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Dr. K.J. Hahn 

Israel in zijn zwaarste . . 
CriSIS 

Orthodox-Joodse bevolkingsgroepen ko
men tot intensivering van hun maatschap
pelijke activiteiten. Polarisatie tussen hen 
en de tot vrede en compromis bereid 
zijnde kringen werd onvermijdelijk. Voor 
een politieke oplossing is het noodzakelijk 
dat geestelijke fundamenten als de uitver
korenheid van het Joodse volk opnieuw 
doordacht worden. 

Het zijn niet slechts de onlusten in de Ga
zastrook en in West-Jordanie, gevolgd 
door stakingen, demonstraties en on
lusten in de Arabische wijken en streken 
van Israel zelf, die de grootste crisis van de 
staat en de natie Israel sinds de oprichting 
van de eigen Joodse staat veroorzaakt 
hebben. Er is meer, in zorgwekkende 
mate meer. Als premier Shamir bij zijn re
cente bezoek aan de Verenigde Staten ter 
rechtvaardiging van het harde optreden 
van de lsraelische soldaten in de bezette 
gebieden verklaart: 'Wij zijn in oorlog', 
dan klinkt dit bijna als een eufemisme. Er is 
veel meer aan de hand in en om Israel dan 
aileen een conflict tussen legereenheden 
en opstandelingen. 

In veertig jaar is de vrede tussen Israel 
en de Arabieren, zowel in Israel en de be
zette gebieden als in de gehele Arabische 
wereld, niet bereikt; integendeel, de span-
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ningen hebben een nieuw hoogtepunt be
reikt. Egypte dat als enige Arabische staat 
het Camp David-akkoord ondertekende 
en daarom de Arabische Liga moest ver
laten, is weer opgenomen in de gemeen
schap van de Arabische Ianden. Het Ara
bische front inclusief de PLO is tenminste 
ten aanzien van Israel weer gesloten. Te
gelijk is er in de lsraelische regering nog 
steeds geen overeenstemming bereikt 
over het houden van een internationale 
conferentie over de oplossing van het 
lsraelisch-Palestijnse probleem. Dit heeft 
tot gevolg dat de militaire acties van Israel 
als vergelding of voorkoming van Arabi
sche terreur-aanvallen nog steeds voort
duren. Daardoor worden ook de be
vriende regeringen ongeduldig of zelfs 
ernstig bezorgd zodat Israel vandaag 
meer dan ooit ge'lsoleerd dreigt te wor
den. 

De stichting van de eigen Joodse staat 
na 2000 jaar diaspora en de nog steeds 
niet begrijpelijke, nooit te verwerken 
moord op 6 miljoen Joden, is door vrien
den van Israel als een zegen voor dit eeu
wenlang vervolgde Joodse volk begroet. 
Na de oorlog van 1967 had Israel in de ge-

Dr. K.J. Hahn (1912) was tot 1983 plaatsvervangend 
secretaris-generaal van de Europese Unie van Chnsten
Democraten 1n Rome. 
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hele wereld een ongekend groat prestige. 
Vandaag is dit prestige aanzienlijk geslon
ken, en nog nooit waren de oprechte en 
trouwe vrienden van Israel zo diep be
zorgd als vandaag. Arie Kuiper, wei be
kend door zijn grote sympathie en diepe 
verering voor het Joodse volk en voor zijn 
exacte kennis van de problemen van Is
rael, besluit zijn commentaar over Arik 
Sharon met de woorden: 'De God van Is
rael slaat de !eiders van zijn volk met blind
heid.' ('De T1jd', 31 december 1987). 

De ernst van de situatie blijkt uit een aantal 
harde feiten die op niet eens zo lange ter
mijn dramatische uitwerkingen kunnen 
hebben, als onder andere de internatio
nale conferentie niet een omvattende poli
tieke oplossing bereikt. Laten we de de
mografische gegevens en de mogelijke 
ontwikkelingen op dit terrein voor het ko
mende decennium bekijken. 

De staat Israel, zonder de bezette ge
bieden, telt op het ogenblik circa 3,6 mil
joen Israeli's en bijna 780.000 Arabieren. 
In de bezette Gazastrook en West-Jorda
nie Ieven 1 ,4 miljoen Arabieren en 75.000 
Joden. De samenstelling van de lsraeli
sche en de Arabische bevolking blijkt uit 
een enkel aspect overduidelijk: bij de Ara
bleren zijn er 360.000 kinderen beneden 
de vier jaar, bij de Joden 365.000, volgens 
een statistiek van 1987. De grciei van de 
Arabische bevolking zal tot gevolg heb
ben, dat in het jaar 2000 in Israel 4,3 mil
joen Joden en 3, 7 miljoen Arabieren Ie
ven. Als in de loop van de resterende jaren 
van deze eeuw geen vrede gesloten 
wordt tussen Arabieren en Joden zal zelfs 
de meest creatieve politieke fantasie zich 
n1et kunnen voorstellen wat dan gebeurt. 

