De Stichting Vrede voor Palestina ondersteunt projecten voor kansarme
Palestijnse kinderen. Omdat de huidige generatie niet in staat blijkt om vrede te
bewerkstelligen, heeft de Stichting de hoop op de jeugd gevestigd. Ze richt zich
daarbij op steun aan (buitenschoolse) activiteiten die verbindend kunnen werken
tussen volkeren: taal, muziek & cultuur en sport. Kinderen krijgen daardoor meer
een gevoel van eigenwaarde en vrede in zichzelf. Hopelijk brengt dat vrede in het
Palestijns-Israëlisch conflict dichterbij.
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Verkorte zomervakantie:
Het is het meer dan waard
Het was 5 juni 1967, 11.00 uur, op een zomerse
maandagmiddag. Ik was tien jaar oud en speelde met
de bal op straat bij ons huis, samen met mijn broertje,
neefje en buurjongen. Op dat moment verscheen in de
verte mijn vaders auto. Het eerste wat meteen in mij
opkwam was: wat vroeg, mijn vader is mooi vroeg thuis.
Al gauw begreep ik dat het verre van mooi was. Er was
oorlog.
Oorlog, dacht ik, wat nu? Moeten we schuilen, wegrennen,
vechten, maar waarheen? En hoe? Als kind blijf je zoeken
naar alle signalen die je kunt krijgen van volwassenen om
een beter beeld van de situatie te schetsen voor jezelf. Je
blijft iedereen observeren om een eigen analyse te maken
en om grip op de situatie om je heen te krijgen.
Want wat is oorlog? En hoe ziet die er uit? Wie was die vijand
dan? De joden, Israëliërs, orthodoxen met een strookje
haar langs de oren, zo werd die vijand omschreven. Lange
haarstrookjes bij de oren?! Hoe dan?
Zo was er al gauw een eind gekomen aan ons kinderspel;
ballen gooien, zorgeloos genieten en samen spelen. We
doken snel met z’n allen onder in het onderhuis waar we
ons het meest veilig voelden.
De ramen waren dicht, het was koud, donker en stil. We zijn
hier veel dagen in stilte gebleven. We hadden weinig te
eten en waren lang in verwarring. Mijn vader en mijn oom
waren in overleg en hadden samen een besluit genomen:
de regio was niet langer meer veilig en we zouden naar het
noorden gaan vluchten. Ik was bang, maar tegelijkertijd
was het ook spannend. Op weg naar het noorden zagen
we diverse kapotte auto’s, tanks en dode lichamen die
stil en verlaten achterbleven. Eenmaal in Bir Zeit gingen
we rechtstreeks naar een familielid waar we de komende

