geworpen. Emil Grünzweig werd gedood. Een 
schok ging door Israël. Joden doden Joden! De grote 
israëlische krant Davar schreef de dag erna dat het geen 
tragedie was maar moord, mogelijk gemaakt door Begin. 
De hand was die van de granaatwerper, de stem die van 
Sharon, wiens demagogie zijn aanhangers tot waanzin 
brengt. 'Zij die kwade gevoelens zaaien, oogsten granaten 
- en dat zou slechts het begin kunnen zijn.' Davar zegt dat 
de daders nog niet gevonden zijn en hoopt dat niet het
zelfde zal gebeuren als met onopgeloste zaken als de 
aanvallen op de burgemeesters van de westelijke Jordaan
oever.14 
Er was angst voor een burgeroorlog tussen oriëntaalse 
Joden, die Begin steunen en de Azkenazy-Joden uit Eu
ropa. Er was grote angst voor opkomend fascisme. De 
reacties waren, zoals het boven genoemde redactioneel 
commentaar van Davar, opnieuw hevig. Shelli, de kleine 
vredespartij, verspreidde het volgende pamflet: 
'Zij zullen niet slagen. 
Hij die het bevel gaf tot het bombarderen van vreedzame 
burgers in Tyrus, Sidon en Beiroet; 
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Hij die moreel en politiek schuldig werd bevonden voor de 
pogrom van Sabra en Chatila; 
Hij is degene die verantwoordelijk is voor het verspilde 
bloed van Vrede Nu-leden in Jeruzalem. 
Laat de israëlische regering nu aftreden. 
Weg met de koningen van Israël! 
Laten we ons verenigen om de democratie te verdedigen 
en een halt toe te roepen aan het fascisme!' 
Israëlisch Socialistisch Links gaf de volgende verklaring 
uit. 
'Een volk dat een ander volk onderdrukt kan niet vrij zijn. 
Een fascist vermoordde iemand van links, een lid van de 
vredesbeweging ... 
Het is geen toeval dat de vermoorde persoon iemand van 
links was ... 
Slechts de strijd voor de rechten van Palestijnen op een 
eigen onafhankelijke staat naast Israël; 
Slechts de eenheid van alle linkse en democratische krach
ten zullen het fascisme stoppen!'15 

Nieuwe verdrijving van Palestijnen? 

De heftigheid van deze verklaringen komen niet alleen 
voort uit verontwaardiging over de dood van deze 'Vrede 
Nu'-aanhanger, maar ook uit een diep gevoel van frustra
tie over de richting waarin de israëlische samenleving zich 
ontwikkelt en over de enorme kloof die ontstaat tussen 
bevolkingsgroepen. In dat spanningsveld ontstaan zaken 
als de volgende. Wij ontlenen dit bericht aan een israëli
sche krant. 
'Wij gaan gewelddadig worden', zegt Michael Dadone, 
voorzitter van een groep joods-israëlische jongens van 
marokkaanse afkomst uit Tiberias. Veel van de leden van 
de groep zijn reserve soldaten. Hij zegt: 'Wij zijn in een 
klote-situatie, compleet verloren. De Arabieren pakken 
onze banen af. Velen zijn werkloos, indien nodig zullen 
ze ondergronds gaan. We zullen stokken pakken en de 
Arabieren tot bloedens toe slaan. ' 16 

Op zichzelf zijn dit incidenten, maar het tekent een kli
maat van spanning die het meest terecht komt op de rug 
van de Arabieren. De israëlische regering en vooral pre-
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mier Begin misbruiken de woede en de frustratie van de 
oriëntaalse Joden, die voortkomt uit hun ondergeschikte 
positie in de israëlische maatschappij. Zij geven hen door 
hun nationalistische demagogie een gevoel van macht. 
Voor dat doel voeren zij de Arabieren c.q. de Palestijnen 
op als dé grote vijand. Binnen Israël zijn de gevolgen van 
deze voorstelling van zaken onmiskenbaar. Al met al kan 
gezegd worden dat de harde nationalistische en militaristi
sche lijn gestuwd wordt door een klasseprobleem binnen 
Israël zelf, waardoor het een veel breder en diepgaander 
probleem wordt en het strikt politieke terrein wordt over
stegen. 
Het komt zelfs zover dat de israëlische journalist Danny 
Rubinstein constateert dat er allerlei tekenen zijn die erop 
wijzen dat ernaar toe wordt gewerkt dat een groot gedeel
te van de arabische bevolking uit (groot)Israël zal worden 
verplaatst naar de arabische landen. 17 Ook mensen uit 
toplagen van de israëlische samenleving durven deze mo
gelijkheid in het publiek uit te spreken. 18 Een nieuwe 
massale verjaging dus. 