Misschien het meest verontrustend en 
voor de toekomst van het Joodse volk en 
van beslissende betekenis voor de 
Joodse staat is de verscherping van de te
genstellingen binnen de Joodse gemeen
schap zelf. Hier liggen de kiemen voor 
traumatische conf11cten, onoverbrugbare 
tegenstellingen, voor wederzijdse haat. 

Chr~sten Democrat1sche Verkenn1ngen 5188 

Deze tegenstellingen uiten zich sinds en
kele jaren met een toenemende intensiteit 
en in stijgend tempo. Dat dit geen overdrij
vingen zijn, bewijst een uitspraak van nie
mand minder dan de toenmalige presi
dent van Israel, Yitzhak Navon. Hij zei in 
1983: 'De in onze maatschappij verbor
gen gevaren lijken me voor de eerste keer 
ernstiger dan de externe gevaren, inclu
sief de PLO. En de situatie kan nog slech
ter worden en ons in de afgrond storten'. 
Navon herinnerde, ter staving van deze 
zorg, aan de bom die op 10 februari van 
hetzelfde jaar de aanhanger van de 
'Vrede Nu'-beweging Emil Grunzweig 
voor het gebouw van de Knesseth 
doodde. En de lsraelische socioloog Amir 
Menahem zag in de toenemende radicali
sering van het politieke Ieven een symp
toom voor het feit dat de lsraelische maat
schappij nu objectief rijp is voor de burger
oorlog. Van zijn kant vreest de orthodox
Joodse wijsgeer David Hartman dat de 
ultra-orthodoxe Joden, als zij in hun extre
misme de gelovige en niet-gelovige zio
nisten opzij geschoven of overvleugeld 
hebben, 'deze staat tot een onbewoon
bare plaats maken'. 

Het duldt dus geen twijfel dat deze in
terne tegenstellingen in de tegenwoor
dige Joodse gemeenschap in Israel fatale 
uitwerkingen kunnen hebben. Het en
thousiasme waarmee de eerste immigran
ten aan de opbouw van de nieuwe Joodse 
staat werkten, heeft niet tot de integratie 
en eensgezindheid in de fundamentele 
geestelijke en politieke grondgedachten 
geleid, die men destijds droomde. Presi
dent Navon wijst op het feit dat de immi
granten naar Israel kwamen uit honderd
twee Ianden en eenentachtig talen spre
ken. (Joden uit Turkije en Bulgarije spre
ken thuis vaak nog de taal die zij, sinds de 
zestiende en zeventiende eeuw, na hun 
vlucht uit Spanje steeds hebben gespro
ken, namelijk Spaans!; ultra-orthodoxe Jo
den uit Oost Europa, die de geseculari
seerde Joodse staat niet erkennen, weige
ren lvrit te spreken en houden zich kramp-
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achtig aan het Jiddish.) Niet aileen de Jo
den uit de Ianden van de Derde Wereld, 
maar ook uit Oost Europa brengen niet die 
ervaring en die kennis van een democrati
sche samenleving met zich mee, die voor 
het politieke stelsel van de jonge staat 
dringend nodig zijn. Daarachter verber
gen zich natuurlijk ook diepere verschillen 
in cultuur en beschaving, die spanningen 
veroorzaken. Telt men daarbij nog de juist 
voor Joden zo wezenlijke religieuze pro
blemen dan is het verklaarbaar dat zich dit 
alles ook en in toenemende mate in het 
politieke landschap manifesteert. De 
doordringing van religieuze met politieke 
tendensen is in het klimaat van een 
Joodse staat onvermijdelijk en leidt van
daag tot de ernstige botsingen tussen de 
verschillende groeperingen. 

Panorama 
Een van de beste kenners van de actuele 
maatschappelijke, culturele en politieke 
stromingen en discussies, Thomas L. 
Friedman, Israel-specialist van de 'New 
York Times', onderscheidt vier groeperin
gen, die, met hun onderstromingen en 
schakeringen, het politiek-religieuze pa
norama van Israel vormen. 