periode zouden verblijven.
Een paar dagen later vielen
de Israëlische tanks ons
dorp binnen. Alle mensen
van het dorp renden hun
huizen uit richting het
klooster. Mijn oom had zijn
jongste zoon in zijn armen
en hield tegelijkertijd mijn
hand vast en we renden.
We renden zo ver en zo hard als we konden. Ik kon de tanks
achter ons al zien oprukken. Ze naderden steeds sneller ons
dorp. Ons dorp! Mijn slipper schoot uit mijn voet en ik wilde,
tegen de wil van mijn oom in, alsnog teruggaan om die te
redden. Tot ergernis van mijn oom vanwege de vertraging
die ik veroorzaakte, heb ik het toch gered. Ik kon mijn zomer
verder op twee slippers lopen.
Eenmaal in het klooster moesten alle mannen zich
presenteren bij de militairen die het klooster omsingeld
hadden. Het waren de moeilijkste momenten, denk ik, voor
ons gezin. Een vader die afscheid nam van zijn kinderen
en van zijn vrouw. Ik hoor hem goed terwijl hij fluistert in
de oren van mijn moeder: “Zorg goed voor de kinderen”.
De volgende vierentwintig uur was de situatie stil en
verward. Het duurde lang voordat de eerste mannen weer
terugkwamen. Eindelijk, mijn vader was er weer... het gezin
was gelukkig weer compleet!
Ik schrijf dit op 21 juni 2013. Vandaag is het de langste
dag van dit jaar. Maar voor mij was 5 juni 1967 in feite de
langste dag uit mijn leven. Ik ben er nooit achter gekomen
voor hoeveel andere kinderen die dag ook de langste dag
van hun leven was. Maar ik weet zeker dat het er velen
waren, zowel Palestijnse als Israëlische kinderen, maar ook
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volwassenen, mannen en vrouwen. Oorlog is een kwaad.
Oorlog kent geen discriminatie. Oorlog raakt iedereen.
In het nieuws maakt men zich tegenwoordig steeds meer
zorgen over de economische crisis. Niet alle mensen kunnen
(lang) op vakantie gaan. Maar gelukkig zijn er voor velen
van ons nog wel mogelijkheden. Als Stichting bieden we
deze zomer een paar educatieve en recreatieve weken
voor ruim honderd jongeren aan, die het begrip vakantie
helemaal niet kennen. Ze zijn opgesloten achter een hoge
muur, de zee is verboden voor hen, ze zijn beperkt in al
hun mogelijkheden, ook in hun lichaam. Gehandicapte
kinderen samen met gezonde vriendjes en familieleden
mogen samen genieten van het tweeweekse educatieve
zomerkamp, gefinancierd door jullie genereuze bijdragen.
Het brengt vreugde voor zowel jong als oud, gezond en
gehandicapt en het doorbreekt het verborgen sociale taboe
dat geïsoleerde gehandicapten zo vaak ervaren.

Beste donateurs; jullie vakantie mag dan korter zijn door de
crisis, maar deze wordt verlengd met de twee weken voor
meer dan honderd jongeren in Al Khader, (Saint George)
bij Bethlehem. Tijdens het schrijven flits ik terug naar Al
Khader waar het zomerkamp inmiddels in volle gang is. Ik
hoor de vreugde, het spel, het gelach. Ik hoor het kind echt
kind zijn. Juni mag bij mij andere herinneringen oproepen,
maar dankzij jullie bijdrage zullen deze jongeren andere en
leukere herinneringen bewaren.
Ik wil jullie graag een fijne en zorgeloze vakantie toewensen;
geniet van je vakantie. Geniet van de rust en wees gerust
dat elke euro die je gaf en geeft, een blije glimlach op het
gezicht van een kind zal zijn. Je verkorte vakantie wordt
verlengd daar waar kwetsbare kinderen mee mogen
genieten. Bedankt.
Nabil Sahhar
Voorzitter

Muziektheater op de School van de toekomst,
de Al Mostaqbalschool in Al Khader
Theater maken, muziek maken en dansen: in essentie gaat het om spelen maar uiteindelijk gaat het over veel meer
dan het spel alleen. Het gaat ook om het samen doen, om het opgaan in het moment, om het actief prikkelen van
fantasie en creativiteit, om het overwinnen van gêne, om het laten opbloeien van zelfvertrouwen, om het hard samen
toewerken naar een mooi eindresultaat en dan met z’n allen gloeien van trots.

Rian op de
Al Mostaqbal
school in mei jl.
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Theater, muziek en dans kunnen bewust ingezet worden
als middelen tot creatieve therapie, maar ook zonder dit als
einddoel te hebben, behouden deze kunsten een gedeelte
van hun therapeutische kracht. Ze bevorderen zelfexpressie,
ze stimuleren lichaam en geest om in het moment te
handelen, ze openen nieuwe deurtjes in hoofden waarvan
het bestaan ervan voorheen niet eens gekend was. Ik geloof
dat deze krachten, inherent aanwezig in deze actieve en
‘groepsgerichte’ vormen van kunst, van toegevoegde
waarde zijn voor ieder kind. En wellicht nog meer voor
kinderen die door de samenleving als “anders” bestempeld
worden; omdat ze moeilijker leren, omdat ze minder sociaal
zijn of omdat ze een lichamelijke afwijking hebben. Bij
theater, muziek en dans is gevoel en inleving van veel groter
belang dan mentale inspanning of technische perfectie. Met
een duidelijk kader, de juiste coaching en een goede dosis
motivatie kan ieder kind schitteren in een productie. In het
kind groeit zelfvertrouwen en daardoor innerlijke vrede. En
dat is precies het idee.
De Al Mostaqbalschool in Al Khader is een bijzondere
basisschool. Moeilijk lerende kinderen, gehandicapte
kinderen en ‘gewone kinderen’ volgen onderwijs met
elkaar, en de normaliteit waarmee onderwezen wordt en de
kinderen met elkaar omgaan maakt de school zo bijzonder.
De school maakt geen onderscheid tussen de verschillende
‘categorieën’ kinderen. Helaas doet een deel van de
gemeenschap dat wel. Dat is één van de redenen waarom
het idee ontsprong een voorstelling te maken met de

