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EXTRA 
 
Af en toe treffen we artikelen aan zó uitmuntend en/of 
bijzonder, maar helaas te lang voor een reguliere kerkband.  
 
Daarom heeft de redactie besloten om artikelen die aan 
deze kwalificatie voldoen te plaatsen in een “kerkband-
extra” die niet wordt gedrukt maar alleen op uw PC of tablet 
kan worden gelezen. Deze kerkbanden worden ook in een 
aparte rubriek geplaatst op de internetsite van onze kerk.  
 
Hierbij treft u het eerste exemplaar aan handelend over de 
Israël – Palestina problematiek. Wij hebben daarvoor 
dankbaar gebruik gemaakt van NIEUW WIJ. 
 
Veel van onze lezers hebben óf de oorlog meegemaakt óf 
zijn van net ná de oorlog en zijn dus min of meer 
“ooggetuige” geweest van dit, helaas nog steeds bestaande 
conflict. 
Daar komt bij dat veel Nederlanders bijna van nature een 
zwak hebben voor het heilige land dat ze min of meer 
kennen vanuit de bijbelverhalen. 
 
Wij hopen dat dit artikel u nader informeert en de 
problematiek verduidelijkt. Wellicht kan het bijdragen aan 
een helderder inzicht met betrekking tot de huidige situatie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bert Boxtart 
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“Ik geloof heilig in  

internationaal recht en mensenrechten” 

           
Jaap Hamburger 
 

Jaap Hamburger is voorzitter van ‘Een Ander Joods Geluid’ (EAJG), 
een organisatie die gericht is op Israël en Palestina, en zich sterk 
maakt voor gerechtigheid ook voor de Palestijnen onder Israëlische 
bezetting. Omdat premier Netanyahu kenbaar maakte grote delen 
van de Westbank te willen annexeren, is er aanleiding voor een 
gesprek met Hamburger over zijn jeugd in een joods naoorlogs 
gezin, het Zionisme, Israël en Palestina en een waardige toekomst 
voor alle mensen.  
Allereerst nu zijn levensverhaal, omdat dit de basis vormt voor zijn 
visie op de actualiteit dat daarna (vanaf pag. 11) aan bod komt. 
Seculier ‘tot op het bot’ koestert hij tegelijk het ronde sabbat-
avondkleed van zijn grootouders.  
“Ik geloof heilig in internationaal recht en mensenrechten.” 
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“Ik ben geboren in Eindhoven, in 1950, in de middenklasse, met 
twee Joodse ouders en vier Joodse grootouders,” antwoordt Jaap 
Hamburger op de vraag wie hij is.                                               
“Mijn roepnaam weerspiegelt al de ambivalentie van Joodse ouders 
van na de Tweede Wereldoorlog. Kan het Hollandser dan ‘Jaap’? 
Amper! Maar achter de roepnaam gaat de echte naam schuil: 
Jacob. Kan het Joodser? Misschien, maar niet veel.  
Jood-zijn had mijn ouders weinig goeds gebracht en hun zorg zal 
erop gericht zijn geweest mij te behoeden voor wat zij hadden 
doorgemaakt. 
Daarin past dat ik van een vriendje op straat de vraag kreeg: “Jullie 
zijn joods hè?” Ik was een jaar of zeven. Navraag thuis leerde dat 
mijn vriendje gelijk had.                                                                  
Het verzwijgen van Joodse wortels gebeurde niet zozeer uit 
schaamte, denk ik nu, mijn vader “was trots”, zei hij later, “dat hij 
Hitler overleefd had”, maar uit zorg om mij niet te belasten. 
Ik heb een broer geboren in 1940, die in Israël woont – hij en ik 
verschillen tien jaar, een wereldoorlog en de ervaring van 
vervolging – en een zusje dat ik nooit gekend heb, omdat zij in de 
Tweede Wereldoorlog als peuter van nog geen jaar oud in oktober 
1944 gestorven is in het toenmalige concentratiekamp Bergen-
Belsen aan een Lungenentzündung, zoals het ‘officiële’ 
overlijdenscertificaat vertelt, dat mijn broer uit de Rode Kruis 
archieven in Arolstein heeft weten op te diepen. 
Ik heb een VWO-vooropleiding en een kandidaats rechten oude 
stijl. Ik ben seculier tot op het bot, zo niet tot in het beenmerg, maar 
ik respecteer in hoge mate mensen die zich door religie of 
levensbeschouwing laten leiden in hun overtuiging dat zij in 
beginsel niet beter of minder zijn dan hun medemensen, en 
daarnaar leven en handelen, in tolerantie en begrip.  
‘De ander als evenbeeld van het ik’.  
En hoewel seculier, geloof ik heilig in internationaal recht en 
mensenrechten. Ik zeg dat de Amerikaanse rechtsgeleerde Richard 
Falk na, die van mensenrechten zijn seculiere belijdenis heeft 
gemaakt.” 
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Op welke wijze ben jij joods? En, verwant daaraan, ‘heb je iets 
met Israël’, en wat dan? Is dat door de jaren heen veranderd?                                                                
“Ik laat de formele criteria voor wie als ‘jood’ mag gelden buiten 
beschouwing. Psychologisch en sociologisch gesproken is eigenlijk 
maar één antwoord mogelijk: ‘jood’ word je – of niet – in een proces 
van ervaren en leren, van beïnvloed worden en overnemen of 
afwijzen, van als kind meegetrokken worden in de innerlijke 
conflicten van je omgeving, ouders voorop. Een ‘socialisatieproces’ 
dat persoonlijk is maar denk ik ook herkenning kan oproepen. 
Overigens, een open deur, jood zijn impliceert geen politiek 
programma, netzomin als vrouw zijn. En ‘Joodse identiteit’ is één 
aspect van iemands bestaan, naast andere aspecten. Joden zijn te 
vinden in alle delen van het politieke spectrum. 
Voor een kort ‘gewetensonderzoek’ naar mijn eigen ‘Joodse 
identiteit’ neem ik de bekende ‘schijf van vijf’ van wijlen de 
Amsterdams-Joodse filosoof en wiskundige Ido Abram. De vijf 
parten van zijn schijf zijn: religie en traditie, de band met Israël en 
Zionisme, oorlog - vervolging en overleving, persoonlijke 
geschiedenis, en de wisselwerking tussen de Joodse en de 
Nederlandse cultuur. 
Ik ben noch met Joodse religie noch met Joodse traditie 
grootgebracht. Mijn vader verveelde zich als kind in de synagoge 
en de Tweede Wereldoorlog had hem grondig genezen van wat er 
nog aan religieuze of op de Joodse traditie georiënteerde 
sentimenten in hem mocht leven.” 
 
