
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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We zijn aan het eind gekomen van een 9-daags bezoek 
aan de Palestijnse gebieden en Israël. Het bezoek had een 
tweeledig karakter: een werkbezoek aan de Al Mostaqbal 
school, d.w.z. ontmoeting met de staf en het bestuur, en 
een reis door het land als dank voor de meer dan twee 
decennialange inzet van twee bestuursleden, Mathilde 
Spaapen en Brenda Reinders. Voor mij kreeg dit bezoek 
nog de extra dimensies van een familiebezoek en de 
nostalgie van  reizen in mijn geboorteland.

Een bezoek met veel emoties en indrukken. Mij viel op dat 
het dagelijkse leven van de Palestijnen in Jeruzalem steeds 
moeilijker wordt. Op elk moment van de dag, op elk sociaal 
gebeuren of familietreffen hoor je mensen praten over de 
‘mahsoem’, Hebreeuws voor ‘checkpoint’. Ze adviseren elkaar 
over welk ‘checkpoint’ je het beste kunt gebruiken wanneer, 
in welke richting en op welke dag. Een totaal absurde situatie: 
de Palestijnen hebben zich het Hebreeuwse woord eigen 
gemaakt, terwijl datzelfde woord nauwelijks gebruikt wordt 
in Israëlische kringen behalve dan door de soldaten die die 
checkpoints bemannen.

Het tweede thema dat het leven van de Palestijnse 
Jeruzalemieten beheerst is de strijd om hun Jeruzalem 
Identiteitspapieren te behouden. Ze worden beschouwd 
als ‘bewoners’ van de stad maar zeker niet als ‘burgers’ 
ervan. Daardoor kunnen Palestijnen met één pennenstreek 
gedeporteerd worden zodra ze elders wonen. Ik ben er één 
voorbeeld van: ik heb het geboorterecht verloren om weer 
in mijn eigen stad te gaan wonen. En vele duizenden zoals 
ik worden op deze manier in stilte weggepest uit Jeruzalem. 
In stilte en gedekt door een serie wetten en maatregelen die 
voor het naïeve oog passen in die mooie en enige democratie 
in het Midden-Oosten die Israël heet .

Ik zit op het vliegveld van Tel Aviv en denk aan het gesprek 
met mijn zwager Alfred Rantisi. De Rantisi familie uit Jaffa liet 

vele hectaren land achter in 1948. Dat land maakt nu deel uit 
van het vliegveldterrein waar ik nu zit. Ze vluchtten toen naar 
Nablus en maakten daar een nieuwe start in de zeepindustrie. 
Jaren later kwam de jongere generatie in Ramallah te wonen.
Mijn zusje en Alfred vormen nu al 35 jaar een gezin, ze 
kregen drie kinderen, twee jongens en een meisje, inmiddels 
jongvolwassen professionals. Mijn zusje heeft een Jeruzalem 
identiteitsbewijs, mijn zwager een West Bank ID. Twee 
officiële papieren die niet te rijmen zijn met de Israëlische 
poging om druk uit te oefenen op de Jeruzalemieten van 
Palestijnse afkomst. Een verborgen oorlog van etnische 
zuivering: of mijn zusje verhuist naar Ramallah en verliest 
dan haar woonrecht - dat nota bene haar geboorterecht is in 
Jeruzalem - of ze gaat een langdurig proces aan om voor haar 
man op basis van familiehereniging alsnog een Jeruzalem ID 
te krijgen. Het tweede heeft ze gedaan. Een proces van lange 
adem dat bijna 30 jaar lang geduurd heeft.  Hoera en nog 
eens hoera! Een familiefeest met ‘Knèfeh’- traktatie om dit 
moment te vieren. 

Een geboren Palestijn geboren in Yafa wordt vluchteling 
in eigen land, via Nablus, Ramallah en eigenlijk Jeruzalem. 
Een ommetje van een verborgen onrecht. Hij betaalt een 
hoge prijs om gewoon te kunnen trouwen met degene 
waar hij van houdt en samen een gezin te stichten. Zomaar 
een verhaaltje van mijn eigen familie. Er zijn vele duizenden 
vergelijkbare verhalen van de Palestijnse Jeruzalemieten. 