school, niet enkel voor de leerlingen en hun ouders, maar
ook voor de gemeenschap.
Mijn naam is Rian Evers, ik ben een dramadocente en
een muziektheatermaker. Afgelopen mei bezocht ik de
Al Mostaqbalschool om mij alvast een beetje voor te
bereiden op het ambitieuze en inspirerende project dat in
september gaat plaatsvinden: een voorstelling maken met
de hele school in 1 maand tijd. Een beeldende voorstelling,
met veel muziek en dans waarin de spelers hun eigen
verhaal verbeelden, verpakt in een sprookje, fabel of sage.
Het uitgangspunt is dat iedereen mee doet en dat bij
iedere persoon en iedere klas gekeken wordt naar hoe
hun talenten op het gebied van theater, muziek en dans
optimaal gebruikt kunnen worden. Zo wordt bijvoorbeeld
ADHD geen belemmerende factor, maar een mogelijkheid
tot het maken van verschillende lagen in de voorstelling.
Toewerken naar een bepaald einddoel werkt stimulerend
en creëert een kader dat voor de korte periode van mijn
verblijf gewenst is. Echter, het samen maken van de
voorstelling en het in groepsverband uiten van jezelf door
middel van theater, muziek en dans is van een even groot
belang als het uiteindelijke product. Het brengt de kinderen
en de docenten nauwer samen en geeft hen meer inzicht
in elkaar en henzelf. Op deze wijze biedt dit project voor
alle betrokkenen (de kinderen, de docenten, de school, de
ouders, de gemeenschap) kansen tot zelfontplooiing en
groei.
Rian Evers

Rian sluit haar verblijf af met de eindvoorstelling van het project. Het is de bedoeling dat deze
meerdere keren wordt vertoond. Tijdens haar verblijf zal Rian het project overdraagbaar maken aan
de staf van de school, zodat deze zelf de eindvoorstellingen op andere plaatsen kunnen begeleiden
zoals op de scholen in de directe omgeving.
Het muziektheaterproject willen wij van harte bij u aanbevelen. Wij geloven erin. De kosten van
dit project worden begroot op circa € 3.150,-. Wij hopen van harte dat u dit project financieel wilt
ondersteunen.
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Terugblik op de informatieavond
van 4 juni jl.
Gerrit Buunk
tijdens zijn
presentatie

Rian Evers
zingt Fairouz

Er was veel belangstelling

De zomer toonde zijn gezicht op die avond in Deventer.
Op het hoofdplein De Brink was van alles te doen:
kermis, terrassen, cafés, muziek. Kortom een perfecte
avond om buiten van alles te beleven. Maar de grote
zaal van de openbare Bibliotheek van Deventer stond
die avond in het teken van Palestina en ademde een
Palestijnse sfeer. De leden van de stichting Vrede voor
Palestina waren druk bezig met het inrichten van de zaal
voor de informatieavond die dit jaar in samenwerking
met de Bibliotheek werd gehouden. Foto’s, muziek,
lekkere Palestijnse hapjes, folders, verheugde gezichten
van de leden van de stichting door de grote opkomst;
alles had een Palestijnse vingerafdruk.
Voor deze avond had de stichting een tweetal sprekers
uitgenodigd:
Voor de pauze hield de heer Gerrit Buunk, uitgezonden
door stichting Kerk in Actie, een indrukwekkende
presentatie over zijn waarnemingen als vrijwilliger binnen
het “Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine
4