Volgens Friedman vormt de groep van 
niet-praktizerende Joden met 45% de 
grootste groep. Ze zijn immigranten of in 
Israel reeds geboren, gaan nooit naar de 
synagoge, en zijn voor een groat gedeelte 
dus ook Asjkenazim, West- en Midden
europese Joden, die meestal de Arbei
derspartij kiezen of kleinere linkse partijen. 

De op een na sterkste groep, 35% om
vattend, zou men traditionele Joden kun
nen noemen, waartoe de Sefardim uit 
Zuid Europa en de Joden uit de Arabische 
Ianden behoren. Ze zijn gelovig, niet al te 
streng, overtuigende zionisten, die de 
kern van de conservatieve Likoed-partij 
uitmaken. 

De strikt orthodoxe, streng religieus ge
bonden Joden vormen een gevarieerde 
groep van stromingen, die echter allen 
vasthouden aan de bijbelse leer en de 
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Thora, aan de traditie van het uitverkoren 
volk. Ze onderscheiden zich van de zio
nistische beweging, voor zover deze ook 
niet-gelovige zionisten toelaat en erkent. 
Maar ze zijn van mening dat het Joodse 
geloof en de door de zionisten en niet door 
de Messias opgerichte Joodse staat als 
seculiere, niet-confessionele staat het met 
elkaar vinden kunnen. Zij vormen 15% 
van de lsraelische bevolking, kiezen 
meestal de Nationaai-Religieuze Partij, de 
Morasja-Partij, en worden krachtig ge
steund door de twee Opperrabbijnen, 
Avraham Shapira voor de Asjkenazim en 
Mordechai Eliahu voor de Sefardim. 
De ultra-orthodoxe Joden, de fundamen
talisten, vormen de kleinste groep, met 
5% van de bevolking; ze worden de Hare
dim genoemd, herkenbaar aan hun 
kleder- en haardracht, ze sturen hun kin
deren naar de confessionele scholen, de 
Jesjiva's, die door de staat gefinancierd 
worden, komen meestal uit Oost Europa. 
Onder hen bevinden zich ook de Chassi
dim die de Joodse staat als seculiere 
schepping niet erkennen. Hiertoe beho
ren vooral de hyper-strenge Netura Karta, 
de Agudat Israel en andere groepjes. 
Deze extreme fundamentalisten verwer
pen de militaire dienst in deze door hen 
niet erkende staat, die niet door de Mes
sias gesticht is. Ze zijn dan ook geen zio
nisten. 

Het is kenmerkend voor de interne ont
wikkeling in Israel dat deze kleinste groe
pen, te zamen 20% van de Joodse bevol
king uitmakend, de laatste tijd een buiten
gewoon intensieve activiteit in het gehele 
land hebben ontwikkeld. Ze demonstre
ren tegen film-vertoning op zaterdag, te
gen onzedelijke, niet-religieuze publika
ties, bewerken piloten van de luchtmacht 
hun baan op te geven en de Thora te 
bestuderen, verwerpen de zionistische 
gedachte, om een Joodse staat op te bou
wen gelijk aan aile andere democratische 
staten. 1 Hun alternatief is een zuiver 

1 De groep Netura1 Karta bidt voor de ondergang van de 
staat Israel. 
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Joodse staat, geheel en al gebaseerd op 
het Oude Testament en de Thora. 

De numeriek zwakste groepering heeft 
echter een betekenis, een invloed, een 
publiciteit en een dynamiek in de maat
schappij die veel sterker is dan uit het per
centage op te maken is. Ook in de kringen 
van de gematigd religieuze groeperingen 
en zelfs bij de ongelovigen kunnen som
mige van hun ideeen overtuigingskracht 
verkrijgen. Want ook het nationale be
wustzijn, de idee van de eigen Joodse na
tionale identiteit van de ongelovige zionist 
heeft nu eenmaal religieuze wortels. Be
wust of onbewust is de religieuze motive-

De invloed en de 
psychologische druk van 
de orthodoxe Joden neemt 
toe. 

ring van het nationale en het politieke den
ken steeds gegeven en dit heeft tot gevolg 
dat de invloed en de uitstraling en soms 
ook de psychologische druk van de ortho
doxen - ondanks en naast de scherpe 
kritiek waaraan de fundamentalisten in Is
rael zelf bloat staan - groat zijn, en nog 
zullen toenemen. 