Ondanks al dit dragen we geen haat in ons. We gaan om 
met de Israëlische bevolking waar we zaken mee doen, we 
bezoeken elkaars feesten en delen elkaars verdriet. Gewoon 
als mensen, maar er blijft ergens een berg van ijs tussen 
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Als in een land de triomfantelijke opening van een 
ambassade samenvalt met het openen van het vuur en het 
doden van rond de 60 mensen op diezelfde dag roept dat bij 
mij vele vragen op over de ziel van dat land en haar toekomst. 
Israël heeft een prachtige democratie voor haar eigen volk 
bereikt en verdedigt die met het machtigste militaire arsenaal 
gesteund door de VS, maar een eigen plek in de wereld en 
zeker in het Midden Oosten heeft ze niet kunnen bereiken. 
Is Israël een van de staten van de VS of een staat binnen het 
Europese Songfestival of is Israël een blijvende staat in het 
Midden Oosten die haar buren respecteert en het recht van 
zelfbeschikking van de Palestijnen? Kan Israël in vrede leven 
met de ander en vooral met zichzelf?!

Ondanks deze pessimistische realiteit blijven we hopen op 
vrede. Hoop is niet tijd- of situatie- gebonden. Hoop zal altijd 
blijven. De hoop die we in ons dragen van een dag dat het 
Land van Vrede haar echte naam terugkrijgt en de vrede 
verder uitdraagt naar de rest van de wereld. 

Stichting Vrede voor Palestina blijft deze droom, onze droom, 
jullie droom koesteren. En we hebben jullie morele en 
materiële steun nodig. Help ons op weg om deze droom te 
realiseren. Kinderen van Palestina verdienen het om kind te 
zijn zolang een kind kind mag zijn.

Nabil Sahhar
Voorzitter

ons. In ons dragen we het gevoel van het  onrecht dat is 
ons aangedaan. Een onrecht dat niet terug te draaien is 
en zeker niet te betalen is in materiële zin. Maar wat dan? 
Ik spreek voor mezelf maar ook voor veel Palestijnen die 
ik ken. We hebben eerst een erkenning van dat onrecht 
nodig . Een Israëli die opstaat en het woord “sorry” zegt. Een 
Israëlische leider die dat durft. Want het gaat niet alleen om 
compensatie van het materiële verlies maar veel meer voor 
je eigen menselijke gevoel dat je erkend en gezien wordt. Dit 
zou de helft van de oplossing zijn, dit zou de weg vrij maken 
voor verzoening en een echte dialoog. Zolang die erkenning 
niet komt en Israël op de weg van ontkenning blijft heeft ze 
nog een lange weg voor zich in haar soul-searching als staat.

Een aantal weken geleden werd de Ambassade van 
de Verenigde Staten geopend in Jeruzalem, tegen alle 
internationale regels en afspraken in waar Amerika zelf 
medeondertekenaar van was. Tijdens de opening, op 
hetzelfde moment waarop de gordijnen vielen van de muur 
van de Ambassade, vielen in Gaza vele doden. Het openen 
van een Ambassade dat samenvalt met het openen van het 
vuur op een ongewapende menigte die demonstreert tegen 
de blokkade die van Gaza de grootste openlucht gevangenis 
ter wereld  heeft gemaakt. Een demonstratie ook ter 
gelegenheid van de Naqba 70 jaar eerder die wij Palestijnen 
‘de catastrofe’ noemen.

“ Ik ben van de mensen en het land  
 gaan houden”

Hoe bedank je een bestuurslid voor een inzet van bijna 
twee decennia lang? Een onvermoeide inzet achter de 
schermen, de ruggengraat van de Stichting gaat ons 
verlaten. We nemen haar besluit met waardigheid en 
respect. De rust is verdiend en haar meer dan gegund. En 
tegelijkertijd blijven we met de leegte en de pijn van het 
gemis. Brenda gaat maar ook niet echt. Ze is in ons hart 
en ze blijft zich inzetten voor de goede zaak, vrede daar 
waar ze kan. Formeel is ze weg maar we weten dat zij er is 
wanneer we advies nodig hebben. We hebben intensief een 
9 daagse reis gemaakt, een soort afscheid en een beetje een 
dank. Onze dank is groot. De Palestijnse kinderen zijn haar 
dankbaar voor haar inzet voor de Stichting.  
De kinderen van toen zijn de volwassenen van vandaag. 
“Shukran Brenda”, hoor ik hen zeggen en wij ook namens  
de Stichting “Nogmaals dank”.
Namens het bestuur, de voorzitter Nabil Sahhar >

