
Muur als verzetsmuseum?  
 

Wanneer je Bethlehem vanuit Jeruzalem binnenkomt, via de 
voetgangersingang van checkpoint 300, en je loopt een stukje 
door, dan zie je omvangrijke posters op de 8 - 9 meter hoge Muur 
die het Graf van Rachel omringt.  
 
Het Graf van Rachel is een voor joden, moslims en christenen heilige 
plaats, die door Israël omgevormd is tot een militair bolwerk. Het is 
alleen vanuit Jeruzalem toegankelijk. De weersbestendige posters 
tonen verhalen van Palestijnse vrouwen en jongeren. Dit ‘Wall Museum’ 
is een vorm van cultureel verzet. Het is een initiatief van het Arab 
Educational Institute, een Palestijnse vredesinstelling verbonden met 
Pax Christi. Jongeren- en vrouwengroepen in het nabijgelegen 
Soemoed Verhalenhuis komen langs, gidsen bezoekers of hebben zelf 
verhalen aangeleverd. Het laatste posterinitiatief is gesteund vanuit 
Kairos-Sabeel NL en is te zien rond het huis van Claire en Johnny 
Anastas, dat geheel door de Muur omgeven is. Ruim twintig posters 
langs een ‘kindermensenrechtenpad’ vertellen verhalen over het leven 
van Palestijnse jongeren en kinderen. Zoals over de spelletjes die 
kinderen speelden tijdens de tweede Intifada, met gestrekt been 
checkpointje spelen bijvoorbeeld. En over hun toekomstdromen en 
nachtmerries, of over welk dier ze graag zouden willen zijn. Alle 
verhalen zijn zowel in het Arabisch als Engels.  
Er zijn meer posterinitiatieven op komst, waaronder een foto-initiatief 
in Hebron. Langskomen, wanneer een bezoek coronaveilig is, en meer 
over de verhalen horen? Mail het AEI via info@aeicenter.org  
 
Toine van Teeffelen 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Afscheid webmaster Jan Willem Stam 
 

Tien jaar was Jan  Willem Stam webmaster en – bouwer van Kairos-
Sabeel. Deze zomer hebben Marijke Egelie en Kees Blok hem daar 
persoonlijk voor bedankt. Niet altijd een gemakkelijke taak omdat ieder 
zo zijn wensen en ideeën had hoe de website eruit zou moeten zien. 
Desondanks was en bleef Jan Willem een rots in de branding om al het 
nieuws dat wekelijks binnenkwam te ordenen en zichtbaar te maken voor wie geïnteresseerd is in de Palestijnse zaak.  
Jan Willen, dank daarvoor! Naast je predikantschap, echtgenoot- en vader-zijn van drie jonge kinderen een flink karwei. Wij 
memoreerden ook dat je ruim een jaar voorzitter was van Sabeel NL, een periode van moderne vormen van vergaderen: geen 
papieren rompslomp, alles geprojecteerd op de muur – voor sommigen best even wennen. Ook haalde je graag 
sprekers/spreeksters vanaf Schiphol op en ging eerst met ze op stap om ze een beetje wegwijs te 
maken in de Nederlandse cultuur. Namens ons allen nogmaals dank! ‘Vrede en alle goeds’ 
 
Vanaf deze zomer draait er een nieuwe website, het adres is hetzelfde: kairos-sabeel.nl  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tent of Nations onder vuur: kom naar vriendenmiddag! 
 

Op zaterdag 25 september worden er op 21 plekken in Nederland Vriendenmiddagen georganiseerd 
rond de Tent of Nations, de educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. 
Dit jaar zijn die extra actueel: de laatste maanden wordt Tent of Nations steeds meer bedreigd. Door buren uit de illegale 
Israëlische nederzettingen met stokken en verwoestingen en door Israëlische rechtbanken die steeds opnieuw procedures 
beginnen over de boerderij, die al honderd jaar in bezit is van de familie. Daoud hoopt dat er snel weer internationale vrijwilligers 
kunnen komen. In 2019 waren dat er nog 13.000 per jaar. Hun aanwezigheid bracht enige bescherming. Door corona mag nu 
niemand naar Palestina. Op 4 augustus plaatste Kerk in Actie informatie en een gebed online. Op 29 juli wijdde NRC een hele 
pagina aan Tent of Nations. Daoud en zijn broer Daher gaan toch door, indachtig hun levensmotto: ’wij weigeren vijanden te zijn’. 
Op de vriendenmiddagen zijn er online bijdragen van Daoud Nassar en Carolien Roelants (Midden-Oostenexpert en journalist). 