Kahane 
De kracht en de geestelijke dynamiek van 
deze orthodoxe Joden kunnen worden af
gelezen aan de figuur van de Ameri
kaanse Rabbi Meir Kahane die in Israel de 
ultra-orthodoxe partij Kach heeft opge
richt en in 1984 als hun enige kandidaat 
en Ieider in de Knesseth gekozen werd. Hij 
heeft het fundamentalisme ten top gedre-
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ven, door het Oude Testament, de Thora, 
de Joodse traditie en de opdracht van 
God aan het Joodse volk zo exact moge
lijk te beleven en daarnaar politiek te han
delen. Zijn vorig jaar verschenen boek Un
comfortable questions for comfortable 
Jews* geeft in een bijna meeslepend 
hartstochtelijk betoog met het vuur van 
een oud-testamentische profeet de ge
hele denkwereld van deze fanatieke fun
damentalist weer, in al zijn polemische 
kracht en bewust kwetsende agressiviteit. 
De regering, de Knesseth, de partijen, de 
gehele seculiere staat Israel is niet de 
Joodse staat die de Joodse wet vereist, 
maar een staat van Joden die een onmo
gelijk ding willen presteren: Joodse geest 
(judaism) en democratie verzoenen, de 
niet-Joden gelijke rechten in de staat ge
ven, dus de Arabieren in Israel erkennen. 

De partij van Kahane, de Kach, wordt met 
haar extreme stellingen, van waaruit ze 
ook het gehele establishment van de 
Joodse organisaties in de Verenigde Sta
ten als liberaal-democratisch-'hellenistisch' 
veroordeelt, in Israel als fascisto'lde of fas
cistisch, racistisch en anti-democratisch 
door bijna de gehele bevolking verwor
pen en ze haalde dan ook met enige 
moeite een enkele zetel in de Knesseth. 
De acties van deze en verwante ultra
orthodoxe Joden namen echter in de laat
ste maanden aan hevigheid toe en richt
ten zich in het bijzonder ook tegen aile be
wegingen zoals de 'Vrede Nu'-beweging, 
die met de Arabieren tot een akkoord wil 
komen en dus bereidheid tot concessies 
toont, (de I eden van de vooral door Weste
lijke Joden gedragen beweging werden 
door de ultra's bij een demonstratie in Tel
Aviv als 'Asjke-nazi' uitgejouwd). Een be
weging als die van Kach, die, zoals Ka
hane in zijn boek met nadruk beklemtoont, 
geen contact met Duitsland en Duitsers, 
geen huwelijk of ook seksueel contact tus
sen Joden en niet-Joden toelaat, blijft een 

• Uitg Lyle Stuart Inc Secaucus. New Jersey, USA. 1987. 
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minderheid die tegen de hoge verwach
tingen van Kahane in geen kansen heeft. 

Dit neemt echter niet weg dat de reli
gieuze argumenten die Kahane gebruikt, 
de religieuze, Joodse inspiratie waaruit hij 
put, in de Joodse bevolking vanzelfspre
kend aanwezig is en juist door de ver
sterkte activiteit van de Arabische, van de 
Palestijnse organisaties en de recente 
opstanden in de bezette gebieden sterker 
en bewuster tot uitdrukking komen. Met 
de opkomst van het Arabische fundamen
talisme komt het in de orthodoxe Joodse 
bevolkingsgroepen tot een intensivering 
van maatschappelijke, publieke en often
sieve activiteit. Een polarisatie tussen de 
extreem-orthodoxe Joodse groeperingen 
aan de ene kant en de tot vrede, compro
missen en concessies bereid zijnde krin
gen in de bevolking werd daarom onver
mijdelijk en bereikte tenslotte het niveau 
van de regering. Zo komt het regelmatig 
tot hevige botsingen tussen Joden onder
ling aan de rand van de orthodoxe wijken 
van Jeruzalem en tot een paradoxale si
tuatle op regeringsniveau: een coalitie van 
de twee grote partij-groeperingen die het 
op fundamentele punten van het rege
ringsbeleid waarvan de toekomst van de 
Joodse staat afhangt, onderling niet eens 
zijn. Hoe kan zo een coalitie hetland intern 
regeren en extern zijn belangen in een 
hoogst gevaarlijke consteilatie verdedi
gen? 