Expansie-politiek 

De harde lijn die tot uiting komt in de oorlog in Libanon 
werpt ook een licht op Israëls expansionisme. David Ben 
Goerion, de eerste premier van Israël heeft al rond het 
ontstaan van de staat geschreven dat er een joods Israël 
moest komen tot aan de Litani-rivier (in Libanon, 40 ki
lometer boven de noordgrens van Israël) met als noorder
buur een christelijk Libanon. 19 En Chaim Weizmann, de 
grote zionistische diplomaat en voorman - later de eerste 
president van Israël - heeft ten tijde van het bepalen van 
het mandaatgebied van Palestina al eens verklaard, dat de 
zionistische aanspraken op Trans-Jordanië (het huidige 
Jordanië) alleen voorlopig niet konden worden gereali
seerd. 20 Al lang geleden leefden onder vooraanstaande 
zionisten gedachten over een groot-Israël. Met die expan
sie-politiek lijkt Israël nu bezig. De Golan-hoogten zijn 
geannexeerd, de westelijke Jordaanoever wordt stap voor 
stap ingelijfd. 
In dat proces verschuiven ook de motieven. 
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Ging het bij de meerderheid van de zionisten aanvankelijk 
vooral om een plek, een staat waar Joden veilig kunnen 
leven, nu wordt gesproken over het van eeuwen gegrond
veste recht op het hele oude bijbelse land van Israël. Israël 
was eerst huiverig zelf een bezettende macht te zijn vanuit 
een morele overtuiging zelf geen agressor te willen zijn 
omdat men in het verleden zoveel agressie heeft moeten 
ondergaan. Men wende echter snel aan het idee van de 
bezetting (niet de bevolking, die onder die bezetting moet 
leven) en transformeerde haar in 'rechten'. 
Macht en overmacht scheppen hun eigen feiten. 
De bovengenoemde Bar On is van mening dat Israël de 
oorlog in Libanon is begonnen, mede ten gevolge van 
frustratie over het mislukken van een politiek in de Bezet
te Gebieden, en vooral de westelijke Jordaanoever, die 
een ander 'gematigd' palestijns leiderschap naar voren had 
moeten halen, de zogenaamde 'Dorpsliga's'. De PLO 
heeft er nog steeds een overgrote aanhang. Daarom moest 
de PLO eerst in zijn centrum worden getroffen. 21 

Daardoor zou de annexatie van de Westoever in versneld 
tempo kunnen worden volvoerd. 
Er kan worden gesproken van drie fasen in de nederzet
tingenpolitiek. In de eerste fase werd een aantal militaire 
kampementen aangelegd, hetgeen werd gerechtvaardigd 
met motieven van nationale veiligheid. Vervolgens kwa
men er landbouwnederzettingen waarvoor men goede 
gronden in beslag nam. De laatste tijd is er sprake van een 
derde fase. In hoog tempo wordt nu woningbouw gereali
seerd. De Westoever wordt in advertenties aangeprezen 
als de ideale plaats voor jonge echtparen, om een huis te 
kopen, om te investeren. Door de staat worden hiervoor 
enorme subsidies verstrekt.22 