Brenda Reinders



Nieuwsbrief  juli 2018

3

“Ik ben altijd meer op de achtergrond bezig geweest, met de 
organisatie rondom donateursavonden, met het maken van 
films,  het maken van presentaties, met de website toen die 
er kwam en de technische kennis die daarvoor nodig was, 
met de nieuwsbrief en publiciteit in het algemeen. Er was 
veel reuring in die tijd, veel activiteit. Toen de school tijdens 
de Tweede Intifada beschoten werd, schreven we brieven aan 
de Israëlische regering. Dit soort activiteiten, het meer op de 
achtergrond werken, handen uit de mouwen, dat past wel bij 
mij, ik ben uiteindelijk meer een doener dan een denker.”
Aan het woord is Brenda Reinders, sinds 2001 (“Ja, dat moet 
het wel geweest zijn” ) bestuurslid van de Stichting Vrede 
voor Palestina, tot juli van dit jaar. Ze deed het kritisch, met 
volle inzet en met genoegen, maar “de laatste tijd was ik 
niet tevreden over mijn bijdrage. Door mijn eigen werk,  de 
ontwikkelingen daarin en de bijbehorende stress bleef er niet 
genoeg ruimte meer  voor de Stichting.”

“Er waren ook moeilijke momenten, bijvoorbeeld de 
overgang van de Hope Flowers School naar het project 
dat we nu steunen, de Al Mostaqbalschool. Dat iemand zo 
misbruik kan maken van zijn positie, met name ook naar de 
docenten toe; het was stuitend. Ik sta er positief tegenover 
dat we geld werven voor een project, maar vind het, zeker na 
het gebeuren met de Hope Flowers School, zeer belangrijk 
dat we naar onze donateurs toe transparant blijven. Door 
alles heen.” 

“Ik sta ervan te kijken hoe mensen in Palestina tegen alle 
verdrukking in door blijven gaan. Voor hen is opleiding 
belangrijk. De Al Mostaqbalschool biedt die mogelijkheid, 
juist ook voor degenen die anders af zouden haken. Ik ben 
van de mensen en het land gaan houden, ik zal het zeker 
blijven bezoeken. En al had ik meer willen doen, ik ben ook 
blij met wat we wel gedaan hebben. Zoals onze bijdrage 
aan Festival De Oriënt twee jaar geleden, waarin ik posters 
heb gemaakt en de organisatie rondom de film op me heb 
genomen; ons programma klonk als een klok. Ik heb echt 
bewondering voor wat we met een kleine groep toch voor 

elkaar hebben gekregen. En ons bestuur is gewoon een leuke 
club mensen.”

De Stichting heet: Vrede voor Palestina. ‘Vrede’ associeert 
Brenda met: niet oordelen/ liefde/ diepe innerlijke 
verbondenheid met de mensen om je heen, maar ook met 
een stip op de horizon, een stip die alleen bereikt wordt als 
iedereen vrede heeft en als elementaire levensvoorwaarden 
vervuld zijn. Vrede is ook een opgave, je moet het oefenen. 
Een prachtig voorbeeld van vrede was voor Brenda  de 
burgemeester van Al Khader. Hij was de nieuwe voorzitter 
van de Al Mostaqbalschool en tijdens onze laatste reis naar 
Palestina begin juni werden we ’s avonds na ons bezoek aan 
de school bij hem thuis uitgenodigd voor de iftarmaaltijd. Hij 
had de nodige ervaringen met bezetting en detentie, maar 
was desondanks aimabel, rustig, oprecht, gastvrij: een mooi 
mens.