Bezette gebieden 
De tegenovergestelde en elkaar uitslui
tende visies op de positie van Israel als 
Joodse staat of, exacter, als staat van Jo
den komen in voile duidelijkheid tot gel
ding in de vraag hoe de bezette gebieden 
en de Arabische bevolking aldaar te be
handelen. Peres en Shamir hebben hier 
totaal verschiilende opvattingen, die in de 
kwestie van de internationale conferentie 
tot uiting komen. Hun werkelijk, uitgespro
ken en onuitgesproken argumenten voor 
en tegen deze conferentie spruiten voort 
uit verschiilende voorsteilingen van de 
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identiteit van de Joodse staat. Shamir gaat 
ervan uit dat de bezette gebieden dee! 
van de Joodse staat zijn, het aantal neder
zettingen van Joodse kolonisten moet 
worden opgevoerd. Autonomie van deze 
gebieden, die de Arabieren gelijke rech
ten en dus een democratische meerder
heid geeft, - dit is het tweede en tot nu toe 
niet toegepaste dee! van het Camp David
akkoord - is voor hem niet aanvaard
baar. Het is dus zeer de vraag of Shamir 
met een internationale conferentie zou in
stemmen, ook als de PLO van aile terreur 
zou afzien en de staat Israel zou erkennen. 
lmmers, dan zou Israel op zo'n conferen
tie concessies moeten doen die de 
Joodse staat zou dwingen delen van zijn 
land of van zijn soevereiniteitsrechten ten 
gunste van de Arabieren af te staan. 

Hier loopt dus een ondergrondse, niet 
voiledig uitgesproken overeenstemming 
van aile religieus-gebonden, gelovige Jo
den door een groot gedeelte van de Jood
se bevolking heen. Ze blijkt uit een aantal 
cijfers die De Telegraaf publiceerde (18 
mei 85): 65% van de lsraelische jeugd be
neden de 18 jaar is tegen gelijke rechten 
van de Arabieren in Israel, 42% wil dat 
aan de Arabieren de burgerrechten wor
den ontnomen. In de weken van de felste 
botsingen tussen soldaten en jongeren 1n 

de Gazastrook en de gebieden aan de 
Westelijke Jordaanoever was 50% van de 
lsraelische bevolking akkoord met het 
harde optreden van de soldaten. En 38% 
vond dat er organisaties moesten komen 
die de vrijheid moeten krijgen om de ter
reur van de Arabieren en de PLO met ge
weld te beantwoorden. Dit laatste werd 
nog kort geleden eveneens geeist door 
twee lsraelische oud-ambassadeurs in 
Nederland, Shimshon Arad en Hanan 
Bar-On, die 'in een politiek die erop ge
richt is de terreur met geweld te bestrijden 
... de enige haalbare, verantwoorde en 
hoopvoile koers' zien. * Hoewel overal in 
de wereld is gebleken dat in de vicieuze 

• NRC. ·anef aan een Hollandse vnend". 22 april 1988 

Chris1en Democrat•sche Verkenningen 5188 

Bu1 

cir 
vr1 
dE 

QE 
c1r 
Ar 
dr 
QE 
hE 
le< 
dE 
re• 
G< 
dE 
Er 
lie 
QE 
lar 
2( 
tie 
ler 

nE 
ve 
gE 
ve 
gr 
DE 
bij 
bli 
ci~ 
idE 
n1E 

na 
de: 
we 
va 
BE 
BE 
QE 
ex 

Chr 



cirkel van terreur en geweld nooit een 
vreedzame politieke oplossing kan wor
den bereikt. 

Niet minder ernstig is het feit dat val
gens de Jerusalem Post van 25 juli 1987 
circa de helft van de Israeli's willen dat de 
Arabieren uit Israel vertrekken, een wens
droom van Kahane. Oat hieraan concreet 
gedacht en zelfs gewerkt werd, he eft voor 
het eerst, naar ons weten, Der Spiegel ver
leden jaar gepubliceerd (nr. 50/1987). In 
de jaren 1968 tot 1970 heeft de lsraelische 
regering onder Levi Eshkol en onder 
Golda Me"fr een transfer van Arabieren uit 
de bezette gebieden willen organiseren. 
Er werden landerijen in Argentinie, Brazi
lie en Paraguay, maar oak in Libie en lrak 
gekocht en aan Arabieren die naar deze 
Ianden bereid waren te emigreren, werd 
20.000 dollar aangeboden. De gehele ac
tie leverde weinig open vond bij de libera
len en de socialisten geen instemming. 

Wij vermelden deze feiten, om aan te to
nen dat er diep zittende, diep gewortelde 
verwachtingen bestaan van een homo
gene Joodse staat met een geringe of lie
ver geen Arabische bevolking binnen de 
grenzen van het bijbelse Beloofde Land. 
De motivatie van een dergelijk streven is 
bij het Joodse volk niet te zoeken in een 
blind nationalisme. Ook termen als 'fas
cisme' en 'racisme', als zuiver politieke of 
ideologische begrippen, raken de kern 
niet van deze problematiek. Ook het natio
nalisme van de zionisten zoals van de fun
damentalisten van Kach heeft religieuze 
wortels. In deze optiek liggen de grenzen 
van Israel daar waar de grenzen van het 
Beloofde Land liggen. En ten tweede: het 
Beloofde Land is door God aan de Joden 
gegeven - aan niemand anders. Deze 
extreme theologische fundering buit een 
man als Kahane tot het uiterste uit en komt 
daarmee tot politieke conclusies die in Is
rael ge"fsoleerd blijven. De algemene, uit 
de godsdienstige overtuiging voortko
mende opvatting van de lsraelische staat, 
van de plaats van het Joodse volk in dit 
gebied van het Midden Oosten wordt des-
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ondanks sterk door de fundamentele ge
dachte van het 'uitverkoren volk' en van 
de landbelofte gedragen. 