Maar dat is toch niet zo vanzelfsprekend? Hoe kwam dat zo?                   
“De druppel die de emmer voor hem deed overlopen was de 
chalietsàh-ceremonie, waar hij zich in 1946 aan moest 
onderwerpen, om zichzelf en zijn kinderloze schoonzusje te 
ontslaan van het ‘leviraatshuwelijk’, de traditionele verplichting om 
met haar te trouwen, nu zijn enige broer in de oorlog overleden 
was.  
Lees: in Auschwitz vermoord (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Halizah -
red.). Hij heeft die ceremonie ervaren als vernederend voor zijn 
schoonzusje en voor zichzelf, en als archaïsch om niet te zeggen 
achterlijk. 
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Mijn vader was in de jaren zestig voorzitter en raadsman van het 
Humanistisch Verbond in Eindhoven en beschouwde Israël als een 
tot mislukken gedoemd ‘project’, onder meer vanwege de in zijn 
ogen blijvende financiële en politieke afhankelijkheid van de VS.  
 
Toen hij begin jaren negentig overleed, – hij was 86 – stak zijn 
boekenlegger uit een boek over de emancipatie en integratie van 
minderheden in Nederland en gaf hij mij als zijn commentaar: “Nu ik 
dit boek lees, begrijp ik beter dan ooit dat ik als kind opgegroeid 
ben in een gezin dat weliswaar geïntegreerd was maar met een 
been nog in de Joodse traditie stond.” 
Het boek had hem de ogen geopend voor de parallellen tussen de 
Joodse emancipatie uit zijn jeugd aan het begin van de twintigste 
eeuw en die van de tweede generatie Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders. En hij was zich zijn Joodse wortels tevens bewust 
volgens de opvattingen van Sartre, die erop wijst dat een mens 
wordt wat hij in de ogen van De Ander is. 
Hij had het antisemitisme van de Tweede Wereldoorlog ervaren als 
een bevrijding: eindelijk, zei hij, had hij begrepen waarom er een 
‘glazen plafond’ leek te zijn waarop zijn vooroorlogse ambities 
stukliepen. Ik zie dezelfde parallellen als hij en beschouw dat, wat 
van allerlei kanten als ‘onoverbrugbare cultuurverschillen’ tussen 
‘Nederlanders’ en ‘Marokkanen en ‘Turken’ en anderen wordt 
gepresenteerd, als faseverschillen in de identificatie met Nederland, 
in het verwerven van een ‘Nederlandse identiteit’.” 
 
Antisemitisme ervaren als bevrijding, dat klinkt erg vreemd…                  
“Aan de keerzijde is hij natuurlijk niet ontkomen, maar door de 
oorlog werd veel ineens duidelijk voor hem. Het was hem kennelijk 
nooit met zoveel woorden gezegd, maar mijn vader was in de ogen 
van de ander een jood, en met het uitbreken van openlijk 
antisemitisme wist hij opeens: ‘dát is dus verdomme de reden dat ik 
maatschappelijk niet verder kom’. 
Het bracht hem later tot de overtuiging dat er maar één afdoende 
oplossing was voor ‘het Joodse vraagstuk’ (lees antisemitisme): 
radicale en totale assimilatie. Joden hadden alleen toekomst als 
niet-joden.  
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Een opvatting die ongetwijfeld de negatieve ervaringen van de 
dertiger jaren en de Tweede Wereldoorlog reflecteert, maar een 
opvatting die ik zelf niet deel.” 
 
En je moeder, hoe heeft zij je beïnvloed?                                 
“Mijn moeder was wat ik, terugkijkend, ‘sentimenteel-joods’ zou 
willen noemen.  
Om haar in belangrijke mate Joodse kennissenkring hing een voor 
mij niet te duiden waas.  
Het moet ‘n waas zijn geweest van een gedeeld en verdrietig 
verleden, van het wederzijds begrip zonder woorden, van de 
solidariteit tussen overlevenden. 
Zij las vaak en veel, naast Nederlands vooral Engels/Amerikaans. 
Leon Uris’ Exodus (1958) vond zij prachtig.  
Ook Elie Wiesels Een jood vandaag (1977) heeft zij gelezen. Ik heb 
mij aan Een jood vandaag gewaagd en vond het pathetisch, op het 
onverdraaglijke af, en onoprecht, zonder te begrijpen waarom. Veel 
later leerde ik de Amerikaanse criticus en publicist Norman 
Finkelstein kennen; Uris en meer nog Wiesel nam hij genadeloos 
de maat. Mij werd duidelijk dat voor Wiesel ‘de waardigheid van de 
mens en zijn toekomst’ wel zo ongeveer ophield bij de Palestijnen. 
Mijn moeder was lid van de WIZO, de Womens International Zionist 
Organization. De WIZO hield jaarlijks een verkoopbazaar waarvan 
de opbrengst bestemd was voor Israël. Zij hielp met het sorteren en 
prijzen van de tweedehands boeken die voor het goede doel van 
alle kanten werden ingebracht. Ze noemde Jeruzalem, nadat mijn 
broer daar was gaan wonen, opeens ‘Jeroesjalajiem’ wat mij als 
puber de reactie ontlokte: “Oh, is dat zo? Dus voortaan is Parijs 
Paris, en Londen London?” In verzet tegen de Joodse sentimenten 
van je moeder, daarvan word je niet meteen erg ‘joods’, alhoewel…. 
“De Tweede Wereldoorlog bij ons thuis was de ‘olifant in de kamer’. 
Levensgroot aanwezig, maar onbespreekbaar” 
Meer dan mijn vader, maar nog steeds slechts heel af en toe, 
gebruikte zij jiddische woorden, zoals ‘jeled’, (jongste) kind (ik dus), 
of ‘treife-emmertje’, zeg ‘vuilnisvat’, degene die alles wel wil eten 
wat nog over is, opnieuw ik dus.  
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Ook de uitdrukking ‘eerst zien zei blinde Maup’ die tot mijn 
standaardrepertoire behoort, heb ik haar het eerst horen gebruiken.  
Joodse hoogtijdagen als Jom Kippoer (Grote Verzoendag) Rosh 
Hashana (Nieuwjaar) en Chanoeka (‘lichtjesfeest’) sprak zij op z’n 
Jiddisch uit als Jom Kipper, Rosheshone en Channeke.” 
 
