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 6 juni: Herdenking 50 jaar 

Bezetting in Amsterdam 

 eind september: Kairos-

Sabeel Inspiratiedag, Utrecht 

 

email Nieuwsbrief     mei 2017 – 17/1 

redactie:  

Rien Wattel, nieuwsbriefkairossabeel@gmail.com 

__________________________________________________________________________________________  

 

Voorzitter Blok blijft bij kritiek  

op Israëlische bezetting 

 

Kees Blok, voorzitter van Kairos-Sabeel Nederland, is 

door de heer Tom Fürstenberg beschuldigd van het 

bezigen van antisemitische teksten tijdens een 

voordracht tijdens de Vredesweek 2016 in Apeldoorn, 

waar hij sprak als oud-EAPPI-waarnemer. Fürstenberg 

is de enige die deze beschuldiging uit. Sindsdien zijn 

over Kees Blok en Kairos-Sabeel Nederland de meest 

potsierlijke beweringen gedaan in pro-Israëlische 

media. Door sommigen wordt daarom gesproken over “de zaak Fürstenberg”. 

 

De voorzitter van het Centraal Joods 

Overleg de heer Ron van der Wieken heeft 

in het Nieuw Israëlitisch Weekblad 

aangegeven een gesprek met Blok te 

zoeken. Deze heeft daarop contact met 

hem opgenomen en op dinsdag 16 mei 

heeft in de synagoge van Arnhem onder 

leiding van de voorzitter van het 

Overlegorgaan joden en christenen Piet 

van Midden een openbaar debat 

plaatsgehad. De voorzitter had het 

Reformatorisch Dagblad, De Stentor en het 

Nieuw Israëlitisch Weekblad als pers 

uitgenodigd. 

 

Kees Blok heeft zich in dat gesprek laten 

bijstaan door Rien Wattel, oud-voorzitter 

van de Vrienden van Sabeel Nederland en 

bestuurslid van Kairos-Sabeel Nederland. 

In het debat heeft de heer Fürstenberg 

aangegeven dat de heer Blok geen 

antisemiet is. Blok heeft zijn respect voor 

het joods volk, vervolgd als het is door de 

eeuwen heen, herhaald en heeft 

aangegeven dat de staat Israël volgens het 

internationaal recht tot stand is gekomen. 

Deze staat is de enige democratie in het 

Midden-Oosten, al staat de rechtstaat en 

de democratie vanwege de bezetting van 

Palestina onder ernstige druk. 

 

Fürstenberg heeft betoogd dat zijn 

interpretatie van de werkdefinitie van een 

parlementaire werkgroep van het Europees 

parlement, die tot op heden nog niet is 

aangenomen als EU-richtlijn, als 

uitgangspunt dient te worden genomen bij 

de beoordeling of uitspraken een 

antisemitisch karakter hebben. Blok heeft 

aangegeven, dat die interpretatie kritiek op 

het veiligheidsbeleid van Israël ter zake 

van de bezetting vrijwel onmogelijk maakt, 

bijvoorbeeld over BDS, de muur en de 

terugkeer van vluchtelingen. 

 

Blok heeft gezegd te overwegen de term 

‘Joods ras‘ – in de zin van artikel 1 van 

onze grondwet – als idee achter de Joodse 

staat in zijn voordrachten achterwege te 

laten vanwege de beladenheid van die 

uitdrukking. Voorts is hij gevoelig voor de 

beelden, die bij Joden de vergelijking van 

de bezetting 40-45 van Nederland met die 

van de bezetting van Palestina door het 

Israëlische leger oproept. Hij zal zijn kritiek 

op de instellingen en organen van de 
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regering in Israël, die de bezetting 

uitvoeren en die de Israëlische Palestijnen 

achterstellen, continueren zonder die 

specifieke vergelijking, hoewel die op een 

aantal punten zeker relevant is, maar ook 

de discussie kan vertroebelen. Kairos-

Sabeel Nederland en de heer Blok herhalen 

dat de bezetting van Palestina de 

Israëlische samenleving corrumpeert en de 

Palestijnse staat in wording vernietigt. 

Daarbij geeft Kairos-Sabeel de boodschap 

van Palestijnse christenen door met name 

aan hun Nederlands geloofsgenoten en 

roept op tot solidariteit met hen op basis 

van de bescherming van mensenrechten en 

in samenwerking met de vredesbeweging 

in Israël. 

 

Met een handdruk werd het debat 

besloten, dat onder nader vast te stellen 

modaliteiten en wellicht over andere 

onderwerpen zal worden voortgezet.  