Bij het woord ‘Palestina’ denkt Brenda allereerst aan 
checkpoints, getto’s, kolonisten, rommel en chaos, maar 
ook “wat een prachtig land is het, de natuur, de steden, de 
historie, de fiere inwoners. Palestina is onzichtbaar voor de 
rest van de wereld, mensen weten niet en zien niet wat er 
gebeurt, maar het heeft mijn hart. Vrede is er ver weg, wij 
in Europa hebben het zionisme gestimuleerd ten koste van 
de Palestijnen, en ik weet niet of er uitzicht is op vrede. Ik 
weet niet of ons werk wat oplevert, maar in ieder geval zien 
we nu blije gezichten, de school kan weer een tijdje door, 
ze doet goed werk. En de mensen hebben weer erkenning 
gekregen voor hun situatie. We kunnen van hen leren, van 
hun moed en gastvrijheid, van hun dingen willen delen.”

Brenda heeft Palestina nu in totaal vijf keer bezocht. 
Daardoor zijn haar de ogen opengegaan. Inderdaad, je 
moet er geweest zijn, voordat je erover kunt oordelen. Want 

wat hoor je normaliter van Palestina? Niets toch. Daarom 
kan Brenda mensen alleen maar adviseren: als je naar Israël 
gaat, ga dan ook naar de Palestijnse Gebieden, luister en kijk 
naar wat er gaande is. Mensen zullen je graag en gastvrij 
ontvangen en rondleiden. Misschien kan de Stichting zo’n 
reis organiseren?

Interview door Lien Willems
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Live vanuit Al Mostaqbal
Tijdens onze reis in Palestina bezochten we natuurlijk de 
Al Mostaqbalschool, ‘onze’ Al Mostaqbalschool. Vanwege 
de ramadan was de vakantie eerder begonnen dan anders, 
’s morgens was de rapportuitreiking geweest, ’s middags 

werden we ontvangen door 
de gezamenlijke docenten 
en een negental kinderen. 
De meeste docenten staan 
voor de klas, een aantal is 
vrijgesteld voor speciale 
taken als Engelse les of 
Wiskunde en Wetenschap 
of opvang en omgang met 
de moeilijkste kinderen. 
Let wel, niemand van de 
Al Mostaqbalkinderen 
kan zo naar een gewone 
school, op de Al Mostaqbal 
krijgen alle kinderen 

bijzondere aandacht, de docenten zijn erop getraind, maar 
voor de kinderen voor wie dit niet genoeg is, is er de speciale 
opvang.  Ruba is hiervoor vrijgesteld, ze werkt veel met 
drama.
Sinds een jaar of drie, vier is de waardering voor de Al 
Mostaqbalschool groeiende. Werd er eerst op neergekeken, 
‘de school voor die gehandicapten’ , dat is nu voorbij. Andere 
scholen verwijzen kinderen door, soms brengen ouders hun 
kinderen zelf, omdat ze weten dat die op de Al Mostaqbal 
goed af zijn. Kinderen van de zesde klas willen vaak niet weg. 
Een wrange anekdote in dit verband: een kind van vijf jaar 
komt naar de peuterspeelzaal op de Al Mostaqbal, hij kan 
zich niet concentreren; voor de moeder is de Al Mostaqbal 
geen enkel taboe: als het maar goed voor mijn kind is. Hij 
krijgt enkele jaren speciale aandacht o.a. van de logopedist, 
hij leert zich te concentreren en ontwikkelt zich tot een 
excellente leerling. Bij het begin van de derde klas komt de 
moeder vertellen dat hij verhuist naar een andere school: die 
heeft hem een beurs aangeboden….

Na afloop van het gesprek met de docenten en de voorzitter 
van het schoolbestuur en de rondleiding door de school had 
ik een gesprek met Ruba, met Nisreen, docent van groep 
6, en met Layla, docent Engels. Ik vroeg hen om beurten 
naar hun fijnste ervaring van het afgelopen jaar. Eigenlijk 
kwamen hun antwoorden op hetzelfde neer: dat je ziet dat 
de kinderen vordering maken, dat je inspanningen worden 
beloond. De kinderen gaan vooruit met leren, ze kunnen 
beter Engels, ze kunnen over naar een hogere klas, ze 
kunnen mee al zag het daar helemaal niet naar uit toen ze 
kwamen. 
De antwoorden op mijn vraag naar hun moeilijkste 
ervaring verschillen, alhoewel, uiteindelijk toch ook weer 