Hoe speelde de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog een 
rol in je jeugd?     

Willy Brandt, knieval in Polen.  
Een plaquette. 

 
“Mijn ouders hadden voorafgaand aan 
‘de onderduik’ bezittingen en huisraad 
ondergebracht bij bekenden, die zich 
na afloop van de domme hielden, toen 
mijn moeder haar spulletjes wilde 
komen ophalen. Zij is toen met politie 
aan haar zijde teruggekomen en alles 
wat zij aanwees als zijnde van haar, 
werd door de politie gevorderd en aan 
haar teruggegeven. 
Afgezien van dit door mijn moeder met 
voldoening vaak vertelde verhaal – en 

dit was niet het enige – was de Tweede Wereldoorlog bij ons thuis 
de ‘olifant in de kamer’. Levensgroot aanwezig, maar 
onbespreekbaar. Mijn moeder koesterde een, zoals mijn broer het 
formuleerde, ‘gloeiende haat’ jegens de Moffen en bordjes als 
‘Zimmer frei’ langs de Nederlandse kust vond zij onverteerbaar, net 
als de kuilen die sommige Duitse toeristen aan het strand groeven 
en tijdelijk tot hun privéterrein verklaarden. Willy Brandt, de man 
van de knieval in Polen, voor het getto van Warschau, in 1970, was 
de eerste Duitser die zij, aarzelend, niet indeelde bij de Moffen, 25 
jaar na afloop van de oorlog. Nederlandse plaatsnamen als Vught 
en Amersfoort boezemden haar zichtbaar ongemak in, de oorlog 
was onbespreekbaar maar nooit ver weg. Mijn ouders gingen jaren 
achtereen met mij op wandelvakantie in de Oostenrijkse Alpen, en 
moesten dus contre coeur door Duitsland naar hun bestemming in 
Tirol.  
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Mijn vader manoeuvreerde op de Autobahn naar de linker weghelft, 
ontstak het grootlicht en gaf plankgas. Auto’s voor ons weken uit 
naar rechts. Dat duurde zo een kwartier, tot ik informeerde, waarom 
we zo hard reden. “Jongen”, zei mijn vader, “het doet me zo’n 
genoegen die Moffen van hun eigen Autobahn te jagen”. 
De oorlog mocht dan de olifant in de kamer zijn, de tv-uitzendingen 
in de eerste helft van de jaren zestig van Lou de Jong over die 
oorlog moesten onder alle beding bekeken worden, de spanningen 
liepen tevoren al huizenhoog op en bij de aflevering over de 
Jodenvervolging liep mijn vader geëmotioneerd roepend de kamer 
uit, terwijl mijn moeder verstijfd – en aangedaan – voor de buis 
bleef zitten. Hij had zijn redenen: tenslotte waren naast zijn 
dochtertje dat hij door de oorlogsomstandigheden nooit gezien had, 
ook zijn ouders en zijn broer vermoord, in Auschwitz.                    
Mijn grootouders waren in 1942 een stuk jonger dan ik nu. Ik 
herinner mij mijn schrik toen dat woord ‘vermoord’ voor het eerst 
viel, misschien wel bij die gelegenheid.” 
 
Het besef dat een deel van je familie vermoord is, hoe ging je 
daar als kind mee om?                                                                   
Ik heb dat ook van anderen gehoord, die schrik. De gebruikelijke 
eufemismen waren vanaf dat ogenblik onbruikbaar. ‘Op transport 
gezet’, ‘naar het kamp gevoerd’, ‘niet teruggekomen’, ‘het leven 
gelaten’, ‘om het leven gekomen’, ‘verdwenen’, verhullend 

taalgebruik dat het 
moest afleggen tegen 
de werkelijkheid.  
Ik koester nu het 
ronde sabbat-
avondkleed van mijn 
grootouders. Het past 
precies over onze 
ronde tafel. Het is mij 
gegeven door mijn 
vader, ik heb 
verzuimd te vragen 
hoe hij het de oorlog 
doorgeholpen heeft. Het sabbatskleed van de grootouders van Jaap Hamburger 
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Zijn moeder, mijn grootmoeder dus, had het zelf geborduurd, een 
wit kleed, vaasjes met bloemen rondom, opgedikte rozenknopjes. 
Het is nu zo’n negentig jaar oud, de draden van het fragiel 
geworden weefsel verbinden mij met hen. 
Mijn opa en oma van moederszijde hebben de oorlog overleefd, in 
Nederland, ondergedoken, ik weet niet precies hoe. 
Toen Dunya Breur in 1983 haar boek Een verborgen herinnering 
ten doop hield, over de bevrijding van het vrouwenkamp 
Ravensbrück, werd via mij, mijn vader dringend uitgenodigd 
aanwezig te zijn. 
Hij was de enige nog te traceren Nederlandse officier die bij de 
bevrijding van het kamp op 30 april 1945 door de Russen aanwezig 
was, door wie hij enkele dagen eerder uit krijgsgevangenschap 
verlost was, en met wie hij naar het Westen was getrokken. Mijn 
vader weigerde – zeer tot teleurstelling van Breur -, ‘omdat het hem 
te zeer zou emotioneren’.” 
 