Beloofde Land 
Deze beide begrippen, als basis en kern 
van de Joodse godsdienst, de Joodse tra
dities en de Joodse denkwereld, hebben 
in het Joodse volk van vandaag een sterk 
verschillende waarde, functie en doorwer
king. Buiten de sfeer van de gelovige Jo
den dringt hun inhoud door in de wereld 
van de niet-religieuze Joden. Zij bepaalt 
daar aspecten van hun cultureel, maat
schappelijk en politiek den ken. 

Het 'uitverkoren volk' is door dit onver
brekelijke besluit van God voor de reli
gieuze Joden bindend: ze zijn uitverko
ren, dat wil zeggen, anders dan de andere 
volkeren.2 Zo hebben ze zich in hun ge
loof en door hun geloof als 'anders' kun
nen handhaven, als volk, en werden ze 
door de andere volken als zodanig ook 
behandeld. Hun lijden door aile eeuwen 
heen is een bewijs voor dit anders-zijn. De 
holocaust kan daarom gezien worden als 
een bewijs van dit totaal anders-zijn, van 
de uitverkorenheid, en de diepe schuld 
van de 'anderen'. De oprichting van de 
eerste eigen Joodse staat na de diaspora, 
de voortdurende bedreiging van een 
meedogenloze terreur-organisatie, de 
vermeende onvoldoende steun van be
vriende naties ten aanzien van wezenlijke 
nationale eisen zoals het behoud van de 
bezette gebieden, versterkte in deze visie 
op de eigen nationale identiteit als volk 
met een opdracht van God het bewustzijn 
van het anders-zijn, zelfs van alleen-op
zich-zelf gesteld, van ge"fsoleerd te zijn. 
Deze mening leeft, bewust en onbewust, 
ook bij de niet-gelovige zionist die het door 
eeuwen vervolgde en verstrooide volk ein
delijk in zijn eenheid in zijn eigen land vei
lig gevestigd wil zien. 

Het 'Beloofde Land' is de Joden door 

2. De secretaris van de Raad van Kerken van het 
Midden-Oosten. de Libanees Gabriel Habib gebru1kt de 
term 'etnocentnsch' 
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God gegeven en zij moeten dit eerbiedi
gen. Ze hebben dus geen mogelijkheid 
zelf hieraan te tornen. Het is dus een 
Joods land, of moet het, met de bezette 
gebieden volledig worden. Het toekomst
beeld van Arabieren in deze gebieden is 
een trauma - de politiek van de nederzet
tingen heeft dus niet aileen een nationalis
tisch-expansionistisch motief, zij vervult 
een opdracht van God. Zo zien de ortho
doxe ultra's het. Op dit terre in gaan de offi
ciele kringen van de Likoed-partij en zelfs 
een groep binnen de Arbeiders-partij van 
Peres met deze strikte interpretatie van de 
'landbelofte' akkoord, al lijkt het nationa
listische denken van de zionisten daarbij 
de boventoon te spelen. 

De uitverkorenheid en de landbelofte 
zijn beschikkingen van God, ze staan bui
ten de geschiedenis. Maar zij hebben een 
uitwerking op het handelen van de gelo
vige Joden in de geschiedenis, in de con
crete wereld en ook in de politiek. In ja
nuari 1983 voerden een Amerikaanse fila
soot, John Murray Cuddihy van het Hun
ter College en professor Irving Green
berg, een orthodoxe rabbijn en directeur 
van het Jewish National Research Center 
in New York een discussie over de uitver
korenheid. Cuddihy, die gespecialiseerd 
is in de invloed van godsdienst op het han
del en en het gedrag in de wereld, zag in 
het begrip van de uitverkorenheid het ri
sico van gecentreerd-zijn op zich zelf, dat 
vaak tot superioriteitsgevoelens en afkeer 
tegen niet-Joden leidt. Rabbijn Green
berg van Z1jn kant zag juist in de uitverko
renheid de juiste bescherming tegen een 
gevaarlijk 'universalisme', tegen univer
sele categorieen die met geweld aan an
deren worden opgedrongen. Hij bepleitte 
een 'postmoderne verfijning van de uitver
korenheid' in die zin dat oak andere volke
ren uitverkoren kunnen zijn en dus op die 
basis elkaar eerbiedigen. Het anders-zijn 
wordt echter door deze zeker niet alge
meen aanvaarde stelling niet overwon
nen, en de juiste betekenis van unlversa
lisme op sprekende wijze miskent. 
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Conflict 
In ieder geval vormt de absolute eerbiedi
ging van de uitverkorenheid een duide
lijke rem op de volledige openheid tegen-