niet. Ruba vertelt dat ze een jongen onder haar hoede 
had gekregen, waar ze uiteindelijk niets mee aan kon. Hij 
was doorverwezen vanuit een andere school en was in 
de normale klas van de Al Mostaqbal niet te handhaven 
geweest. Dus kwam hij bij Ruba. Hij was agressief, hij 
schopte en sloeg. En wat Ruba ook probeerde, ze kreeg geen 
vat op hem. Hij kon haar niet vertrouwen. Ze overlegde met 
haar collega’s, ze overlegde met Amal, de directeur – alle drie 
waren tussen haakjes  zeer lovend over de samenwerking 
met de collega’s, over de onderlinge hulp en over (de hulp 
van) Amal – maar niets hielp. Ze nam het mee naar huis, lag 
er wakker van. Thuis kreeg ze het advies op te houden met 
haar werk. Uiteindelijk heeft ze moeten concluderen dat 
het haar niet zou lukken. Het had waarschijnlijk te maken 
met problemen bij de jongen thuis. Het was een bittere 
teleurstelling.
Nisreen en Layla hadden het meeste moeite gehad met de 
ouders. Ouders bijvoorbeeld, die hun kinderen verwaarlozen 
en het dan voor elkaar krijgen om te zeggen dat de school 
niets doet, dat ze niet zien dat er wat verandert. Of ouders 
die niet accepteren dat hun kind een probleem heeft. Of 
dat hun kind  een te lage beoordeling heeft gekregen. Ik 
waande me in Nederland.
Dat was over toen Layla vertelde waar ze echt het meeste 
moeite mee had gehad en wat door de anderen beaamd 
werd: de beschietingen met traangasgranaten, regelmatig,  
tijdens de examens zelfs dagelijks. De kinderen werden 
bang, huilden, kropen onder de tafel, paniek alom. ’s 
Nachts waren er de nachtelijke invallen, die werden 
doorverteld, daar werd over gepraat, de kinderen hoorden 
erover. Dat maakte het werk zwaar. De bijna normale 
betalingsachterstand van het salaris van de leerkrachten viel 
daarbij in het niet.

Live vanuit Palestina

Gesprek met een aantal docenten
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Aanbevolen: 
Foxtrot
Regisseur: Samuel Maoz (Isr), 2017 

Een foxtrot is een dans waarin de passen vastliggen: 
voorwaarts, opzij, achterwaarts, opzij. Steeds kom je weer  
op dezelfde plaats uit.

Foxtrot is ook de naam van de verlaten grenspost waar 
Jonathan Feldman met drie medesoldaten de wacht houdt. 
In een steeds verder verzakkende container doden zij de 
tijd met tekenen, met schietspelletjes op de iPad, elkaar 
verhalen vertellen en de zeldzame passanten controleren. 
Soms schommelt een kameel voorbij.

In het eerste deel krijgen de ouders van Jonathan thuis het 
bericht dat hun zoon gesneuveld is. Jonathans moeder valt 
flauw, routinematig krijgt ze een injectie. De vader, Michael 
Feldman,  krijgt al even routinematig de nodige, veelal niet 
ter zake doende, instructies. Korte tijd later blijkt het om 
een misverstand te gaan: een andere Jonathan Feldman is 
gesneuveld. Michael eist dat zijn zoon naar huis komt.

Het tweede deel speelt zich af in de grenspost. We volgen de 
vier soldaten: hoe ze de tijd doden, hoe ze hun ‘werk’ doen. 
Wanneer ze vier Arabische jongeren in een auto controleren 
rolt er een blikje uit de auto. Iemand roept “een granaat”, 
Jonathan reageert meteen, met fatale gevolgen. Een 
hogergeplaatste van het Israëlische leger raadt hen aan alles 
onder het zand te stoppen en er verder over te zwijgen. Als 
Jonathan, ter inwilliging van de eis van  zijn vader, naar huis 
gaat krijgt hij een ongeluk, door een kameel.

Het derde deel is een half jaar later bij Jonathan thuis. We 
zien Michael weer, maar vooral ook Dafne, de moeder van 
Jonathan, en zijn zus Alma.