Welke rol is Israël in je leven gaan spelen?                                
“In 1967, nog op de middelbare school, leefde ik intens mee met de 
wat gebeurde tijdens de zesdaagse oorlog. Als ik toen een auto had 
gehad, was daar ongetwijfeld de bumpersticker op verschenen die 
in die tijd populair was in Nederland: “Ik sta achter Israël.” In 1968 
ging ik voor het eerst naar Israël, na mijn eindexamen op bezoek bij 
mijn broer in Jeruzalem. Ik had geen notie van Zionisme. Ik voelde 
onmiddellijk na het uitstappen de aandrang de grond op het 
vliegveld te kussen. Ik heb het niet gedaan; had ik het wel gedaan, 
dan weet ik niet of ik dat nu zou hebben verteld. 
Het was voor alles familiebezoek, ik had geen enkel besef van de 
toen al turbulente geschiedenis die het gebied had doorgemaakt, 
van oorlog en bezetting, laat staan van ‘Palestijnen’. Bij een 
volgend bezoek, in september 1974, met mijn latere vrouw, liet ik 
mij leiden door haar betovering van het ‘exotische’ van het gebied 
en de ‘Bijbelse taferelen’, bijvoorbeeld bij de Damascuspoort. 
Mijn eerste kennismaking met Palestijnen was na een toevallige 
ontmoeting op straat.  
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Ik werd uitgenodigd voor het avondeten bij een Palestijnse familie in 
Ramallah; aan de man heb ik mijn rugzakje weggegeven, dat hij 
liefkozend streelde. En ik gaf een lift aan een ouder echtpaar dat 
bergop liep te zeulen met zware netten vol vers geplukte olijven. 
Bij de invasie in 1982 van Libanon door Israël, voelde ik me voor 
het eerst niet helemaal prettig, al wist ik niet waarom.  
 
In de jaren erna werd ik vooral door andere dingen in beslag 
genomen en volgde ik de ontwikkelingen wat meer van een afstand. 
Uiteindelijk meldde ik me in 2001 aan bij het toen net opgerichte 
Een Ander Joods Geluid.” 
 
 
 
 
 
 

Jaap Hamburgers visie op de actualiteit 

 

“Israëli’s hebben rechten, maar Palestijnen geen shekel 
minder”                                                                            
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“Wat mij telkens woedend en hopeloos maakt, is hoe de Israëlische 
bezetter het dagelijks leven van gewone Palestijnen onmogelijk 
maakt. Of dat nu voortkomt uit onvermogen tot empathie, arrogantie 
sadisme of het klakkeloos opvolgen van bevelen… ik vind het 
onverdraaglijk om te zien hoe Palestijnen in de bezette gebieden    
– en daartoe reken ik ook Gaza – het gewone leven afgenomen 
wordt. 

Ik denk aan versperringen, invallen, vernielingen, willekeur, 
bureaucratische hindernissen en pesterijen.                                    
Ik denk aan het weigeren van eenvoudige vergunningen, 
gevangenneming, ook van minderjarigen, buiten-gerechtelijke 
executies, kapot maken van onderwijs en gezondheidszorg en het 
afnemen van alle dingen die plezier verschaffen in het leven.  

De bevolking wordt op steeds minder grondgebied samengeperst. 
Niets wordt nagelaten om Palestijnen afhankelijk, onderdanig en 
hopeloos te maken, totdat zij ‘vrijwillig’ vertrekken of de moed 
opgeven. 

Alles wordt van Israëlische kant afgedekt met redenen, liefst 
ontleend aan de nationale afgod ‘veiligheid’. Volgens journalist 
Gideon Levy is dat na het jodendom de tweede religie van het 
land. De acties zijn onderdeel van de decennialange agenda om 
het gebied grotendeels in bezit te kunnen nemen.” 

Zie je een parallel tussen je eigen familiegeschiedenis en het 
lot van de Palestijnen?                                                                
“De systematische campagne om een normaal leven voor 
Palestijnen onmogelijk te maken, doet me denken aan hoe de 
bezetter destijds joden in Nederland en Europa een normaal leven 
onmogelijk maakte. Dat is mijn recente, persoonlijke ontdekking. 
Het is het verhaal van de Duitse joden uit de dertiger jaren en dat 
van mijn ouders aan het begin van de oorlog: geleidelijk aan 
mochten zij niets meer, werd alles verboden. Ze werden 
afgezonderd door ‘anti-joodse maatregelen’ uit het gewone leven 
gekieperd. Ontmenselijkt. 
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Natuurlijk weet ik dat de bezetters van Nederland en Europa daarbij 
een duivels moordplan voor ogen stond, maar dat maakt mijn 
woede niet minder. Mijn bescheiden activisme komt voort uit een 
emotionele gelijkstelling van het lot van mijn ouders toen, met dat 
van het Palestijnse volk nu.

  
Palestijns meisje bij haar verwoeste huis                               Middle East Monitor                

Ik vermoed dat mijn inzet is bedoeld om langs deze weg mijn 
ouders alsnog het gewone leven te gunnen en terug te geven dat 
hen, kort na hun huwelijk in 1937, door de Duitse ‘inval’ is 
afgenomen, een trauma waarvan zij nooit helemaal hersteld zijn. 
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Verschillende mensen zeiden tegen mij dat ik een ‘tweede 
generatie-kind’ ben maar dat wierp ik altijd verre van me. Ik heb 
niets met slachtofferschap.                                                              
De weerzin ertegen heeft mij echter jarenlang het zicht ontnomen 
op die andere kant van menig joods ‘tweede-generatie kind’: de 
onuitgesproken ‘opdracht’ om voor je ouders alsnog het normale 
leven te realiseren dat zij hebben gemist. ‘De oorlog van mijn 
ouders’ heeft mij een doel verschaft, een overtuiging gegeven die 
mijn leven een zekere zin geeft. Want mensen ontmenselijken, dat 
mag nooit meer gebeuren.                                                             
Mijn ‘heilige geloof’ in internationaal recht en in mensenrechten zie 
ik als ‘geschenk’ dat mij zonder oorlog wellicht niet zou zijn 
toebedeeld. Mensenrechten zijn het fragiele schot tussen een 
normaal en een ontwricht bestaan.” 

Wat bracht je ertoe je aan te sluiten bij EAJG?                          
“Er was in 2001 wrevel over de standpunten van de toenmalige 
Cidi-directeur. Ook leefde de overtuiging dat de Israëlische politiek 
de eigen belangen verkwanselde. Maar de belangrijkste reden voor 
mijn eigen affiniteit met EAJG was en is: iedereen heeft recht op 
een leven vrij van dwang en onderdrukking. Dat geldt voor joden, 
maar voor Palestijnen geen shekel minder.                                    
De bron van die overtuiging ligt in hoe ik het verleden van mijn 
ouders meedraag. En ook dat van mijn broer die als driejarig kind 
verraden werd op zijn onderduikadres, gevangengenomen, 
gedeporteerd en na drie kampen, ternauwernood aan de dood is 
ontkomen. In tegenstelling tot ons zusje.                                      
Hoe pijnlijk is het dat de meeste Israëlische joden het recht op een 
vrij en onafhankelijk leven opeisen zonder dat zij zich veel gelegen 
laten liggen aan andermans rechten.                                            
Hoe pijnlijk is het dat het Zionisme, dat in Europa en Rusland 
begon als een emancipatie- en bevrijdings-beweging voor 
joden, in Palestina is verworden tot koloniale ideologie van 
onderdrukking en landroof.  