Verder een korte film over de invloed van corona in Bethlehem, ontmoeting in kleine 
groepjes en een solidariteitsactie. U kunt zich opgeven via tentofnations@gmail.com. 
Vermeld naam, telefoonnummer en de locatie die u kiest; ze staan op tentofnations.nl. 
Het past mooi in de Vredesweek 2021, die als thema heeft: Op weg naar een inclusieve 
samenleving. We willen op weg naar een samenleving waar iedereen erbij hoort 

 
Divan 

 
De redactie van Uitweg verzoekt mij een 
voorwoord te wijden aan dát Palestijnse 
kunstwerk dat me niet alleen raakt , maar 
ook een stimulans is om te komen tot 
inclusiviteit.  

Deze inleiding doet al vermoeden dat het hier 
niet zal gaan om een kunstzinnige Arabische 
sofa, maar over een wonderbaarlijk project, dat 
twee beroemde vrienden  ondernamen: de 
Joods-Argentijnse dirigent en pianist Daniel 
Barenboim en de Palestijnse filosoof en 
schrijver Edward W. Said. 

Ze hebben in 1999 het West-Eastern Divan 
Orchestra opgericht, bestaande uit Joodse en 
Arabische jonge musici, die de wereld 
rondtrekken met hun vredesboodschap, 
verwoord met de klanken van klassieke 
componisten. Kijk, dat raakt me nu, niet alleen 
omdat ik hartstochtelijk veel van klassieke 
muziek houd of omdat ik de zaak van vrede en 
gerechtigheid in het niet zo heilig Land steun, 
maar omdat je alleen in teamverband muziek 
kunt maken als je echt naar de ander luistert.  

Als je samen wat wilt bereiken, dan moet je naar 
elkaar luisteren en zelf vaak zwijgen. En hoe je 
het ook wendt of keert, de beide volken in dat 
rampzalig stukje grond zijn tot elkaar 
veroordeeld en dat is ook de boodschap van dit 
orkest. Kijk maar eens op hun website hoe mooi 
men dat formuleert. Dan is luisteren en je eigen 
gelijk in de vraag stellen een onmisbare 
eigenschap. 

Als je ziet met welk een elan en betrokkenheid 
deze jonge musici muziek maken, dan word je 
vanzelf ook een beetje blij. Gaat dat 
gemakkelijk? Neen zeker niet, getuige de 
indringende reportage van een optreden van het 
orkest in Ramallah in 2005: de angst en het 
ongeloof spat ervan af. Op YouTube: West 
Eastern Divan Orchestra Ramallah 2005. De 
Israëlische autoriteiten zeiden: eens maar nooit 
weer!  

In het kader van de vredesweek wens ik die 
houding niet alleen de jongeren daar toe, maar 
ook hen die elders aan vrede bouwen. 
Of de ouderen nog zich laten gezeggen, daar heb  
ik zo mijn twijfels over. 

Kees Blok, voorzitter van Kairos-Sabeel Nederland 

 

 

Kennismaken 
 
Vandaag krijgt u UITWEG. Dat is het informatiebulletin van Kairos-Sabeel 
Nederland en verschijnt drie keer per jaar. 
 
Al sinds 2006 is Kairos-Sabeel betrokken bij het wel en wee van de 
Palestijnen. Helaas verslechtert hun situatie ernstig, de laatste tijd. 
Wat is Kairos? De oecumenische beweging van dertien Palestijnse kerken 
en geloofsbewegingen, opgericht op zoek naar hoop. In 2009 startten zij 
met het Kairos-document: ‘een woord van geloof, hoop en liefde uit het 
hart van het Palestijnse lijden’, ‘een kreet van hoop in afwezigheid van 
iedere hoop’.  
Wat is Sabeel? Het oecumenisch centrum voor Palestijnse 
bevrijdingstheologie, gevestigd in Jeruzalem, Ramallah en Nazareth. Het 
heeft vrienden over de hele wereld. De bronnen waaruit zij putten zijn de 
geweldloze verhalen van Jezus van Nazareth. Zij lezen die vanuit hun 
eigen context van onrecht en onderdrukking. Zo proberen oud en jong, 
christenen en moslims ondanks alles gezamenlijk de weg van bevrijding 
te gaan. Kairos-Sabeel Nederland gaat met hen mee in solidariteit. 
Kairos-Sabeel kiest principieel voor het gebruik van geweldloze middelen, 
waaronder BDS een mogelijkheid is. 
 