Absolute interpretatie van 
de idee van Israel als het 
uitverkoren volk vormt een 
rem op openheid 
tegenover andere volken. 

over andere volkeren, die door de Joden 
uit de Westelijke wereld, de liberaal
gelovige Joden, door bewegingen als 
'Vrede Nu' en zeker door figuren als Si
mon Peres duidelijk gezien wordt. Hier uit 
zich een streven dat juist in een situatie 
van constante bedreiging van het grootste 
belang is. In het conflict tussen Shamir en 
Peres over het wei of niet houden van een 
internationale conferentie ligt opgesloten 
het diepere conflict tussen onwrikbaar 
vasthouden aan het anders- en alleen-zijn 
van het Joodse volk dat zich door nie
mand van buiten iets mag Iaten opleggen, 
aan de ene kant, en zich open-stellen voor 
een dialoog en een mogelijke overeen
stemming met anderen. 

De landbelofte is eveneens een gege
ven dat buiten de geschiedenis ligt. Dit be
tekent in concreto, dus in de geschiede
nis, dat aan die belofte niet getornd mag 
worden, en dat wil zeggen, dat er geen 
concessies mogelijk zijn. Oz we Shalom, 
'Vrede Nu'*, en natuurlijk oak Peres en 
brede kringen van het 'verlichte', of meer 

Z1e de uitstekende beschnJvlng van deze beweg1ng van 
Kees Hulsman in Chnsten-democratJsche Verkennmgen, 
5/1982,274 e.v 
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open, of meer Westers-democratisch den
kende Israel sluiten dan ook niet uit dat 
concessies onvermijdelijk zijn. De ene 
pleit voor terugtrekking uit de bezette ge
bieden, zoals bijvoorbeeld de honderd 
Joodse intellectuelen van de Verenigde 
Staten, onder wie Arthur Miller, die on
langs een manifest in die zin in de New 
York Times publiceerden, de anderen 
pleiten voor een echte autonomie even
tueel in een Palestijns-Jordaanse federa
tie. In beide gevallen wordt hier de bereid
heid getoond, van de strikte interpretatie 
van de landbelofte af te wijken, in het be
lang van het voortbestaan, van de veilig
heid van de staat Israel. Daarmee volgen 
ze de gedachten van Martin Buber, die in 
zijn bekend geschrift van 'een land van 
twee volkeren' sprak, van Albert Einstein, 
die in 1935 in de New York Times pleitte 
voor 'de weg van onze vreedzame sa
menwerking met de Arabieren die naar 
het ras onze bloedverwanten zijn'. Daar
mee zijn wever verwijderd van een figuur 
als Arik Sharon, die in een onvergeeflijke 
en onbegrijpelijke provocatie in het gro
tendeels Arabische en door de Arabieren 
als hun religieus centrum beschouwde 
Oostelijk Jeruzalem, een nieuw huis liet 
bouwen met een metershoge menorah op 
het dak en dat hij met een spectaculaire 
house warming party betrok. En ver ver
wijderd van de hardheid van het optreden 
van de lsraelische autoriteiten in de be
zette gebieden. De burgemeester van Je
ruzalem Teddy Kollek bleef weg bij dit ma
cabere feest van Sharon, en zei: 'Ais een 
kamer volgelopen is met gas, is slechts 
een klein vonkje nodig, om een explosie 
uit te Iokken . . Sharon heeft de Pa
lestijnse extremisten een grote dienst be
wezen.' 

De politieke oplossing en dat wil dan 
zeggen de vreedzame en voor allen aan
vaardbare oplossing die de fatale vicieuze 
cirkel van terreur-geweld en geweld-ter
reur doorbreekt is dus aileen mogelijk, als 
binnen de Joodse gemeenschap de 
geestelijke fundamenten zoals uitverko-
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renheid en landbelofte opnieuw door
dacht en in deze nieuwe, voor de toe
komst van beslissende fase van de 
Joodse geschiedenis een agglornamento 
ervaren. Dit hoopt ook de reeds aange
haalde moderne, maar toch ook ortho
doxe lsraelische filosoof David Hartman, 
die zegt: 'Ais de moderne zionisten niet 
wakker worden en als zij niet in staat zijn 
een Joodse visie te ontwikkelen die van 
toepassing is in de moderne wereld, gra
ven zij hun eigen graf'. 