De film Foxtrot heeft vele positieve recensies gekregen, 
binnen en buiten Israël. Enkel de Israëlische minister van 
Cultuur, Miri Regev,  was er minder over te spreken. Volgens 
haar zet de film jongeren op tegen “het meest morele leger 
van de wereld”. 

Recept tijdens de Ramadan maand 

Qatayif
Qatayif is een eeuwenoud recept dat wordt gemaakt voor 
speciale gelegenheden, zoals bruiloften en andere feesten, 
maar ook om het vasten van de Ramadan te breken. 
Het bezoek aan Palestina van de bestuursleden vond 
plaats tijdens de maand van Ramadan.Wanneer de zon is 
ondergegaan verschijnen overal kraampjes op straat met 
allerlei lekkernijen waaronder qatayif (spreek uit atai-ef ). 
Ook bij mensen thuis wordt dit traditionele Palestijnse 
zoetigheid gemaakt. De bereiding ervan is niet al te moeilijk 
en wellicht is het voor u donateurs leuk om eens te maken.

De ingrediënten voor de pannenkoekjes 
(ongeveer 16 stuks):
• 15 gr verse gist, of een afgestreken theelepel droge gist
• 1 theelepel suiker
• 225 gram bloem
• 2,5 dl lauwwarm water

Voor de walnotenvulling:
• 2 kopjes walnoten in stukjes
• 3 eetlepels rietsuiker
• 1 theelepel kaneel
Mix dit door elkaar en klaar is de vulling!

Voor de siroop:
• 450 gram suiker
• 3 dl water
• sap van halve citroen
• 1-2 eetlepels roos- of oranjebloessem water

Bereiding:
• Los de gist op in de suiker in een beetje van het lauwwarm 

water. Laat het mengsel staan tot het schuimt. Zeef de 
bloem in een schaal, maak een kuiltje in het midden 
en giet daar het gistmengsel in met de rest van het 
lauwwarme water. Klop alles tot een glad beslag. Dek de 
schaal af met een theedoek en laat het ongeveer 1 uur op 
een warme plek staan tot het beslag iets is gerezen.

• Maak in de tussentijd de siroop. Breng het water met de 
suiker onder voortdurend roeren in een pan aan de kook. 
Roer het citroensap erdoor en laat de siroop 15 minuten 
zachtjes koken tot het wat dikker is geworden. Roer de 
oranjebloesemwater erdoor en laat het nog 5 minuten 
zachtjes doorkoken. Laat de siroop afkoelen en bewaar 
het daarna in de koelkast.

• Bak de pannenkoekjes (ongeveer een halve soeplepel 
beslag per pannenkoekje). 

• Vul de pannenkoekjes met de walnotenmix, vouw ze 
dubbel, druk de kanten goed op elkaar  en giet er de 
suikersiroop over. Sahteen! (Eet smakelijk) 5
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van de VN.  Als mensen spreken over “de bezette gebieden” 
zijn dit volgens de Blois geen gewone bezette gebieden, 
maar “omstreden gebieden”. Op grond van het mandaat 
van de VN staat Israël in zijn recht en behoort Jeruzalem 
tot omstreden gebied. Het is een soevereine staat die zelf 
Jeruzalem mag uitroepen als hoofdstad. Door de andere 
sprekers Nabil Sahhar en prof. dr. Bernhard Reitsma wordt het 
de Blois kwalijk genomen dat hij een westerse en koloniale 
geschiedschrijving verkondigt.     
  
Bij de introductie van Nabil Sahhar wordt, naar zijn eigen 
wens, direct duidelijk gemaakt dat hij hier als Palestijn is. 
Waarom zou benadrukt moeten worden dat hij als Palestijnse 
christen is uitgenodigd? Hij is hier niet om zieltjes te winnen 
of om de aanwezigen pro-Palestina te maken, hij wil laten 
zien hoe beide volken slachtoffer zijn geworden. Waar 
het Joodse volk slachtoffer is geworden van de Europese 
wreedheid van de Tweede Wereldoorlog is het Palestijnse 
volk slachtoffer geworden van de overlevenden van die 
Europese wreedheden. We kunnen geloof niet zien als 
een vervanging van politiek, rechtvaardigheid geldt voor 
iedereen. Met de stichting Vrede voor Palestina willen hij 
en zijn medebestuursleden hoop geven aan Palestijnse 
kinderen en eraan bijdragen dat zij in hun waardigheid 
kunnen blijven. Israël is volgens Nabil door eigen overmoed 
en onrechtvaardigheid veranderd in een kwetsbare staat, 
wat kan leiden tot zelfvernietiging. Door het bouwen van de 
muur is Israël een ander volk aan het uitsluiten, maar zichzelf 
daarbij aan het insluiten. “Laten wij als echte Christenen 
met een open hart en met onze ogen open niet kiezen voor 
één partij, maar voor rechtvaardigheid.” Aan De Blois stelt 
Nabil de vraag wat het verschil is tussen een gewone en 
een ongewone bezetting? Als wij als ménsen zouden kijken 