Dit nummer is geheel gewijd aan kunst in Palestina. De schrijvers 
presenteren in deze UITWEG hun creatieve manier om zich te 
manifesteren én te laten zien dat zij er plezier aan beleven. 
Spreken deze verhalen u aan? Kijk eens verder op onze website kairos-
sabeel.nl of meld u aan als vriend of donateur. Of vraag meer informatie 
bij info@kairos-sabeel.nl of Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht.  
 
Sabeel is een Arabisch woord voor weg. Er is voor hen en voor ons nog 
een lange weg te gaan. We nodigen u graag uit mee te gaan! 
 

Marijke Egelie-Smulders / Rien Wattel, redactie Uitweg 



Een kunstwandeling als ontdekkingstocht 
 

Kunstenaars laten zien dat muziek, toneel en dat je je creatief kunt uiten 
op een ándere manier van grote waarde is.  
Een verhaal van Kristel Letschert uit Beit Sahour, Bethlehem  
 
De afgelopen twee jaar studeerde ik aan het Bethlehem Bible College aan de 
gidsenopleiding. Tegelijk gaf ik ook les aan mijn medestudenten: ik had in 
Nederland de Hbo-gidsopleiding gevolgd en had ervaringen in Nederland en 
Palestina. Aan de orde komen geschiedenis, geografie en geologie en natuurlijk 
de bijbel: je studeert niet voor niets aan de Bible College! 

In Utrecht organiseerde ik themawandelingen zoals ‘Vrouwen van Utrecht’ of 
‘Kerken in Utrecht’. Dat wilden we ook opzetten in Bethlehem.  
Zo  organiseerde ik (voor corona) vanuit ons Singer Café in Beit Sahour de 'Art 
Walk', de Kunstwandeling. De eerste stop was de werkplaats van Aref Sayed, 
gespecialiseerd in het maken van 'ud (luit), viool en qanun. De qanun ziet eruit als 
een liggende harp, met klankbord en snaren. ‘Qanun’ is Arabisch voor 'wet' of 
zelfs 'grondwet'. Daarom is het in een ensemble vaak de basis om de andere 
instrumenten op te stemmen. 

Daarna liepen we naar het atelier van Ayed Arafah. Hij werd bekend met zijn 
installatie ‘Sea package’. Omdat Palestijnen uit de Westbank niet naar de zee 
kunnen, besloot hij mensen over de hele wereld te vragen om zeewater op te 
sturen in flessen. Die goot hij leeg in een enorme grote plastic zak. Alle flessen, 
kaarten en brieven werden erbij tentoongesteld. Bij die plastic zak dacht hij aan 
de zakken waarin mensen vissen voor hun aquarium vervoeren. 

Na Ayed Arafah bezochten we de Heirloom Seed Library van Vivien Sansour. Zij 
is nu verhuisd naar Battir, het UNESCO-werelderfgoed-dorp ten zuidwesten van 
Bethlehem, waar zij haar zaden van inheemse planten ook echt in de grond kan 
stoppen. Voor toekomstige generaties bewaart ze zo de verbinding met het land 
en de zaden, die door hun Palestijnse voorouders langdurig zijn gekweekt en 
aangepast aan grond en klimaat. 
De laatste stop was de 'Art Salon' van Riham Isaac. Opgeleid aan de toneelschool 
in Londen brengt ze verschillende vormen van kunst samen en probeert daar de 
lokale gemeenschap bij te betrekken. In de Palestijnse gemeenschap waardeert 
niet iedereen kunst als vanzelfsprekend, zeker niet als het geen brood op de 
plank brengt. Maar Riham laat zien dat samen muziek maken, toneel spelen, 
creatief zijn en je kunnen uiten op een andere manier van grote waarde is.  