Hoe pijnlijk is het dat er met een klein beetje visionair leiderschap 
nog steeds een win-win situatie voor Israëli’s en Palestijnen zou 
kunnen groeien, maar dat dit leiderschap er niet is.  
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In de eerste plaats niet aan Israëlische kant, waar men de 
troefkaarten op zak heeft.” 

Kun je wat meer vertellen over de achtergronden van EAJG?                   
“De oprichters van EAJG – Anneke Jos Mouthaan en Harry de 
Winter – hadden vooral het belang van Israël op het oog. Zij waren 
verontrust over de koers van Israël tegenover de Palestijnse 
bevolking en diep overtuigd dat die koers op den duur ook 
Israëlische belangen zou schaden. Zij zagen het als ‘opdracht’ de 
Nederlands-joodse bevolking te mobiliseren om Israël hierop te 
wijzen. Zij meenden dat de Israëlische politiek van koers moest 
veranderen, in de richting van een ‘fair share’ van het territorium en 
het toelaten van een Palestijnse staat. Mouthaan en De Winter 
plaatsten najaar 2000 een oproep in de Volkskrant waarin zij de 
oprichting van Een Ander Joods Geluid aankondigden. Ongeveer 
achthonderd Nederlandse joden reageerden en in 2001 werd de 
stichting EAJG opgericht. De Oslo-akkoorden (1993/1994) lagen 
nog vers in het geheugen. Hun – en ook mijn – blik was die van 

Nederlandse joden 
die vonden dat in het 
belang van Israël een 
andere koers 
geboden was. 
Mouthaan wees 
steeds weer 
hierop.  Zij was 
idealistisch, maar ook 
praktisch ingesteld; 
zij wierf donateurs en 
meende dat het 
vooropstellen van het 
Israëlische belang 
voorwaarde was voor 
blijvende            
steun van joodse 
zijde. 

 
Anneke Jos Mouthaan (1930-2016)             Een Ander Joods Geluid 
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Twee ontwikkelingen hebben dit veranderd.                                      
In de eerste plaats werd steeds meer duidelijk dat de Israëlische 
politiek erop gericht was om zoveel mogelijk land toe te voegen aan 
het Israëlische territorium van voor 1967, met daarop zo weinig 
mogelijk Palestijnen. Met het aantreden van generaal Sharon 
(2001) als premier van Israël en de herbezetting van de Westelijke 
Jordaanoever, werd teruggegrepen op dit oude beleid.                           
Ten tweede viel niet te ontkomen aan oog voor het lijden van de 
Palestijnse burgerbevolking onder Israëlische bezetting. Eenzijdig 
blijven hameren op het belang van Israël, zou hebben betekend: de 
ogen sluiten voor de Palestijnse kant van de medaille. Dat zou op 
termijn fnuikend zijn voor de geloofwaardigheid van EAJG dat een 
oplossing voorstaat op basis van internationaal recht.” 

Welke positie neemt EAJG in binnen joods Nederland? 
Waarom is het volgens jou ‘joods om EAJG te zijn’?              
“Het loslaten van het vooropstellen van Israël en het ontwikkelen 
van oog voor de andere kant, de ‘receiving end’, heeft EAJG 
ongetwijfeld steun gekost onder joodse Nederlanders, al zal het 
steun hebben opgeleverd onder niet-joodse Nederlanders. Maar dat 
is niet de enige factor. De verhoudingen en het debat zijn verhard, 
door de komst van sociale media wordt een vruchtbare discussie 
steeds lastiger. Verdraaiingen, loze aantijgingen en verwijten, een 
enkele keer bedreigingen ook, aan het adres van EAJG, niet zelden 
maar zeker niet uitsluitend uit joodse hoek, zijn schering en inslag. 
Ik geef een voorbeeld.                                                                  
Twee jaar geleden werd ons van joodse zijde het volgende 
toegevoegd: ‘Hamas, Hamas, alle joden van Een Ander Joods 
Geluid aan het gas’. Daar is aangifte van gedaan ten behoeve van 
de antisemitisme monitor.                                                                 
Ik citeer een ander type opmerking die al circuleert sinds de 
oprichting van EAJG:                                                                  
“Weet waar je donateur van bent.                                                
Deze club is een kolfje naar de hand van antisemieten die kunnen 
zeggen: zie je wel? De Joden zeggen het toch zelf?”  
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 Wat is het antwoord hierop?                                                           
Ten eerste dit: degenen die joden willen belasteren kunnen dat 
prima buiten EAJG om – en doen dat ook.                                     
Ten tweede is mijn ervaring met ‘antisemitisme’ precies omgekeerd.              
Velen die ik spreek koesteren een latente of uitgesproken 
verontwaardiging over het optreden van de staat Israël en de steun 
ervoor van de zelfbenoemde zegslieden en woordvoerders van de 
joodse ‘gemeenschap’, christelijke partijen, of anderen. Velen 
geven blijk van opluchting dat er nog joden te vinden zijn die uiting 
geven aan een kritische houding jegens Israël. Mijn indruk is dat die 
opluchting hen juist behoedt voor een mogelijk afglijden in de 
richting van onwenselijke, misschien zelfs anti-joodse sentimenten. 
Niet EAJG maar het optreden van Israël jegens de Palestijnen en 
de steun daarvoor van derden in Nederland, zijn potentieel 
bevorderlijk voor een – laat daar geen misverstand over bestaan, 
ook in mijn ogen misplaatst – antisemitisme.                                                                      
Ten derde: een kritische houding tegenover de staat Israël is 
iets heel anders dan antisemitisme.                                        
EAJG is kritisch over het beleid van de staat Israël, niet over 
‘joden’.                                                                                            
Ten vierde: als EAJG er dan maar het zwijgen toe zou doen uit 
vrees voor ‘antisemitisme’, heeft het 
antisemitisme al gewonnen nog voor er 
een woord gesproken is.                                              
En tenslotte in de woorden van wijlen Hajo 
Meyer,  ex-Auschwitz gevangene en 
jarenlang bestuurslid van EAJG: “Als de 
werkelijkheid en de waarheid weggestopt 
worden, zullen zij ooit als een boemerang 
terugkomen. Wie de vuile was binnen wil 
houden, zal ervaren dat die erbarmelijk 
gaat stinken.” 