Door Marthe Vrijwilliger voor de Stichting 

Op de warme middag van 20 april vond in de Kandelaarkerk 
in Amersfoort het Israël congres  plaats van PerspectieF-
ChristenUnie jongeren. Nabil Sahhar was uitgenodigd 
om zijn perspectief als Palestijn te schetsen. Het congres 
werd op initiatief van een aantal jongeren georganiseerd; 
de CU-jongeren hebben namelijk moeite met het feit dat 
in hun moederpartij het perspectief van de Palestijnen 
vaak vergeten lijkt te worden. Ze willen op zoek naar 
rechtvaardigheid zonder vanuit een pro-Israël of pro-
Palestina frame te werken. Alle aanwezigen werd op het hart 
gedrukt om een goed gesprek met elkaar aan te gaan en 
confrontatie te vermijden.     
  
Als eerste spreker komt Anna Krijger naar voren, auteur 
van het boek Hipsters, Baarden, Martelaren: Ontmoetingen 
in Israël en Palestina. Zij vertelt over haar ervaringen met 
Israëliërs en Palestijnen en benadrukt het belang van hoop: 
‘‘Niets doen is geen optie.’’ Vervolgens gaat de paneldiscussie 
van start, en krijgt de voorzitter van PerspectieF Jarin van de 
Zande het woord. Hij plaatst kanttekeningen bij het beleid 
van de CU, met name wat betreft de keuze om ‘Jeruzalem als 
ongedeelde hoofdstad van Israël’ aan het partijprogramma 
toe te voegen. Volgens Van de Zande moeten we het gesprek 
aan gaan, en hij heeft veel respect voor de reconcilitation 
projects. Na zelf een bezoek te hebben gebracht aan Israël en 
de Palestijnse gebieden ziet hij het belang in van verbinding 
zoeken tussen de twee partijen. Een grote rol is hierbij 
weggelegd voor jongeren. 
Een totaal ander beeld werd geschetst door Dr. Matthijs de 
Blois. Hij betoogt dat Israël vaak in zijn recht staat. Dit geldt 
volgens hem op grond van het oorspronkelijke mandaat 

In het hol van de leeuw:  
de ChristenUnie gaat het gesprek  
aan met Nabil Sahhar 

In het hol van de leeuw
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zet het internationale recht naar haar hand, waardoor we 
de VS niet kunnen zien als een onafhankelijke broker in het 
vredesproces. 
Ook Tweede Kamerlid van de ChristenUnie Joël Voordewind 
is aanwezig en krijgt tot slot het woord om de visie van de 
partij te vertolken. Hij gaat in gesprek met Wouter Beekers, 
directeur van het Wetenschappelijke Instituut ChristenUnie. 
Dit zijn twee belangrijke personen in de partij, maar over dit 
onderwerp zijn ze het vaak niet met elkaar eens. Voordewind 
onderstreept het belang van veiligheid van Israël en hij 
brengt naar voren dat we ook moeten denken aan de 
Israëliërs die om Gaza heen wonen, dat zij ook in gevaar zijn. 
Vandaar het plan dat is opgesteld voor Gaza in samenwerking 
met D66 om een veilige verbinding te creëren tussen Gaza 
en de Westelijke Jordaanoever. Beekers gaat vaak tegen 
Voordewind in en benadrukt de onleefbare omstandigheden 
voor de Palestijnen.  
De dag wordt afgesloten met een debat, waar ook uit 
het publiek kritische vragen naar voren komen. Voor de 
aanwezigen was het erg interessant te zien hoe gevoelig de 
Israël-Palestina kwestie ligt bij de ChristenUnie. Met name de 
jongeren willen een andere weg inslaan in de toekomst, wat 
mogelijk hoop kan bieden voor het Palestijnse perspectief in 
de Nederlandse politiek. Van de Zande kondigde meerdere 
malen aan meer ruimte te willen creëren voor PerspectieF 
om ook over dit soort speerpunten kritisch moties te kunnen 
indienen.