Toen corona het toerisme in Palestina stillegde, ben ik podcasts gaan maken: Stories from Palestine. Je vindt alle informatie op 
storiesfrompalestine.info of op podcastplatforms. De kunstenaars van de Art Walk zijn er ook te horen.  
En als de wereld weer open gaat en jullie weer naar Palestina kunnen reizen, help ik graag bij een wandeling om kunstenaars te 
ontmoeten. Je kunt zelf vast beginnen bij de nieuwe Art Gallery, niet ver van de Geboortekerk in Bethlehem, ‘Bab idDeir Art gallery’. 
Daar zijn wisselende tentoonstellingen van lokale kunstenaars. Kijk alvast online: babiddeir.ps 

Voor informatie, afspraken en contact, bijvoorbeeld om een bezoek naar Palestina te organiseren: kristelinpalestine@gmail.com  
 

Kunst maakt kinderen zichtbaar – 
in gesprek met Ingrid Rollema, drijvende kracht achter de HOPE foundation  
                                                                                                                                          tekst: Rien Wattel 
 
Je gaat naar kinderen in Gaza om met hen iets met kunst te doen, toch? Dat klinkt zo simpel, is 
het dat ook? 
Ingrid lacht verrast, zegt dan: ‘Ja en nee. Ja, zo simpel is het. Want kinderen uit de hele wereld 
willen graag dingen doen en leren. Onze kracht zit erin dat wij dat doen met kunstenaars van 

dáár. Er is steeds een uitwisseling met kunstenaars hier en daar. We zorgen dat ze zich kunnen ontwikkelen, inhoudelijk en met geld.  

En nee, het is niet zo simpel, want het is heel veelomvattend. Het begon wel klein: ik zag een ziek en getraumatiseerd kind op een 
stukje rood zand zitten, ze had vier kleurpotloodjes en daar tekende ze mee. Omdat het haar goed hielp, wilden we meer doen. Nu 
bereiken we meer dan 10.000 kinderen.’ 

De bombardementen van mei dit jaar troffen ook het Hope-werk hard. Aan de gebouwen was veel kapotgebombardeerd. Ingrid: ‘Er 
was heel hard een noodfonds nodig voor goede plekken: we wilden weer aan de gang, er zijn zoveel kinderen gewond en ze zien heel 
veel lege plekken om zich heen. Onze docenten daar zeiden: ‘maar wie vangt óns op? hoe blijven wíj overeind in deze ellende?’ 
Kunsttherapeuten hebben hen toen ondersteund en nu gaat het hen weer beter. Alles begint weer. 
Het is moeilijk: ze zitten opgesloten. Er heerst veel angst, een slechte gezondheid. Het water is schaars, ik zag een meisje dat steeds 
maar zei: ‘al het water zit nu in mijn hoofd’, aan ander meisje, van 14, stierf door een hartstilstand. Dat grijpt me aan.  

Ik werk daar samen met een collega, Suzanne. Wij zijn de twee Nederlanders van Hope. Suzanne is langer dáár, ik werk meer híer. 
Tweemaal per jaar ben ik er een week, dan nemen we alles met iedereen door. Zo gaat dat al meer dan 30 jaar. Ik ben het begonnen 
met Willem Vugteveen en Riekus Feijen. Ik ben beeldend kunstenaar en was toen directeur van de Vrije Academie in Den Haag. Fahti 
Arafat, een kinderarts, benaderde ons: ‘ik zit vast, kunnen jullie helpen, zoveel kinderen hebben geestelijke trauma’s.’ Juist deze 
groep gedepriveerde kinderen heeft ervoor gezorgd dat we zijn gebleven en een netwerk hebben ontdekt van Palestijnse mensen die 
erin geloofden en vochten voor hun toekomst.’  

Ingrid: ‘Ik geloof in de kracht van kunst, niet per se met therapie, maar kinderen kunnen zich ontwikkelen met kunst. Kunst maakt ze 
zichtbaar! Met Hope willen we vooroordelen tegen Palestijnen in Gaza en op de Westbank wegnemen door mensen een gezicht te 
geven. We organiseren grote exposities daar en hier. De exposities dáár geven power aan de kinderen: ‘Kijk, dat heb ík gemaakt!’ En 
ze zien anderen, die hetzelfde doen. Dat geeft mij vooral veel energie!’ Zijn er ook tentoonstellingen in Nederland? ‘Die gaan er weer 
komen na corona. Nu maken we vooral boeken met sprookjes en verhalen.’  