Het plan Reagan dat in het najaar van 1982 werd gepubli
ceerd, dat een zelfstandig bestaan voor Palestijnen voor
stelde in verbondenheid met Jordanië, koppelde daaraan 
de bevriezing van de nederzettingenpolitiek. lsraëls ant
woord was het aankondigen van de stichting van 35 nieu
we nederzettingen. 
Volgens de verantwoordelijke staatssecretaris Dekel moet 
daarmee de joodse bevolking op de Westoever van 25.000 
toenemen tot 75.000.23 In de komende vijfentwintig jaar 
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wil de regering komen tot een bevolking van 1.500.000 
Joden. Dr. Meron Benvenisti, voormalig loco-burge
meester van Jeruzalem en expert op het gebied van de 
ontwikkelingen op de westelijke Jordaanoever wijst op de 
scherpe veranderingen in beleid. Hij zegt dat het niet 
zozeer om het aantal nederzettingen gaat, maar om het 
type nederzettingen. Amerikaanse en israëlische politici 
die spreken over een zogenaamd 'territoriaal compromis' 
zien dat over het hoofd. Hij voorspelt: 'Arabische steden 
en dorpen gaan als getto's worden. Ze zullen omringd 
worden door grote joodse slaapsteden, nederzettingen, 
militaire kampementen, alle bediend, verbonden en opge
deeld door snelle toegangswegen.'24 Begin 1981 schreef hij 
al dat de feitelijke bezetting van de Westoever reeds was 
voltrokken. 'Economisch, sociaal en juridisch is de West
oever al geïntegreerd in het israëlische systeem. '25 

Ofschoon het gebied officieel nog tot Jordanië behoort, 
vindt hij het een mythe te veronderstellen dat de jordaanse 
wet op de Westoever nog steeds de overhand heeft. Hon
derden 'decreten van de militaire gouverneur' uitgevaar
digd zonder enige parlementaire controle hebben het juri
dische en bestuurlijke systeem veranderd. 26 

In een reactie van Lustick worden de meeste feiten die 
Benvenisti naar voren brengt niet ontkend, maar hij wijst 
de interpretatie af als zouden de feiten nu al onomkeer
baar zijn. Men startte niet voor niets een nieuw woning
bouwplan op de westoever. De feiten zouden nog te 
weinig onomkeerbaar zijn. 27 

Verharding aanpak op Westoever 

De groei van nederzettingen is al jarenlang beleid, het 
economisch afhankelijk maken van de arabische bevol
king eveneens, de verharding van het optreden in de di
recte persoonlijke leefsfeer is nieuwer. Na medio 1981 
zijn de universiteiten stelselmatiger aangepakt: Bir Zeit, 
maar ook Al Najah en Bethlehem: willekeurige arrestaties 
van studenten en docenten, huiszoekingen, plotseling af
sluiten van toegangswegen. Sh. Aloni - een israëlisch 
parlementslid - vermeldt in een recent artikel de militaire 
orders van 29 oktober 1982. Die houden in dat er acties 
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tegen mensen moeten worden ondernomen, niet vanwege 
hun daden maar vanwege hun gezichtspunten: In de mili
taire instructies staat: 'Wij zullen de strijd tegen de natio
nalisten voortzetten; ga zonder ophouden achter alle 
groepen aan; de druk op hen mag niet verminderen, zelfs 
niet nadat ze uit hun baan zijn gezet. '28 