naar de gebeurtenissen, en ook zien hoe de Palestijnen 
akkoord zijn gegaan met 22 procent van hun oorspronkelijke 
gebied, hoe hoog moet de prijs dan zijn voor vrede?  De 
Blois verdedigt zich door te stellen dat er sprake is van 
een ereschuld: het Joodse volk is altijd vervolgd geweest, 
daardoor hebben wij nu een morele verantwoordelijkheid 
voor hen. Een bezetting valt onder het mandaat en het 
bouwen van de muur was noodzakelijk om Israël te 
beschermen tegen de zelfmoordaanslagen in naam van de 
Palestijnen. Nabil brengt opnieuw het andere perspectief 
naar voren: wat zou De Blois zeggen tegen de Palestijnse 
bevolking? Hierop geeft De Blois echter geen antwoord. 
  
Prof. dr. Bernhard Reitsma is uitgenodigd om als theoloog de 
aanwezigen inzicht te geven in hoe de Bijbel gebruik wordt 
in dit conflict. Volgens hem kunnen wij als buitenstaanders 
geen politieke uitspraken doen over dit conflict. Hij stelt: 
“Wij hebben de Arabieren beloftes gedaan, maar zijn daar 
niet op teruggekomen.” Volgens Reitsma is er sprake van een 
selectief gebruik maken van de Bijbel om zo solidariteit te 
creëren met de staat Israël. Verbondenheid met het Joodse 
volk betekent volgens hem niet automatisch verbondenheid 
met de staat Israël. Aan de hand van bepaalde fragmenten uit 
de Bijbel wil Reitsma het publiek duidelijk maken dat Israël 
geen staat is buiten het oordeel van God die we daarom 
haar gang zouden kunnen laten gaan. Bovendien is hij van 
mening dat Israël zich niet aan de Thora houdt. Het westen 
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• Februari: Brenda deelt mee dat ze m.i.v. juli 2018 afscheid neemt van het bestuur van Stichting Vrede voor Palestina  

(zie elders in deze Nieuwsbrief ). Truus Sahhar neemt een aantal taken over ter ondersteuning van de werkzaamheden  
van de Stichting. 

• 27 mei en 2 juni: Op zondag 27 mei is Nabil Sahhar op tv, bij RTL 4 in het programma LifestyleXperience. Hij vertelt 
over stichting Vrede voor Palestina en waarom ze nog steeds hard nodig is. Tussendoor beelden van het theater- en 
muziekproject dat Rian Evers uitvoerde in 2013 op de Al Mostaqbalschool. De uitzending wordt op zaterdag 2 mei op RTL5 
herhaald. Mocht u het gemist hebben, de opname is bij ons verkrijgbaar. Ook zal ze binnenkort op onze site staan en op 
ons YouTube kanaal.

• Van 31 mei tot 9 juni brengt het bijna voltallige bestuur van de Stichting een bezoek aan Palestina, aan de Al Mostaqbal-
school natuurlijk (voor een verslag zie elders in deze Nieuwsbrief ) en aan verschillende steden in Israël en op de Westbank. 
Zo nemen we ook afscheid van twee zeer gewaardeerde bestuursleden.   

• In augustus - september gaat Marthe (zij beschreef de bijeenkomst van PerspectieF in deze Nieuwsbrief ) voor een aantal 
weken naar Al Khader. Ze zal o.a. meedraaien met het Educatief Zomerkamp van de Al Mostaqbalschool. 
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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!

Uw giften zijn meer dan welkom op 

bankrekening NL64 INGB 0006 0377 97 

en blijven aftrekbaar voor de belasting;

onze Stichting is ANBI-erkend.