Het bestuur van Kairos-Sabeel Nederland 

beschouwt “de zaak Fürstenberg” hiermee 

als beëindigd.  

_________________________________

 

6 juni: Herdenking 50 jaar bezetting 

 

Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat de 

staat Israël de Westelijke Jordaanoever 

(inclusief Oost-Jeruzalem) en Gaza 

veroverde.  

 

Op dinsdag 6 juni organiseren De Nieuwe 

Liefde, The Rights Forum en Kairos-Sabeel 

NL samen met Een ander Joods Geluid, 

Stichting Groningen – Jabalya en het Fonds 

Vredesprojecten een bijeenkomst om dit te 

herdenken, te informeren en te inspireren. 

De bijeenkomst begint om 19 uur en vindt 

plaats in De Nieuwe Liefde te Amsterdam. 

 

Namens Kairos-Sabeel zal Hind Khoury het 

woord voeren. Andere sprekers zijn de 

Israëlische journaliste Amira Hass (van 

Ha’aretz) en de Palestijns-Amerikaanse  

politicoloog en journalist Rami Khouri. 

Verder werken prominente musici, 

dichters, schrijvers, theatermakers en 

activisten mee, onder wie Kader Abdolah 

en Dries van Agt.  

 

‘We herdenken 50 jaar bezetting maar 

willen met de bijeenkomst vooral ook een 

statement maken: stop de schendingen 

van mensenrechten, stop de kolonisering, 

stop de nederzettingen’, zeggen de 

organisatoren. U bent van harte 

uitgenodigd!  

 

De toegang bedraagt €17,50 inclusief het 

diner, te bestellen op www.denieuweliefde. 

com/programma. Daar vindt u ook het 

complete programma. 

__________________________________ 

Hind Khoury, 

Palestijns econoom 

en voormalig PLO-

ambassadeur in 

Frankrijk, zal om 

19.00 uur 

geïnterviewd 

worden over haar 

herinneringen aan 

de Zesdaagse 

Oorlog en de 

bezetting van de 

Westbank.  

Zij zal ook spreken 

over de positie van 

Palestijnse 

christenen in Israël 

en Palestina.  

 

Hind Khoury is ook 

bestuurslid van 

Sabeel Jeruzalem.  

 

Dit programma 

vindt plaats in het 

Engels! 

Het diner bestaat 

uit: 

vers brood met 

drie soorten 

hummus; 

couscous salade 

met granaatappel, 

munt, koriander, 

amandelschaafsel; 

volle soep met 

oranje linzen, 

kikkererwten en 

broccoli; 

gebakken falafel 

met aubergine-

knoflook saus; 

baklava.  
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Petitie over Palestijnse 

hongerstakers overhandigd aan 

minister Koenders 

 

Sinds 17 april zijn 1500 Palestijnse 

gevangen in Israël in hongerstaking. 

Noch in de Nederlandse pers noch bij 

Buitenlandse Zaken lijkt deze actie veel 

aandacht te krijgen.  

 

Nu sommigen onder hen 

aangekondigd hebben ook te 

zullen stoppen met water 

drinken, is de hongerstaking 

veranderd in een race tegen de 

tijd. Daarom heeft een 

Palestijns-Nederlandse delegatie 

op 2 mei een petitie overhandigd 

aan de vertegenwoordiger van Minister van 

Buitenlandse Zaken Bert Koenders. 

Namens de ondertekenaars roepen ze de 

Minister op druk uit te oefenen op Israël 

om de eisen van 1500 hongerstakende 

Palestijnse gevangenen in Israël in te 

willigen. 

 

De hongerstaking begon op 17 april en 

duurt nog steeds voort. Daardoor is acute 

druk noodzakelijk. De gevangenen, die in 

hongerstaking zijn, eisen dat Israël een 

einde maakt aan de praktijken van 

eenzame opsluiting, marteling, medische 

nalatigheid en het onthouden van basale 

rechten zoals het recht op een eerlijk 

proces en op familiebezoeken.  

Een aantal leiders van de hongerstaking is 

in een isoleercel gezet en alle 

hongerstakers wordt nu het recht op een 

advocaat en op familiebezoek ontzegd.  

In totaal zitten ruim 7150 Palestijnen in 

Israël vast. 

 

De meeste Palestijnse gevangen zitten om 

politieke redenen vast, en zouden nooit in 

gevangenschap terecht zijn gekomen als 

hun land niet was bezet. Volgens 

Addameer, een Palestijnse organisatie die 

zich inzet voor het recht van Palestijnse 

gevangenen, zitten er op dit moment 500 

gevangenen in administratieve hechtenis 

(dus zonder aanklacht of proces, en voor 

onbepaalde tijd). Israël houdt ook meer 

dan 300 kinderen in gevangenschap vast.  