Er is dus geen sprake van toevallige uitschieters van solda
ten, hetgeen altijd wel voorkomt. De harde behandeling 
van de bevolking is bewust beleid. Zoals boven al vermeld 
werden tijdens de onlusten in het voorjaar van 1982, 
twintig bewoners gedood, vooral tieners. Een aantal is
raëlische soldaten werd nadien voor de rechtbank gehaald 
vanwege wangedrag. De rapporten die naar aanleiding 
van de rechtzaak werden samengesteld en in de openbaar
heid werden gebracht, veroorzaakten beroering in de is
raëlische pers. 
Het gerespecteerde Ha'aretz schreef: 'De richtlijnen van 
de opperbevelhebber zijn voor een deel klinkklaar ille
gaal, soldaten moeten ze niet opvolgen.' De krant ver
volgt met te zeggen, dat dit bewuste politiek is. 'Deze 
politiek bedoelt een voortdurende frictie met de arabische 
bevolking te veroorzaken, wil toenemende spanningen 
creëren door Gush Emonimkolonisten toe te laten in 
dichtbevolkte arabische gebieden. Deze politiek leidt on
vermijdelijk tot verzet bij de arabische bewoners en dit is 
waarschijnlijk een van de doeleinden. Het antwoord van 
het militair bestuur op de reactie van de arabische bewo
ners is een wrede politiek van de harde hand, wat inhoudt 
het aanmoedigen te schieten om te doden door kolonisten 
en door soldaten. Geen wonder dat deze politiek heeft 
geleid tot zulke vreselijke gebeurtenissen als het schrijven 
van nummers, in concentratiekamp-stijl, op de armen van 
Arabieren die worden bijeen gebracht en mishandeld. 
Laten we de feiten niet ontkennen. De bevelen van de 
opperbevelhebber die ons de haren te berge doen rijzen, 
zijn de spiegel waarin we ons gezicht zien, het gezicht van 
Israël aan het begin van 1983. Het is een politiek van 
bezetting die in snel tempo de israëlische samenleving 
verandert door zijn joodse, humanistische en zionistische 
aard te corrumperen. '29 

Een andere ontwikkeling is, dat min of meer heimelijk 
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wordt bevorderd dat de kolonisten op de Westoever eigen 
legertjes vormen. Een krant commentarieert: de bevol
king is toch al onderworpen aan de willekeurige beslissin
gen van het huidige militaire bestuur, nu wordt ze overge
laten aan de grillen van extremistische Israëli ers. 30 

Niet voor niets wordt de nederzettingenpolitiek ver
scherpt. Niet voor niets worden er enorme sommen geld 
in geïnvesteerd. Het gebied is politiek zeer belangrijk. 
Hier kan nog steeds de palestijnse ministaat worden ge
sticht. Als het zover komt moet het geschieden onder vele 
en goede voorwaarden, anders zou het een afhankelijke 
kolonie, een soort Bantoestan worden. 
Daarom verzet de vredesbeweging in Israël zich fel tegen 
de nederzettingenpolitiek. Zoals nog in januari 1983 bij de 
nederzetting van Efrat. Op het pamflet dat werd verspreid 
stond: 
'Ga met ons mee om de annexatie een halt toe te roepen. 
Bouwen op de Westoever vergt enorme sommen geld. Dit 
geld is gestolen geld! Het is geroofd van de achterbuurten, 
van de bejaarden, van schoolkinderen. Van ons allen. Dit 
geld is geroofd van de israëlische samenleving. Bouwen 
op de Westoever is onderdeel van een groter plan - een 
plan om de Bezette Gebieden te annexeren. 
Annexatie van de Westoever zal iedere dialoog voorko
men, zal iedere overeenkomst ondermijnen. 
De annexatie van de Westoever zal de volgende oorlog 
over ons doen komen. Kunt u ermee instemmen 'groter 
Israël' te offeren voor een mogelijkheid tot vrede ?'31 