‘Israël is voor de joden, Israël is voor de 
joden!’, zo hoorde ik opperrabbijn Binyomin Jacobs eens roepen. Ik 
vind dat een onbuigzaam ‘eigen volk eerst’ standpunt. Vallen 
Palestijnen buiten de joodse humanitaire traditie?  

Hajo Meyer (1924-2014)   Wikipedia 
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Hebben zij geen burgerlijke, politieke en nationale rechten in het 
gebied tussen de zee en de Jordaan?                                            
Zijn zij ‘children of a lesser God’? Zo’n opvatting getuigt van 
onwetendheid en hoogmoed. 

Tienduizenden joden buiten Israël, tienduizenden Israëli’s, een 
Israëlische NGO als Rabbi’s for Human Rights bewijzen dat het 
anders kan. Zij zijn wel bij machte het onderscheid te maken tussen 
Judaisme en Zionisme, en dientengevolge een antisemiet te 
onderscheiden van een anti-zionist.” 

Binnen Joods Nederland lijkt, buiten EAJG om, weinig kritiek 
te zijn op Israël, klopt dat of is dat gezichtsbedrog?                                                            
“Heel veel joden in Nederland hebben wel degelijk hun zorgen en 
bedenkingen bij het optreden van Israël, en bij dat van de huidige 
regering in het bijzonder. Maar het gaat bijna altijd om andere 
zaken dan het beleid tegenover het Palestijnse volk. Daarbij wordt 
het speelveld overgelaten aan het beter georganiseerde en 
toegeruste Cidi of NIW. Hoe dit komt? De organisatiegraad is laag, 
sommigen zijn niet geïnteresseerd in politiek, wat hun goed recht is. 
Anderen zijn ambivalent of het conflict simpelweg beu.  

Weer anderen vinden het moeilijk om openlijk kritisch te zijn omdat 
zij dat huns ondanks voelen als verraad jegens Israël of als risico 
op het aanwakkeren van anti-joodse sentimenten.” 

Hoe ziet de kritische beweging van joden buiten Nederland 
eruit? Hoe sterk is hun invloed?                                                  
“Er is een stevige kritisch-joodse stem in Israël met talloze kritische 
NGO’s. Denk aan Rabbi’s for Human Rights en mensenrechten-
organisatie B’Tselem.                                                              
Anderen bemoeien zich met de illegale blokkade van Gaza, met 
martelpraktijken in Israëlische gevangenissen en met de uitbreiding 
van nederzettingen. Ook zijn er organisaties zoals Combatants for 
Peace, die verbinding zoeken tussen Israëli’s en Palestijnen vanuit 
de gedachte dat beide slachtoffer zijn; niet van elkaar, maar van de 
bezetting. En er zijn bijvoorbeeld Israëlische fotografen die de 
bezetting vastleggen en vrouwen die checkpoints monitoren.  
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Het zijn allemaal Israëlische joden die de joodse humanitaire 
traditie hooghouden. 

Het Israëlische beleid jegens de Palestijnen mag wreed en 
onbuigzaam zijn, de Israëlische samenleving heeft nog ruimte voor 
deze en vele andere kritische NGO’s die overigens onder zware 
druk van de overheid hun werk doen. NIW en Cidi negeren 
consequent dit ‘andere Israël’. Dit is een grote zwakte van de 
Israëllobby die veel onrecht verzwijgt en goede initiatieven 
vanuit Israël negeert. 

In Europa kennen we European Jews for a Just Peace (EJJP), een 
koepel van tien organisaties uit negen Europese landen waarvan 
EAJG deel uitmaakt; evenals het Britse Jews for Justice for 
Palestinians. In de Verenigde Staten bestaat Jewish Voice for 
Peace of J- Street, dat de tweestaten-oplossing propageert ‘in het 
belang van Israël’, in lijn met de oprichters van EAJG. Ook in 
Canada en Zuid-Afrika zijn georganiseerde kritisch-joodse 
stemmen. 

Toch is het aantal kritisch-joodse organisaties gering vergeleken 
met de zich ‘pro-Israëlisch’ noemende. Dit komt ook door 
geldinjecties van het Israëlische ‘Ministerie van Strategische Zaken’ 
– lees: propaganda – dat met een budget van tientallen miljoenen 
dollars Palestijnse organisaties en sympathisanten van de 
Palestijnse zaak belaagt en belastert. Ook enkele puissant rijke 
Amerikaanse joodse miljardairs steunen ‘pro-Israëlische 
organisaties’ met veel geld. 

“Geld en infrastructuur spelen een grote rol bij de vraag welke 
stemmen in het publieke domein worden gehoord, en ook bij 
lobby-inspanningen achter de schermen” 

Laten we niet denken dat wie de grootste organisatie 
vertegenwoordigt, de meeste media-aandacht genereert, of wie het 
luidste roept, daarom het meeste recht heeft om gehoord te 
worden, laat staan het gelijk aan zijn kant heeft. 

 



 

- 20 - 

 

Ik denk aan de zeventiende-eeuwse ‘vrijdenker’ Spinoza. De stem 
van de eenling of van de kleine organisatie kan meer waarheid 
bevatten dan van de massa of van een wijdvertakt netwerk. Hoe 
makkelijker mensen achter een denkbeeld of opvatting of stroming 
aanlopen, des te meer een kritische houding op zijn plaats is.  

Dát is voor mij de diepe waarschuwing die ik ontleen aan de joodse 
geschiedenis in het algemeen en die in de twintigste eeuw in het 
bijzonder: “durf tegen de massa in te gaan en geef het zelfstandig 
denken nooit op.” 

Hoe verhoudt de joodse orthodoxie, het liberale jodendom en 
seculier jodendom zich tot kritiek of kritiekloosheid jegens de 
politiek van Israël?                                                                       
“Op deze vraag kan ik bij gebrek aan voldoende zicht van binnenuit 
niet heel goed antwoord geven. Mijn indruk is, hoe orthodoxer, des 
te kritieklozer jegens Israël.  