and Israel (EAPPI)”. Gerrit Buunk nam het publiek mee op
een korte reis naar dorpen en steden op de West Bank
waar hij met eigen ogen zag hoe de Palestijnen onder de
Israëlische bezetting leven. De beelden die hij schetste over
de dagelijks kleine details van het leven van de Palestijnen
nodigde het publiek uit tot het stellen van vragen. Dankzij
de onpartijdigheid en de professionaliteit van Gerrit Buunk
was de boodschap van zijn presentatie op die Deventerse
zomeravond erg duidelijk.
Tijdens de pauze waren er mogelijkheden voor het publiek
om onderling van gedachten te wisselen over Palestina en
het verhaal van Gerrit Buunk. Na de pauze presenteerde de
voorzitter van de Stichting, de heer Nabil Sahhar, de stand
van zaken en activiteiten van de Stichting. Daarna was het
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tijd voor mevrouw Rian Evers.
Rian bracht tijdens haar presentatie de warmte van het
buitenweer naar binnen. Zij vertelde vol vuur over haar
verleden in het Midden Oosten waar zij meer dan een
jaar heeft gewoond. Over haar bijdrage aan Al Mostaqbal
School die in september 2013 gaat plaatsvinden sprak zij
zo mogelijk nog ecthousiaster. Rian gaat een maand lang
op de Al Mostaqbal School de kinderen begeleiden op het
gebied van drama en muziek. Zij wil haar werk op de school
afsluiten met een voorstelling. Rian besloot haar presentatie
met het zingen van een prachtig Arabisch lied van de
bekende Libanese zangeres Fairouz. Iedereen in de zaal was
geroerd door de performance van deze jonge, bevlogen
vrouw.

Met volle tevredenheid kijken we terug op onze
informatieavond. Wij zijn alle aanwezigen dankbaar voor
hun aanwezigheid en betrokkenheid.
Wij zijn de openbare Bibliotheek Deventer ook zeer
dankbaar. Door het mogen gebruiken van hun
prachtige locatie, hun bijdrage aan de publiciteit en hun
ondersteuning, is de avond zeer geslaagd.
Als laatste willen we Gerrit Buunk en Rian Evers nogmaals
danken voor hun komst en hun bijdrage aan deze
succesvolle avond.
Khaled Sa’ad
Bestuurslid

Educatief Zomerkamp 2013
Van 10 tot 25 juni waren 109 kinderen in
de leeftijd van 5 tot 14 jaar deelnemer aan
het spannende Educatieve Zomerkamp. Dit
Zomerkamp werd georganiseerd door de Al
Mostaqbalschool met als doel de integratie van
enerzijds gehandicapte kinderen en leerlingen
met leerproblemen en anderzijds “gezonde”
kinderen vanuit Al Khader.

Samen dansen

Op weg naar het Al Khader Stadium
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Van deze 109 kinderen waren er 11 met een handicap, 46 met
leerstoornissen en 52 kinderen uit het dorp. Voor het eerst
waren er veel meer aanmeldingen dan dat er plaats was. Een
aantal kinderen moesten helaas worden teleurgesteld.
Er waren veel verschillende soorten activiteiten:
• Schilderen, tekenen en handvaardigheid
• Muziek: dans, zang, folklore dansen (dabkah)
• Sport: voetbal, cricket en andere sport wedstrijden
•	Recreatieve activiteiten: spelen in de spelotheek, een trip
naar het zwembad
• Drama

Het feit dat kinderen gezamenlijk deelnemen aan al deze
creatieve activiteiten bevordert het saamhorigheidsgevoel in
een land waarin handicaps helaas nog steeds een taboe zijn.
De grote kracht van de creatieve werkvormen is dat er geen
jij en ik bestaat, maar alleen maar wij… samen. Het speelse
element staat voorop, niet de prestatie. Want na een lang
schooljaar met zware taken gaat het in deze 2 weken om
genieten.
De 109 kinderen waren naar leeftijd ingedeeld in 4 groepen
met een eigen naam en een eigen, speciaal gecomponeerd
lied: Leeuwen, Al Mostaqbal generatie, Vogels 1 en Vogels 2.