De waarschuwende stemmen worden 
steeds klemmender. Terecht citeert Arie 
Kuiper die al lang met dezelfde bezorgd
heid waarschuwt, president Chaim Her
zog van Israel die op 14 augustus 1984 
verklaarde: 'Onze democratie is in gevaar 
... Tegenwoordig komt onze grootste be
dreiging van binnenuit. Oat is een gevolg 
van een gebrek aan tolerantie en dialoog. 
Tot onze schande heeft dit verschijnsel 
beangstigende en schandalige vormen 
aangenomen en aile burgers moeten er 
tegen in opstand komen.' 

Wij hebben over Israel gesproken, en 
zoals vele Israeli's en vrienden van Israel, 
over zijn interne risico's en gevaren. Dit 
kan natuurlijk nooit gezien en beoordeeld 
worden zonder de politieke, culturele, reli
gieuze context in acht te nemen, waarin Is
rael en het Joodse volk moeten Ieven en 
zich handhaven. Er zijn zeker gematigde 
gesprekspartners in dit gebied te vinden, 
Mubarak in Egypte, Hussein in Jordanie, 
in Saoedi-Arabie, er zijn onzekere kandi
daten zoals Syrie, er zijn openlijke vijan
den zoals lrak, Iran en Libie, het islamitisch 
fundamentalisme. En er zijn nog steeds de 
onverbiddelijke terreur-organisaties die 
niet terugdeinzen voor moord op onschul
dige burgers, kinderen en vrouwen. Is het 
risico voor de staat Israel te groot, als aan 
de internationale conferentie, die Peres, 
Washington en ook de Sowjet Unie onder 
auspicien van de VN nodig achten, ook le
den van de PLO bijvoorbeeld in een Jor
daanse delegatie deelnemen? En is het ri
sico bij het voortduren van de tegenwoor-
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dige toestand zonder een internationale 
conferentie juist niet nog grater? Gaan 
kansen voor een vreedzame, politieke re
geling niet met iedere dag van uitstel van 
deze conferentie verloren? 

De twee reizen van Schultz in het 
Midden-Oosten hebben niets opgeleverd. 
De Arabische Ianden - behalve dan 
Egypte - weigeren de staat Israel te er
kennen, de PLO ziet bovendien nog 
steeds niet af van het gebruik van geweld, 
integendeel. Aan de andere kant is Sha
mir en daarmee zeker zijn eigen partij, de 
Likoed en natuurlijk de relig1euze partij
groeperingen, principieel tegen het hou
den van een internationale conferentie. 

Midden maart jongstleden vond te 
Brussel een conferentie plaats waarop ls
raelische en Palestijnse persoonlijkheden 
over het onderwerp discussieerden: 'De 
vrede een kans geven'. De lsraelische 
oud-minister Abba Eban zei in zijn 
toespraak: 'Het gaat er eenvoudig niet 
om, de Palestijnen van het lsraelische ge
zag te bevrijden. Het gaat erom, Israel van 
de noodzaak te bevrijden, een heerschap
pij uit te oefenen, die onverenigbaar is met 
zijn belangen en zijn waarden ... De Is
raeli's verkeren in de mening, dat de Pa-
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lestijnse positie nog dezelfde is als die van 
1964. Alsof het handvest van de PLO nog 
een geldig document zou zijn ... Men 
moet erkennen dat er veranderingen 
plaats hebben gevonden.'* Volgens de 
laatste berichten zou Gorbatsjow Arafat 
ervan hebben wlilen overtuigen Israel te 
erkennen. 

Welnu, de vredesgesprekken tussen Is
raeli's en Palestijnen te Brussel werden 
georganiseerd door het Centre commu
nautaire laic juif, dus een vereniging van 
niet-religieuze, wij zouden zeggen huma
nistische Joden. Komt het tot de para
doxale situatie, dat niet-religieuze, prag
matisch denkende groeperingen eerder 
bereid zijn vrede te sluiten, eerder bereid 
zijn concessies in het belang van de vrede 
te doen dan orthodoxe religieuze, 'etno
centrische' groeperingen? Een vraag die 
aile godsdiensten, en zeker de mono
therstische godsdiensten van het Midden 
Oosten vandaag moeten stellen. 

• Le Monde. 1 april 1988 
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