De stelling kan worden gewaagd dat de orthodoxie geen 
onderscheid maakt tussen Judaïsme en Zionisme, en dat de 
seculiere diehards weinig of geen onderscheid wensen te zien 
tussen ‘joden’ en Israël.

  Jeruzalem   Pixabay                                                                     
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Ik denk waar te nemen dat het belijdend jodendom, van orthodox 
tot liberaal, de gelovigen een extra binding met Israël geeft.  

Als niet-religieuze buitenstaander zou je wensen dat de identificatie 
van Judaïsme met hedendaags Zionisme gestuit zou worden door 
de humanitaire traditie in het jodendom, en dat die traditie gelovigen 
juist extra kritisch zou maken. Voor zover ik kan zien is dat bij velen 
inderdaad het geval, maar ontbreekt het in Nederland aan een 
georganiseerd kritisch geluid over Israël uit gelovige hoek. 

Rabbijnen hebben van de kennis van moreel leven en handelen 
hun beroep gemaakt maar het is mij een raadsel hoe ze dat rijmen 
met hun keuze om te zwijgen over de ‘Palestijnse kwestie’.  

Ik heb overigens veel waardering voor rabbijnen als Lody van de 
Kamp en Awraham Soetendorp, die anderen principieel als mensen 
en als gelijken tegemoet treden en verbindingen leggen, hoewel dat 
zich niet zozeer uit in publieke steun voor de Palestijnse zaak. 

“Wat is ‘niet aan politiek doen’ anders dan ‘de status quo’ 
accepteren?”                                                                                 
De Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, die deel uitmaakt van 
het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, wenst niet 
‘aan politiek te doen’. Maar wat is ‘niet aan politiek doen’ anders 
dan de status quo accepteren?” 

Waarin zit het bestaansrecht van Israël? Is een tweestaten-
oplossing nog wel realistisch? Hoe ziet het gebied van Israël 
en Palestina er in jouw dromen uit in 2050?                                                             
“Bestaansrecht? Een staat bestaat of zij bestaat niet. Wel is er de 
juridische categorie van het zelfbeschikkingsrecht van een volk. De 
staat Israël opheffen is onmogelijk en zou groot nieuw onrecht 
scheppen. Tweemaal onrecht maakt geen recht. De best 
begaanbare weg lijkt mij één staat in het gebied, met gelijke rechten 
voor alle bewoners, ongeacht etniciteit, of welk ander 
onderscheidend kenmerk ook. Een land waar joden zichzelf niet 
apart hebben gezet, en anderen niet apart zetten. Dat is mijn droom 
voor Israël-Palestina, en liefst eerder dan 2050 te verwerkelijken.” 
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Zie je antisemitisme als reëel gevaar? Is de angst van veel 
joden niet juist begrijpelijk en reëel?                                      
“Deze vraag verdient een antwoord met inbreng van alle kanten, 
niet alleen van joden. Laat ik mij beperken tot Nederland. Het 
begrip ‘antisemitisme’ vind ik verwarrend omdat er te uiteenlopende 
fenomenen onder worden samengebracht, van de vernietigings-
kampen tot omgeduwde grafstenen op joodse begraafplaatsen en 
ranzige uitingen op Twitter of Facebook.  

Ik zou de term willen inruilen voor het historisch minder belaste 
‘anti-joods racisme’. Groot bijkomend voordeel is dat antisemitisme 
ontdaan wordt van zijn exclusiviteit en in verbinding wordt gebracht 
met andere vormen van racisme. Dat kan mijns inziens bijdragen 
aan analyse en begrip. 

Van joodse zijde bestaat veel weerstand tegen zo’n benadering; 
vaak wil men daar het exclusieve en ‘unieke’ karakter van 
antisemitisme benadrukken, evenals het ‘unieke’ karakter van de 
grote moord op de joden in Europa tijdens de Hitlerjaren. Men 
meent al gauw dat elke andere benadering zou betekenen dat die 
massamoord wordt ‘gebagatelliseerd’. Inderdaad heeft de 
massamoord op de joden unieke kenmerken, maar juist daarin 
onderscheidt zij zich niet van andere omvangrijke genociden, 
immers allemaal met algemene en specifieke karakteristieken. 

Hoewel vrij algemeen beweerd wordt dat ‘het ‘antisemitisme’ 
groeiende is, ben ik daarvan voor Nederland niet overtuigd. De 
presentatie van de cijfers die dit voor Nederland moet staven, 
geschiedt vaak met politieke en publicitaire bijbedoelingen, de 
analyses van die cijfers ook. 

De nieuwe ‘definitie’ van antisemitisme die door toedoen van Israël 
furore maakt, en die als ‘bewijs’ wordt opgevoerd, de zogeheten 
IHRA-‘definitie’, is frauduleus. Ik accepteer    – tegen mijn zin – dat 
er her en der een bepaalde mate van weerstand en weerzin tegen 
joden zal zijn, maar word daar niet ongerust van. 
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Het politiek en maatschappelijk taboe op anti-joods racisme is 
krachtig en wordt vrijwel alom gedeeld.  

De anti-discriminatiebepalingen uit de strafwet acht ik in de huidige 
omstandigheden toereikend geformuleerd om uitingen van racisme 
tegen te gaan, en die vinden waar nodig toepassing, al kan de 
handhaving beter. 

Anti-joodse uitingen op sociale media daarentegen zijn volop 
aanwezig, en dat is een reëel probleem. Het zoeken naar manieren 
om paal en perk te stellen aan die uitingen (‘toetsenbordterreur’) is 
pas net begonnen. Het hellend vlak begint in de taal. In Duitsland 
heeft men dat door schade en schande geleerd. Er loopt een fataal 
pad van ‘Auslanderwitz naar Auschwitz’, las ik daar. 

Sommigen zaaien kwaadwillig taalverwarring in omgekeerde 
richting. Telegraaf-columnist Leon de Winter is zo iemand. Bij hem 
is Israël = joodse staat. Kritiek op die staat = kritiek op joden = 
antisemitisme. Ik vind dat onverantwoorde demagogie. 