Ik vraag naar de zomerkampen. ‘Dat is een heel belangrijk punt. Gaza is heel klein, wat moeten kinderen zomers? We hebben 
normaliter zes weken zomerkampen, heel intensief en druk! Er zijn wel duizenden kinderen tegelijk. Dat was dit jaar moeilijk. 
Daarnaast is er het hele jaar de Open Studie, met een kunstlaboratorium. En de breakdance academie, elke dag. En een spelgroep 
die wereldwijd via Facebook en Instagram werkt, ze waren zelfs op CNN!’  

De docenten zijn ook rolmodellen voor de kinderen. Zo kunnen kinderen beter hun trauma’s verwerken. Die docenten komen om de 
beurt naar Nederland, nu volgt één een cursus aan de Koninklijke Academie voor 3 maanden, een ander voor een half jaar en een 
groepje krijgt een dansopleiding.   

Ingrid: ‘Ik sta gewetensvol op om een ander gezicht van de Palestijnen te laten zien. Ik reken er altijd mee dat er nog eens een derde 
wereldoorlog komt, dat wil ik voorkomen door mensen een gezicht te geven. In Nederland betekent dat héél veel informatie geven 
aan de pers, Buitenlandse Zaken en parlement. Dat helpt. In Gaza houden de groepen de moed erin. Het betekent heel veel voor de 
kinderen.’  

Nog een ervaring van Ingrid als slot: ‘Een kunstenaarsgroep trok als een soort circus door Gaza. Een van hen had een uilenkapje op en 
zag een paar vrouwen huilen. Hij vroeg waarom ze huilden. Ze zeiden: we hebben nu voor ’t eerst onze kinderen weer zien láchen!’  
Praten met Ingrid doet je ontdekken: Ingrid doet niet iets voor Hope, maar ís het!  

 
UITWEG is het info-bulletin van Kairos- Sabeel Nederland, 3x per jaar.         
Meer op kairos-sabeel.nl                              email: info@kairos-sabeel.nl   
post: Kairos-Sabeel Nederland, Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht     
donaties welkom op : NL33 INGB 0003 2762 80 t.n.v. Kairos-Sabeel 
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die wereldwijd via Facebook en Instagram werkt, ze waren zelfs op CNN!’  

De docenten zijn ook rolmodellen voor de kinderen. Zo kunnen kinderen beter hun trauma’s verwerken. Die docenten komen om de 
beurt naar Nederland, nu volgt één een cursus aan de Koninklijke Academie voor 3 maanden, een ander voor een half jaar en een 
groepje krijgt een dansopleiding.   

Ingrid: ‘Ik sta gewetensvol op om een ander gezicht van de Palestijnen te laten zien. Ik reken er altijd mee dat er nog eens een derde 
wereldoorlog komt, dat wil ik voorkomen door mensen een gezicht te geven. In Nederland betekent dat héél veel informatie geven 
aan de pers, Buitenlandse Zaken en parlement. Dat helpt. In Gaza houden de groepen de moed erin. Het betekent heel veel voor de 
kinderen.’  

Nog een ervaring van Ingrid als slot: ‘Een kunstenaarsgroep trok als een soort circus door Gaza. Een van hen had een uilenkapje op en 
zag een paar vrouwen huilen. Hij vroeg waarom ze huilden. Ze zeiden: we hebben nu voor ’t eerst onze kinderen weer zien láchen!’  
Praten met Ingrid doet je ontdekken: Ingrid doet niet iets voor Hope, maar ís het!  
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Muur als verzetsmuseum?  
 

Wanneer je Bethlehem vanuit Jeruzalem binnenkomt, via de 
voetgangersingang van checkpoint 300, en je loopt een stukje 
door, dan zie je omvangrijke posters op de 8 - 9 meter hoge Muur 
die het Graf van Rachel omringt.  
 