Sporten in het Al Khader
Stadium

Voorbereiding Palestijnse bruiloft
Competitie in het
Al Khader Stadium
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Alle deelnemers droegen een T-shirt en pet met het logo
van de Stichting Vrede voor Palestina.
Er was een dagelijks schema voor iedere groep; de dag
begon gezamenlijk met alle kinderen, waarbij alle vier de
liederen werden gezongen en ochtendoefeningen werden
gedaan. Daarna begon elke groep te werken volgens hun
eigen dagindeling.
De kinderen brachten een dag door op het Al Khader
stadium, waar ze voluit konden spelen en voetballen.
Heel speciaal was ook de zwemdag, waarin alle kinderen
onder begeleiding van het personeel en een heel aantal
moeders heerlijk samen naar het zwembad gingen.
Zwemmen is voor hen een geweldige belevenis en uniek
in het dagelijks leven.

De kinderen kregen een training hoe ze een “Palestijnse
bruiloft” konden uitbeelden. Deze werd aan het eind van
de twee weken in een feestelijke einduitvoering getoond,
waarin ze dansen lieten zien en waarin clowns optraden.
Ieder kind kreeg na afloop een puzzel.
Uit de terugkoppeling van de school wordt duidelijk dat de
kinderen geweldig hebben genoten. De foto’s spreken voor
zich!
Mathilde Spaapen
Bestuurslid
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Lezen met Ies Walpot
Ies Walpot (79 jaar, voormalig predikant en docent) is een van onze vaste donateurs.
Op het eind van onze informatie-avond van 4 juni jl. nodigde hij mensen uit om
samen het boek In Blessuretijd van Ed van Thijn te lezen. Hijzelf is daar diep van
onder de indruk. Hoe komt dat? Wat is zijn betrokkenheid met Israël, met Palestina,
met Joden en Palestijnen? Op mijn vragen vertelt Ies het volgende:
“Ik ben genoemd naar de beste vriend van mijn vader,
die wij oom Ies noemden. Mijn vader dacht dat dat van
Isaak kwam, daarom heet ik voluit Isaak. Oom Ies was een
messiaanse Jood en voelde zich door en door Jood. Hij was
getrouwd met een niet-Joodse, maar werd toch op het eind
van de oorlog geïnterneerd in werkkamp Havelte. Toen zijn
transport naar Westerbork werd aangevallen vluchtte hij en
via via wist hij met zijn dochtertje onder te duiken bij een
familie in het Gooi. De buurman daar was een NSB-er, oom
Ies zijn dochtertje speelde met NSB-kinderen. Die buurman
wist van de onderduik, maar heeft oom Ies nooit verraden.
Na de oorlog heeft oom Ies in Scheveningen gepleit voor
zijn vrijlating. Het verhaal gaat dat hij zelfs met hem heeft
gebeden. Ik vind het nog steeds een heel mooi voorbeeld
van verzoening. Ik ben altijd veel opgetrokken met oom Ies.
Toen ik 17 jaar was hoorde ik voor het eerst van de
concentratiekampen en zag ik de beelden van die
uitgemergelde mensen. Ik sliep er nachtenlang niet van. Ik
ging theologie studeren en las alles over Israël: hoe Joden
die zoveel meegemaakt hadden toch weer hun land en hun
leven opbouwden. Als mensen uit zo’n diepe hel weer op
kunnen staan, dan kun je altijd opnieuw beginnen.
Als student ben ik in 1958 liftend en met de boot naar
Israël gereisd, voor een verblijf van drie maanden. Ik
kende niemand. Ik ben gaan trekken en ontmoette vele
mensen. Een arts in Nazareth vertelde me van vrouwen
die in brand gestoken waren. Een oud-parlementslid
van de Communistische Partij nam me mee naar een
verwoest Palestijns dorp: jij met je idealisme over Israël,
de Israëlische regering zegt dat het een ruïne is van voor
Christus, maar het is een verwoest dorp. Het drong niet echt
tot me door. Ik liftte door naar Tiberias. Bij een kanon daar
werden stoere verhalen verteld over hoe ze de Arabieren
verslagen hadden, later hoorde ik dat ze verdreven waren.
Ik heb drie weken in een kibboets gewerkt dichtbij de
Golan hoogvlakte. De kinderen sliepen er ondergronds,
ze waren bang voor de schoten vanuit de Golan. Met een
Russische Jood had ik in Metula een lang gesprek. Over
8