 

Onder de hongerstakers bevindt zich 

Marwan Barghouti, die velen beschouwen 

als de gewenste toekomstige leider van 

Palestina. Ook hij zou (tijdelijk?) gestopt 

zijn met waterdrinken. 

Amnesty International noemt de 

behandeling van Palestijnse gevangenen 

door Israël ‘onwettig en wreed’:  

In 2014 gingen eveneens honderden 

Palestijnse gevangenen in hongerstaking 

als protest tegen het systeem van 

administratieve hechtenis. Deze 

hongerstaking duurde 2 maanden, de 

langste uit de Palestijnse geschiedenis. 

 

De delegatie heeft op het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken de indruk gekregen dat 

de kwestie daar geen prioriteit heeft en 

heeft aangedrongen op urgente actie. 

Nederland is medeondertekenaar van de 

Conventie van Genève, en is verplicht het 

uiterste te doen om evidente schendingen 

van de Conventie tegen te gaan. 

 

Op 21 mei, de 35e dag voor de 

hongerstakers, zijn 78 van hen opgenomen 

in het ziekenhuis. Er zijn allerlei 

solidariteitsacties, zoals de oproep om op 

25 mei wereldwijd mee te doen aan de 

hongerstaking.  

Informatie: S.Zimmermann, 06 109 36505. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Israels meedogenloze beleid om Palestijnse gevangenen die 

gearresteerd zijn in de bezette gebieden over te brengen naar 

gevangenissen in Israël is een flagrante schending van de 

Vierde Geneefse Conventie”. 
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Reserveer in je agenda: 

Inspiratie- en gedenkdag van  

Kairos-Sabeel 2017  

een zaterdag eind september in 

Utrecht 
 

Rond de presentatie van de Nederlandse 

vertaling van het boek Chosen? van 

oudtestamenticus Walter Brueggemann 

organiseert Kairos-Sabeel de jaarlijkse 

inspiratiedag, eind september in Utrecht. 

 

In Chosen? verkent Walter Brueggemann 

de situatie in het moderne Israël dat 

vragen oproept voor veel christenen die 

niet goed raad weten met Bijbelse teksten 

over Gods reddend handelen jegens de 

Israëlieten. Zijn moderne Israëli’s de 

afstammelingen van degenen die God in de 

bijbel ‘uitverkoren’ noemt? Wat beloofde 

God eigenlijk precies aan Mozes? En wat 

zeggen we over anderen die in het 

beloofde land woonden? Hoe lezen we de 

bijbel in het licht van de moderne situatie? 

Wanneer worden mensen Zionisten? 

 

In de vier hoofdstukken van dit dunne 

boek (114 pagina’s) behandelt 

Brueggemann de belangrijkste vragen over 

wat de bijbel hierover zegt. Er is ook een 

vraag-en-antwoord-sectie met Walter 

Brueggemann en richtlijnen voor een 

respectvolle dialoog.  

 

Zo geeft de 

auteur de lezer 

antwoorden op 

sleutelvragen 

over hoe we 

kunnen omgaan 

met Gods 

beloften aan de 

mensen in de 

bijbel die vaak 

Israël genoemd 

worden en het 

conflict tussen 

Israël en 

Palestina 

vandaag.  

 

 

 

Rond dit spannende boekje wordt een 

inspiratiedag georganiseerd, waaraan 

meedoen:  

- Stephen Sizer, publicist en kerkelijk 

functionaris, UK 

- Iemand uit de kring van Sabeel 

Jeruzalem 

Verder: workshops met een meditatieve 

wandeling, gesprekken met de vertalers en 

Sizer, en delen van het nieuwe project 

rond de muur en het Muurmuseum van 

Toine van Teeffelen uit Bethlehem. 

 

Als afsluiting is er een getijdendienst met 

verhalen bij de muur, liederen en gebeden. 

Daarna is er tijd om elkaar te ontmoeten 

en bij te praten bij een borrel. 

 

Precieze gegevens volgen in de volgende 

Nieuwsbrief, in Uitweg en op de website. 

__________________________________ 

 

Volg Kairos-Sabeel op  

www.kairos-sabeel.nl. 

 

Daar kun je ook donateur worden 

of de Wave of Prayer elke week 

mee-bidden! 

“The conflict is only 

‘seemingly’ beyond 

solution, because all 

historical-political 

problems have 

solutions, if there is 

enough courage, 

honesty, and 

steadfastness.” 