Het Graf van Rachel is een voor joden, moslims en christenen heilige 
plaats, die door Israël omgevormd is tot een militair bolwerk. Het is 
alleen vanuit Jeruzalem toegankelijk. De weersbestendige posters 
tonen verhalen van Palestijnse vrouwen en jongeren. Dit ‘Wall Museum’ 
is een vorm van cultureel verzet. Het is een initiatief van het Arab 
Educational Institute, een Palestijnse vredesinstelling verbonden met 
Pax Christi. Jongeren- en vrouwengroepen in het nabijgelegen 
Soemoed Verhalenhuis komen langs, gidsen bezoekers of hebben zelf 
verhalen aangeleverd. Het laatste posterinitiatief is gesteund vanuit 
Kairos-Sabeel NL en is te zien rond het huis van Claire en Johnny 
Anastas, dat geheel door de Muur omgeven is. Ruim twintig posters 
langs een ‘kindermensenrechtenpad’ vertellen verhalen over het leven 
van Palestijnse jongeren en kinderen. Zoals over de spelletjes die 
kinderen speelden tijdens de tweede Intifada, met gestrekt been 
checkpointje spelen bijvoorbeeld. En over hun toekomstdromen en 
nachtmerries, of over welk dier ze graag zouden willen zijn. Alle 
verhalen zijn zowel in het Arabisch als Engels.  
Er zijn meer posterinitiatieven op komst, waaronder een foto-initiatief 
in Hebron. Langskomen, wanneer een bezoek coronaveilig is, en meer 
over de verhalen horen? Mail het AEI via info@aeicenter.org  
 
Toine van Teeffelen 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Afscheid webmaster Jan Willem Stam 
 

Tien jaar was Jan  Willem Stam webmaster en – bouwer van Kairos-
Sabeel. Deze zomer hebben Marijke Egelie en Kees Blok hem daar 
persoonlijk voor bedankt. Niet altijd een gemakkelijke taak omdat ieder 
zo zijn wensen en ideeën had hoe de website eruit zou moeten zien. 
Desondanks was en bleef Jan Willem een rots in de branding om al het 
nieuws dat wekelijks binnenkwam te ordenen en zichtbaar te maken voor wie geïnteresseerd is in de Palestijnse zaak.  
Jan Willen, dank daarvoor! Naast je predikantschap, echtgenoot- en vader-zijn van drie jonge kinderen een flink karwei. Wij 
memoreerden ook dat je ruim een jaar voorzitter was van Sabeel NL, een periode van moderne vormen van vergaderen: geen 
papieren rompslomp, alles geprojecteerd op de muur – voor sommigen best even wennen. Ook haalde je graag 
sprekers/spreeksters vanaf Schiphol op en ging eerst met ze op stap om ze een beetje wegwijs te 
maken in de Nederlandse cultuur. Namens ons allen nogmaals dank! ‘Vrede en alle goeds’ 
 
Vanaf deze zomer draait er een nieuwe website, het adres is hetzelfde: kairos-sabeel.nl  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tent of Nations onder vuur: kom naar vriendenmiddag! 
 

Op zaterdag 25 september worden er op 21 plekken in Nederland Vriendenmiddagen georganiseerd 
rond de Tent of Nations, de educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. 
Dit jaar zijn die extra actueel: de laatste maanden wordt Tent of Nations steeds meer bedreigd. Door buren uit de illegale 
Israëlische nederzettingen met stokken en verwoestingen en door Israëlische rechtbanken die steeds opnieuw procedures 
beginnen over de boerderij, die al honderd jaar in bezit is van de familie. Daoud hoopt dat er snel weer internationale vrijwilligers 
kunnen komen. In 2019 waren dat er nog 13.000 per jaar. Hun aanwezigheid bracht enige bescherming. Door corona mag nu 
niemand naar Palestina. Op 4 augustus plaatste Kerk in Actie informatie en een gebed online. Op 29 juli wijdde NRC een hele 
pagina aan Tent of Nations. Daoud en zijn broer Daher gaan toch door, indachtig hun levensmotto: ’wij weigeren vijanden te zijn’. 
Op de vriendenmiddagen zijn er online bijdragen van Daoud Nassar en Carolien Roelants (Midden-Oostenexpert en journalist). 

Verder een korte film over de invloed van corona in Bethlehem, ontmoeting in kleine 
groepjes en een solidariteitsactie. U kunt zich opgeven via tentofnations@gmail.com. 
Vermeld naam, telefoonnummer en de locatie die u kiest; ze staan op tentofnations.nl. 
Het past mooi in de Vredesweek 2021, die als thema heeft: Op weg naar een inclusieve 
samenleving. We willen op weg naar een samenleving waar iedereen erbij hoort 

 
Divan 

 
De redactie van Uitweg verzoekt mij een 
voorwoord te wijden aan dát Palestijnse 
kunstwerk dat me niet alleen raakt , maar 
ook een stimulans is om te komen tot 
inclusiviteit.  