de Palestijnen stelde
hij: het probleem
is dat wij Arabieren
niet als mensen zien. Dat maakte diepe indruk op me. In
een psychiatrische inrichting zag ik mensen met cijfers
op hun arm getatoeëerd. Ze schreeuwden me na: jullie
hebben ons vermoord. Ik ben met het leger door de
Negev-woestijn getrokken. Ik bezocht Druzen, ik was in
een bedoeïenenkamp. Bij het tienjarige bestaan van Israël
hoorde ik Ben Gurion spreken en zag ik ook vrouwen
marcheren.
Terug in Nederland deed ik op de universiteit verslag van
mijn ervaringen. Ik zie de professoren nog elkaar aankijken:
hoe kan hij in hemelsnaam nog zo enthousiast zijn over
Israël? Een wat kritischer verhaal van mijn hand over Israël
en de Palestijnen werd door de Leeuwarder krant niet
geplaatst: het zou te kritisch zijn. Ik studeerde af, werd
predikant en docent en bleef sterk bij Israël en Palestina
betrokken. Ik las het boek van de Joodse journalist Joram
Binoer ‘Ik, mijn eigen vijand’, hij gaf zich voor Palestijnse
arbeider uit. En het boek van Elias Chacour, die als tienjarige
een arm uit zag steken uit een massagraf. Van een vriendin
kreeg ik De Brug. Professor Pappé, schrijver van The Ethnic
Cleansing of Palestine, kwam in Nederland en vertelde over
het plan Dalet, opgesteld in 1947 in Jaffa door Ben Gurion
en tien anderen, om alle Palestijnse dorpen te vernietigen,
de Palestijnen het land uit te jagen en alle christenen naar
Nazareth over te brengen. Zijn lezing en zijn boek openden
me de ogen. Later heb ik nog Naim Ateek gelezen, de
Palestijnse bevrijdingstheoloog, die als jongen in 1948
binnen een uur weg moest zijn. Ik ging alles lezen over de
Nakba. En verdiepte me ook in de politiek.
In 2008, vijftig jaar later, ben ik voor het eerst weer
teruggegaan naar Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden,
een reis met Meta Floor en Simon Schoon. We bezochten
o.a. Nes Ammin. Het verhaal van de studenten in Bethlehem
maakte diepe indruk op me: ze kunnen niet terug naar hun
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dorpen, voor verdere studie moeten ze naar het buitenland,
hun geweldloos verzet tegen de Muur. Bij een bezoek aan
een orthodox Joodse synagoge vertelde ik van ons bezoek
aan de Bezette Gebieden, dat we ook naar de Palestijnen
wilden luisteren. Een Joodse vrouw vertelde daarop dat ze
deelnam aan een gespreksgroep met mensen van de drie
godsdiensten, maar de gastvrouw verbood haar daarover
te praten. We zaten in een hotel in Oost-Jeruzalem, overal
waren militairen. We reden over wegen waar Palestijnen
niet op mogen rijden. Ik ben nog steeds heel erg betrokken
bij Israël en Palestina, maar het verlamt me ook. Ik voel me
machteloos.
Hoe ik Israël nu zie? Als een gewond dier dat van zich
afslaat. Israël leeft uit angst. Het is tot de tanden toe
bewapend. De Holocaust wordt uitgebuit. Het is tragisch
dat onrecht kan blijven bestaan. In Nederland begint
iets meer openheid te groeien voor wat er werkelijk aan
de hand is in Israël, maar nog steeds kun je beschuldigd