Het is naïef de joodse kolonisten af te schilderen als een 
extreem rechtse groep die slechts een minderheid is, en 
daarom minder serieus zou moeten worden genomen. Ze 
vormen inderdaad een minderheid maar hebben de steun 
van de hele staatsmacht achter zich. 
Al vaker zijn extreme tendensen in de israëlische samenle
ving gebagatelliseerd. Niet door de Arabieren, de Palestij
nen die direct met hen te maken hebben. De recente 
geschiedenis toont aan, dat rechtse splinters richtingbepa
lend kunnen worden voor het gehele regeringsbeleid. 
De Gush Emonim-beweging werd zo'n zes jaar geleden 
afgedaan als een fanatiek, maar ongevaarlijk rechts-reli
gieus groepje. Ze bleek de voorhoede te worden van een 
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nederzettingenpolitiek die rechtstreeks aanstuurt op an
nexatie. Minister Sharon werd enkele jaren gelegen nog 
afgeschilderd als een extreme uitzondering. Hij werd be
palend voor de hoofdlijn van het militair beleid en was de 
'genius' achter de Libanonoorlog. Een ander 'wild plan' is 
het steeds weer opduikende gerucht van de joodse bezet
ting van het tempelplein of de tempelberg in Oost-J eruza
lem. Het is een islamitische heilige plaats, met twee be
roemde heiligdommen, de Al Ahsa-moskee en de Rots
koepel. Het is niet ondenkbaar dat een bezetting de arabi
sche wereld in vlam zal zetten. Een merkwaardige en 
gevaarlijke vorm van steun voor deze doeleinden ligt bij
voorbeeld in het Tempelbergfonds. Het wil tientallen mil
joenen dollars geven voor joodse nederzettingen in Judea 
en Samaria. De mensen erachter willen ervoor zorgen, dat 
er 'geen vierkante meter van groot-Israël of zijn nederzet
tingen wegslipt'. Het uiteindelijke doel is het bouwen van 
de derde tempel op de tempelberg waar nu de rotskoepel 
staat. De donors vertegenwoordigen 40 miljoen protes
tanten uit de Verenigde Staten die zich geestelijk verbon
den voelen met de Bijbel en het land van de Bijbel.32 

De politiek van expansie, de politiek van de harde lijn is 
niet alleen een produkt van de huidige Likoed-regering. 
Het nederzettingenbeleid kwam op gang tijdens de rege
ringsperiode van de Verenigde Arbeiderspartij. Die voer
de zijn verkiezingscampagne in 1981 onder het motto van 
een 'sterk Israël', nauwelijks onderdoende voor Likoed. 
De kritiek van de Vredesbeweging 'Vrede nu' is dan ook 
dat de Verenigde Arbeiderspartij niet meer is dan een 
bleke afspiegeling van Likoed en geen echt vredesalterna
tief biedt. 

Oorzaken 

De huidige politiek van de Likoed-regering onder leiding 
van Begin wordt gedragen door een meerderheid van de 
bevolking. De politiek van de harde hand, van het anti
Palestijnse zit diep verworteld in heel Israël, al vinden 
velen dat het onder Begin-Sharon te ver is gegaan. 
De oorzaken van deze politiek zijn gelegen in een combina
tie van factoren, waarvan hier een paar worden genoemd. 