Steun voor Israëlische politiek is op nationalistisch rechts allerminst 
een garantie tegen oprispingen van anti-joodse sentimenten. Die 
twee kunnen goed samengaan, historisch gezien en ook 
internationaal. Het meest pregnante voorbeeld is het Hongarije van 
Victor Orbàn, de nieuwe held van rechts. Zelfs Israël ontziet zich 
niet politieke toenadering te zoeken tot Hongarije.                     
Soms lijkt het wel of Israël antisemitisme door de vingers wil 
zien, als het er onverkorte steun voor de bezetting van 
Palestina voor terugkrijgt. 

Bewaar ons voor een Nederlandse ‘anti-semitisme-coördinator’ 
waarop ons parlement onlangs per motie heeft aangedrongen. 
Geen exclusiviteit voor joden! En de ervaring met zulke 
coördinatoren in Duitsland (Klein), Amerika (Carr) en de EU (Von 
Schnurbein) leert één ding: zij zijn overgeleverd aan de Israëllobby 
die hen inzet om kritiek op Israël de kop in te drukken. 
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Antisemitisme? Ik 
signaleer in Nederland 
eerder een enorme 
aandacht en empathie 
voor joodse 
geschiedenis, 
gevoeligheden en 
opvattingen. Naar mijn 
gevoel leven we in 
Nederland momenteel 
in een maatschappij die 
meer judeofiel is dan 
ooit tevoren.” 

Hoe verhoud jij je tot het Zionisme?                                       
“Toen het Zionisme met behulp van Engeland vanuit Europa werd 
geëxporteerd naar het reeds bewoonde Palestina, in de vorm van 
het streven naar een eigen staat, ontwikkelde het zich bijna 
onontkoombaar in de richting van de onderdrukking van een ander 
volk. 

Het had misschien anders kunnen lopen als het meer inclusieve 
Zionisme van de filosoof Martin Buber, van Judah Leon Magnes – 
de eerste rector-magnificus van de Hebreeuwse Universiteit-, of 
van Moshe Sharett – de eerste minister van Buitenlandse zaken en 
later bijna twee jaar premier – sterker was geweest dan het meer 
militante Zionisme van onder andere Ben Gurion. Het is zo niet 
gegaan. 

De ontwikkeling van het exclusieve en militante Zionisme is vanaf 
ongeveer 1970 verweven geraakt met religie en joods 
Messianisme.  

De ideologie van nationalisme en godsdienst, overgoten met 
superioriteitswaan en voorzien van militaire macht, is de 
giftigste cocktail die er te brouwen valt.  

De doctrinaire joodse volksplantingen in Palestina zijn het gevolg. 

Martin Buber (1878-1965) 
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Deze ideologie heeft anno 2020, door behendig manoevreren van 
de Israëlische kolonistenbeweging, in een tango met de militante 
krachten in regering en parlement en de machtselite, uitzinnige en 
ongeremde vormen aangenomen. Daarbij zijn de Israëlische 
radicalen geholpen door actieve steun van de eigen en de 
Amerikaanse regering en door versluierde financiële injecties van 
Amerikaanse miljardairs en Russische oligarchen.” 

Hoe kan vrede dichterbij komen?                                             
“Hoe rauw de werkelijkheid ook is, ze moet met idealen tegemoet 
worden getreden wil er ooit verlossing komen. Die idealen liggen 
klaar en vragen om uitvoering. De weg voorwaarts ligt in brede en 
aanhoudende internationale druk op Israël. De prijs van de 
bezetting en van de Apartheid dient gestaag opgevoerd te worden. 
Daartoe zijn eindeloos veel middelen beschikbaar.  

Het activisme moet gericht zijn op het bevorderen van de politieke 
wil die middelen daadwerkelijk in te zetten. 

Het gaat om toepassen van het internationaal recht, gericht op een 
democratische rechtsstaat met gelijkheid voor de wet van alle 
bewoners: joden, Palestijnen en anderen. Uiteraard met behoud 
van het hele palet van hun verschillen in religie, opvattingen en 
leefwijzen. Met ver daarbovenuit, beschenen door een hemels licht 
dat alle mensen verbindt: hun bestaan als gelijkwaardige mensen.” 

 
Theo Brand is journalist en politicoloog.                                           
Werkt bij Nieuw Wij als eindredacteur. 
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Nederlandse interkerkelijke gemeente te Denia 

                   Reg.no.  016034 C.I.F.: R-0300445D 

Kerkgebouw: Iglesia evangélica - El Arca de Noé, 
   Calle Sanchis Guarner 9, 03700, Denia 

Kerkdiensten: Elke zondag om 11 uur (aansluitend koffie)                                   
Pastorie:            Tevens correspondentieadres. 
   Carrer Aristeu 23, Marquesa 1, 03700, Denia. 
Predikant:  Bezoek graag telefonisch aankondigen 

   tel. 96 579 9180 
 

Kerkenraad: (emailadressen op de website) Telefoon: 

Voorzitter:  Marjolein Weggen,Benimarco +31 640 088 790 

Vice-voorz.  Henk de Jong, Javea     60 938 7739 
Secretaris  Derk Rozema, Javea         68 671 7454 
Lid   Vacature 
Lid.   Jacqueline Polman, El Vergel        68 530 9487 
Lid.   Leo Koppelaar, Javea    +31 651 849 106 
Lid.   Bram Gerth, Javea   68 445 2491 
Huismeester Chris de Jong, Els Poblets      60 569 4720       
Kerkblad   Bert Boxtart, Javea     67 636 0501 

Email Kerkblad: alberto.cabo.del.cabrio@gmail.com  
 

Organisten: Edo Luynenburg           96 575 6547 

   Peter Neeteson            63 497 9620 
 
Penningmeester Ko Rikkerink                                 69 694 8470  
 
Hulp in nood: Atie de Jong           63 023 8424 
   Martine Gerth           61 918 5887 
 
Website:     www.kerkdenia.nl 

Email: ned.int.gem.denia@gmail.com 
Vrijwillige bijdragen: 

Spanje:           Bankrelatie: BBVA te Javea.                             
                          IBAN: ES23 0182 0142 0002 0150 5998   
     BIC: BBVAESMM    
                           t.n.v. Iglesia evangélica en Denia 

Nederland:        Bankrelatie: ING te Achterveld           
       IBAN: NL50 INGB 0004 2235 67 

       BIC: DLBKNL2A 

                            t.n.v. Kerkvoogdijstichting Denia 

Onze kerk is ingeschreven in het ANBI register in Nederland bij de 

Belastingdienst, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal  

aftrekbaar zijn in Nederland 