worden van antisemitisme als je kritiek op Israël hebt. Met
Naim Ateek zie ik als enige oplossing dat Israël één staat
wordt voor Joden èn Palestijnen. Niet een Joods land, geen
discriminatie.
Ed van Thijn beschrijft in In Blessuretijd de omslag die hij
gemaakt heeft, dat hij nu ook de kant van de Palestijnen
ziet. Maar hij is ook teruggegaan naar zijn Joodse wortels,
zijn kleinzoon deed bar mitswa. Van Thijn werd van zelfhaat
beschuldigd. Ik herken zijn dubbele loyaliteit”.
Ies Walpot zou graag in een groep, samen met anderen, het
boek van Ed van Thijn: In Blessuretijd lezen. Heeft u daar ook
belangstelling voor of wilt u graag meer inlichtingen, laat het
weten op L.Willems@stichtingvredevoorpalestina.nl. Plaats en
tijd van de groep worden in onderling overleg vastgesteld.
Lien Willems
Bestuurslid

Aanbevolen documentaire: De Omslag
Op 30 juni jl. werd hij voor het eerst vertoond in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam. Met trots en ontroering
leidde Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid, de film in. Zijn gevoelens waren terecht: de maakster
Jacqueline de Bruin portretteert in de film vier mensen, die, allemaal moeizaam, een omslag hebben gemaakt
in hun kijk op Israël. Werd Israël voorheen geïdealiseerd als, ik citeer Jaap Hamburger, “de staat die de glorieuze
overwinning belichaamde op antisemitisme en vervolging”, alle vier zien nu ook de schaduwzijde ervan. Ze zijn tot
de ontnuchterende constatering gekomen dat Israël een “gewoon land” is met een beleid “dat het Palestijnse volk
marginaliseert en het Palestijnse land gestaag usurpeert”. Van de vier mensen die gevolgd worden wonen er twee
in Nederland, nl . Anneke Mouthaan en Hajo Meyer (een overlevende van Auschwitz). De twee anderen, Annelien
en Eldad Kisch, zijn naar Israël verhuisd en willen er ondanks alles blijven wonen. Ieder van hen heeft haar of zijn
eigen motieven voor de eigen opstelling en voor de daden die eruit voortvloeien. In de film komen ze allen aan
het woord en de film volgt hen aandachtig, eerlijk, humorvol in hun doen en laten. Alle vier hebben ze met hun
standpunten vrienden verloren, ze werden zelfs verraders genoemd. Ze hebben er ook alle vier nieuwe vrienden voor
teruggekregen. Hun verhaal is het verhaal van velen.
De film duurt anderhalf uur en verveelt geen moment. Jacqueline de Bruin heeft hem in eigen beheer gemaakt en is
bezig een omroep of zendgemachtigde te vinden die hem wil vertonen. De aanwezigen van 30 juni zouden het een
gemiste kans vinden als deze film geen breder publiek zou bereiken. Zou u hem willen zien of vertonen, neem dan
contact op met Een Ander Joods Geluid, tel 020-6795850, www.eajg.nl.
Lien Willems
Bestuurslid
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Uw giften zijn meer dan welkom op
bankrekening 60.37.797 en blijven
aftrekbaar voor de belasting;
onze Stichting is ANBI-erkend.

Postadres		 Postbus 658, 7400 AR Deventer
Telefoon		 Mathilde Spaapen: (0570) 61 79 20
			 Nabil Sahhar: 06 - 46 25 49 38 of (0546) 67 32 95
Bankrekening		 60.37.797 t.n.v. Stichting Vrede voor Palestina te Deventer
e-mail		info@stichtingvredevoorpalestina.nl
Website		www.stichtingvredevoorpalestina.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat het ons dan weten!
Wilt u de nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen,
laat het ons ook weten!