153 



De feitelijke politiek wordt Israël vooral mogelijk ge
maakt door de Verenigde Staten. De speciale band, de 
enorme financiële en militaire steun scheppen er de ruimte 
voor. Boaz Evron, een joods-israëlische publicist, be
schrijft in een artikel uit 1980 de processen die tot deze 
steun hebben geleid en de effecten die dat heeft. Hij zegt 
dat de herinneringen aan de Holocaust, met alle mythi
sche bijklanken die dat woord oproept, bewust door de 
israëlische regering zijn gebruikt om een voorkeursbehan
deling te vragen. De westerse wereld vond ook dat Israël 
die verdiende. Hij wijst erop dat door die voorkeursbe
handeling een broeikassfeer is geschapen waardoor Israël, 
ook militair heeft kunnen uitgroeien tot wat het nu is. 
Daarmee is het ontstaan van een 'dubbele morele stan
daard' gepaard gegaan. Evron: 'Wij, die onze belang
rijkste argumentaties baseren op rechtvaardigheid en de 
verplichtingen van de wereld tegenover de 'overgebleven 
vluchtelingen' (de Joden van de Tweede Wereldoorlog 
t.k.) zien onszelf gerechtigd relaties aan te gaan met de 
meest onderdrukkende regimes, wapenhandel te bedrij
ven met de slechtsten onder de naties en de niet-Joden die 
onder ons bestuur leven te onderdrukken. Het gebruik 
van de moord op de Joden voor dit doel is ontwikkeld tot 
een ware kunst. '33 Evron wijst nog op een ander merk
waardig effect. Het Zionisme voerde zijn programma uit 
op grond van de discriminatie van de Joden in de wereld. 
Het wilde Israël, de joodse natie, een gelijkwaardige 
plaats teruggeven onder de volken. Het resultaat is het 
omgekeerde. Israël eist een voorkeursbehandeling op en 
plaatst zich zo in een uitzonderingspositie. 34 Zo reprodu
ceert Israël als joodse natie haar oude positie. Een andere 
oorzaak van de israëlische politiek vindt zijn grond in de 
vijandigheid van de arabische landen, gecombineerd met 
een grote pre-occupatie van joodse Israëliers met de eigen 
veiligheid. Het verbale geweld vanuit de arabische wereld 
en de feitelijke oorlogen zijn mede oorzaak van de milita
ristische en compromisloze politiek die de staat nu voert. 
Dat werd gestimuleerd door de grote gevoeligheid van de 
joodse bevolking voor eigen veiligheid. De verschrikking 
van de Tweede Wereldoorlog en de lange geschiedenis van 
anitsemitisme, die daaraan vooraf ging, het daardoor ge-
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groeide diepe wantrouwen tegen de niet-joodse wereld, 
spelen daarin een belangrijke rol. De vijandigheid van de 
buitenwereld wordt opgeblazen en misbruikt, zelfs tegen 
het belang van Israël zelf en zijn toekomst in de regio, 
maar dat maakt het feitelijke gebruik ervan en het desas
treuze effect er niet minder op. 
Door de feitelijke politiek, door het gebruik en misbruik 
van 'de buitenwereld', verliest Israël steeds meer van zijn 
traditionele vrienden, met name de W esteuropese landen. 
Martin Buber waarschuwde al in 1928: 
'De joodse staat zal een staat als Albanië worden of de 
redder van de mensheid.'35 Zo'n uitspraak geeft opnieuw 
de hooggestemde verwachtingen weer, maar wijst ook op 
het gevaar van isolement. In een commentaar op de oor
log in Libanon zei Jacov Arnon: 'Israël kan niet blijven 
doorgaan zich als een kruisvaardersstaat in het Midden
Oosten te gedragen.' 

Perspectieven 

In het perspectief op een oplossing is de internationale 
politiek een essentiële factor en met name de politiek van 
de Verenigde Staten. Alleen de Verenigde Staten lijken in 
staat de politiek van Israël te veranderen. Vrijwillig zal 
Israël dat niet doen. Als je - in termen van machtspolitiek 
gezien - alle kaarten in handen hebt, geef je die niet 
vrijwillig uit handen. Of de Verenigde Staten Israël echt 
zullen dwingen is de grote vraag. Veelal bleef het ondanks 
diepe verschillen van mening bij woordenstrijd of hoog
stens het tijdelijk opschorten van wapenleveranties. 
De politiek van de arabische landen is ook altijd van grote 
invloed geweest op het conflict in het Midden-Oosten. Er 
is altijd veel steun geweest voor de palestijnse zaak, omdat 
deze werd beschouwd als een gezamenlijke arabische 
zaak. Op het ogenblik lijken de arabische staten de pales
tijnse zaak slechts op afstand te willen steunen. Het veel
genoemde oliewapen was uiteindelijk niet veel meer dan 
wapengekletter. Het nu wankele Opec-front diende voor
al ter verhoging van eigen inkomsten. Veel arabische lan
den hebben meer de angstige blik gericht op het Oosten 
waar het islamitische Iran hen kan bedreigen, dan dat ze 
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zich lijken te bekommeren om de 'zionistische expansie'. 
Wellicht meer hoop tegen de huidige politiek geeft de 
groeiende israëlische vredesbeweging. 
Ze sluit aan bij de behoefte van de israëlische bevolking 
eindelijk van de oorlogssituaties af te zijn, een diep ver
langen naar vrede en veiligheid en tegen een verdere mili
tarisering van de staat en van de mentaliteit onder de 
mensen. Er ontstaat frustratie en woede omdat velen zien 
dat de oorlogstoestand kunstmatig wordt opgevoerd. 
De grootste groep uit de vredesbeweging, Vrede Nu, sluit 
daar heel nauw bij aan en heeft grote aantallen mensen 
tijdens de oorlog in Libanon op de been gebracht. Vrede 
Nu lijkt het meest bezorgd om Israël zelf en zijn morele 
gedrag. Vrede Nu ontwijkt de PLO en spreekt zich niet 
duidelijk uit voor een regeling van de palestijnse 
kwestie. 36 