Deze inleiding doet al vermoeden dat het hier 
niet zal gaan om een kunstzinnige Arabische 
sofa, maar over een wonderbaarlijk project, dat 
twee beroemde vrienden  ondernamen: de 
Joods-Argentijnse dirigent en pianist Daniel 
Barenboim en de Palestijnse filosoof en 
schrijver Edward W. Said. 

Ze hebben in 1999 het West-Eastern Divan 
Orchestra opgericht, bestaande uit Joodse en 
Arabische jonge musici, die de wereld 
rondtrekken met hun vredesboodschap, 
verwoord met de klanken van klassieke 
componisten. Kijk, dat raakt me nu, niet alleen 
omdat ik hartstochtelijk veel van klassieke 
muziek houd of omdat ik de zaak van vrede en 
gerechtigheid in het niet zo heilig Land steun, 
maar omdat je alleen in teamverband muziek 
kunt maken als je echt naar de ander luistert.  

Als je samen wat wilt bereiken, dan moet je naar 
elkaar luisteren en zelf vaak zwijgen. En hoe je 
het ook wendt of keert, de beide volken in dat 
rampzalig stukje grond zijn tot elkaar 
veroordeeld en dat is ook de boodschap van dit 
orkest. Kijk maar eens op hun website hoe mooi 
men dat formuleert. Dan is luisteren en je eigen 
gelijk in de vraag stellen een onmisbare 
eigenschap. 

Als je ziet met welk een elan en betrokkenheid 
deze jonge musici muziek maken, dan word je 
vanzelf ook een beetje blij. Gaat dat 
gemakkelijk? Neen zeker niet, getuige de 
indringende reportage van een optreden van het 
orkest in Ramallah in 2005: de angst en het 
ongeloof spat ervan af. Op YouTube: West 
Eastern Divan Orchestra Ramallah 2005. De 
Israëlische autoriteiten zeiden: eens maar nooit 
weer!  

In het kader van de vredesweek wens ik die 
houding niet alleen de jongeren daar toe, maar 
ook hen die elders aan vrede bouwen. 
Of de ouderen nog zich laten gezeggen, daar heb  
ik zo mijn twijfels over. 

Kees Blok, voorzitter van Kairos-Sabeel Nederland 

 

 

Kennismaken 
 
Vandaag krijgt u UITWEG. Dat is het informatiebulletin van Kairos-Sabeel 
Nederland en verschijnt drie keer per jaar. 
 
Al sinds 2006 is Kairos-Sabeel betrokken bij het wel en wee van de 
Palestijnen. Helaas verslechtert hun situatie ernstig, de laatste tijd. 
Wat is Kairos? De oecumenische beweging van dertien Palestijnse kerken 
en geloofsbewegingen, opgericht op zoek naar hoop. In 2009 startten zij 
met het Kairos-document: ‘een woord van geloof, hoop en liefde uit het 
hart van het Palestijnse lijden’, ‘een kreet van hoop in afwezigheid van 
iedere hoop’.  
Wat is Sabeel? Het oecumenisch centrum voor Palestijnse 
bevrijdingstheologie, gevestigd in Jeruzalem, Ramallah en Nazareth. Het 
heeft vrienden over de hele wereld. De bronnen waaruit zij putten zijn de 
geweldloze verhalen van Jezus van Nazareth. Zij lezen die vanuit hun 
eigen context van onrecht en onderdrukking. Zo proberen oud en jong, 
christenen en moslims ondanks alles gezamenlijk de weg van bevrijding 
te gaan. Kairos-Sabeel Nederland gaat met hen mee in solidariteit. 
Kairos-Sabeel kiest principieel voor het gebruik van geweldloze middelen, 
waaronder BDS een mogelijkheid is. 
 
Dit nummer is geheel gewijd aan kunst in Palestina. De schrijvers 
presenteren in deze UITWEG hun creatieve manier om zich te 
manifesteren én te laten zien dat zij er plezier aan beleven. 
Spreken deze verhalen u aan? Kijk eens verder op onze website kairos-
sabeel.nl of meld u aan als vriend of donateur. Of vraag meer informatie 
bij info@kairos-sabeel.nl of Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht.  
 
Sabeel is een Arabisch woord voor weg. Er is voor hen en voor ons nog 
een lange weg te gaan. We nodigen u graag uit mee te gaan! 
 

Marijke Egelie-Smulders / Rien Wattel, redactie Uitweg 
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