Het 'Comité tegen de oorlog in Libanon', ontstaan uit het 
Comité van Solidariteit met de Universiteit van Bir Zeit, 
werkt principieel met Palestijnen samen. Het wil een ge
sprek met en erkenning van de PLO. Ook religieuze 
vredesgezinde groepen hebben zich aaneengesloten, een 
zeer interessante ontwikkeling binnen Israël. Het reli
gieuze blok, vast steunpunt van Begin, wordt zo met 
religieuze argumenten bestreden. Verder mogen we ho
pen dat de PLO zijn diplomatieke offensief, ingezet na de 
evacuatie uit Beiroet zal en kan voortzetten. Er dreigt 
voortdurend een splitsing in de gelederen en een begrijpe
lijke maar vruchteloze radicalisering vanuit een toegeno
men verstrooide en desperate situatie na de oorlog in 
Libanon. 
Voor de Palestijnen is de situatie na die oorlog nog slech
ter geworden. Gelukkig verliezen zij de hoop niet. Want 
voor Israël zal er pas vrede komen als het de palestijnse 
rechten erkent. Voor beiden kan er gebouwd worden aan 
een bestaan in veiligheid als ze toenadering en compro
missen zoeken. Er mag gehoopt worden op een door 
schade en schande veranderd denken over veiligheid. Het 
besef zal moeten doordringen dat veiligheid niet kan wor
den gebouwd op militaire macht. Zogenaamde veilige en 
verdedigbare grenzen brengen geen vrede. Voor het slui
ten van vrede heb je de ander nodig. lsraëls redding is de 
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oplossing van het palestijnse vraagstuk, via de weg van 
wederzijdse erkenning, waardoor vriendschappelijke be
trekkingen kunnen groeien met omringende landen. Zoals 
Eliav zegt: 'Our future is in the East', niet als een Israël 
dat een verlengstuk van het Westen is. Het is niet eenvou
dig de verhalen van de joodse Israëlier en de Palestijn bij 
elkaar te brengen. Er is mensen veel aangedaan. Wonden 
genezen soms maar langzaam, maar ze onnodig openhou
den is heel wat anders. Trauma's kunnen worden geheeld. 
Beide partijen hebben groepen nodig die elkaar serieus 
nemen. 
De Palestijn Bashir Bargouti vertelde onlangs (begin 1983) 
het volgende aan een israëlisch journalist. Hij is hoofdre
dacteur van een Palestijns weekblad en had kort daarvoor 
gehoord dat zijn stadsarrest van 21

/ , jaar was opgeheven. 
Een van de vragen was of hij geloofde in de mogelijkheid 
van joods-palestijnse samenwerking. Hij antwoordde 
door een voorval aan te halen uit 1975. Hij was toen 
vastgezet, had veertig dagen achtereen in een isolatiecel 
gezeten. Toen hij voor het eerst werd gelucht, gebeurde er 
iets. 'Ik stond daar, verblind door de zon, en plotseling 
legde iemand zijn hand op mijn schouder en ik hoorde een 
stem zeggen: 'Ik verontschuldig me, maar ik moet u 
handboeien omdoen. Ik doe dit tegen mijn wil. Ik kom 
uit een kibboets en heb een andere opvoeding gehad. 
Vergeeft u mij alstublieft in de naam van het volk van 
Israël.' Ik was zeer ontroerd, barstte in tranen uit en van 
dat moment af geloof ik in relaties tussen Joden en Ara
bieren. Natuurlijk in twee afzonderlijke staten.'37 

Wij westerse buitenstaanders zouden in dit slepende en 
gevaarlijke conflict zowel de onderliggenden moeten steu
nen als in beide groepen de toenadering moeten bevorde
ren, waar en voor zover ons dat mogelijk is. 

A. J. J Kamphof 
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