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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van Religies voor Vrede,
Geschiedenis van enkelen of van ieder?
De laatste jaren zijn er verschillende historische archieven geopend,
die een licht werpen op grote, ingrijpende gebeurtenissen in de wereld, en die de loop der geschiedenis grondig hebben gewijzigd.
Zo beschrijft dr. Michael Lüders in ‘Wie Wind Zaait’ de westerse interventies in het Midden-Oosten sinds de koloniale tijd en legt hij
verbanden met de huidige politieke situatie in die regio. Voor ieder
die beter wil begrijpen wat er nu speelt, is het boek een aanrader.
Dankzij technologische ontwikkelingen is onze generatie de eerste
die in staat is om op de hoogte te komen van wat er wereldwijd
gebeurt en gebeurd is. Steeds vaker blijkt dat de geschiedenis herschreven moet worden, omdat zij bijvoorbeeld te zeer vanuit ons
eigen denkkader werd opgeschreven, zonder acht te slaan op de
effecten van ons handelen op anderen. De maand oktober is inmiddels al uitgeroepen tot de ‘Maand van de Verzwegen Geschiedenis’.
De vraag of (witte) westerlingen of, concreter nog, (witte) Nederlanders wel goed geïnformeerd zijn, groeit met de dag. Onjuiste
feiten of cijfers worden aan de kaak gesteld. Zo blijken de getallen
van slachtoffers van slavernij en slavenhandel veel hoger te zijn dan
traditioneel gebruikte cijfers ons doen geloven.
Onlangs verscheen het boek ‘Boterzacht & Flinterdun, de Ontmaskering van Eurocentrisme’, over de vraag of de door het westen geroemde Griekse beschaving wel de oudste en belangrijkste beschaving ooit was.
Steeds groter wordt het besef dat we op zoek moeten naar waarheidsvinding. Religies voor Vrede wil daar ook een rol bij spelen.
Niet om louter met een vinger te wijzen naar wat niet klopt. Maar
om mensen recht te doen, om de geschonden integriteit van mensen te helpen helen.
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Religies en levensbeschouwingen inspireren ons juist om ieder mens
te zien als kind van God en om elkaar daarbij de hand te reiken. Om
vergeving te vragen of om zelf te vergeven.
Pas wanneer geschiedschrijving recht doet aan ieder, kan er rust en
vrede ontstaan in de harten en hoofden van mensen ten aanzien
van het verleden. Wie de oorzaken en motieven van conflicten begrijpt, is beter in staat om tot oplossingen te komen.
Dat het geen gemakkelijke weg is heeft de geschiedenis wel duidelijk gemaakt, maar ook dat het de enige weg is om tot meer
vrede te komen. Maar vrede kunnen we leren, allemaal.

Mirjam Ateş-Snijdewind

Vicevoorzitter Hafsa Chairi
geslaagd voor drie masterstudies
Vorige maand slaagde onze vice-voorzitter van Religies voor Vrede,
Hafsa Chairi-Kahlon voor haar drie master-studies: Geestelijke Verzorging (cum laude), Communicatiewetenschap en de Onderzoeksmaster Theologie en Religiewetenschappen.

We zijn enorm blij met en trots op ons bestuurslid, dat naast haar
studies toch nog tijd kon vinden voor Religies voor Vrede!
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Hafsa, we wensen je toe dat je de kennis die je in deze studies en
tijdens het studeren hebt opgedaan voor meer vrede in de wereld
mag inzetten! Veel succes!

Hoopvol kringgesprek na ALV
Een grote kring RvV-leden en belangstellenden verzamelde zich na
de ALV van 2 september in het Huis van Vrede (Almere) voor een
gesprek over het thema ‘Hoop’. Variërend van 13 tot 93 jaar oud
overbrugden we in dat gesprek niet alleen grote verschillen in culturele en religieuze achtergrond maar ook een leeftijdsverschil van
maar liefst 80 jaar!

Voorzitter Mirjam Ates heette alle aanwezigen welkom met een
appel om samen bij te dragen aan een vredige omgang met elkaar
en angst om te zetten in vertrouwen.
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Alaeddine Touhami, voorzitter van het Huis van Vrede en van AISANGO Nederland, gaf een impressie van de ontstaansgeschiedenis en
de doelstellingen van deze prachtige plek van samenkomst.

Mohammed Rouidi legde vervolgens de werking van het cirkelgesprek uit.
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Oprechte, ontroerende verhalen van hoop werden vervolgens in
openheid gedeeld. Kunnen geloven in het vermogen tot groei. Altijd
weer de kracht krijgen om door moeilijke situaties heen te gaan.
Geduld leren hebben met jezelf. Kijken naar wat mensen met elkaar
verbindt. Je er van bewust worden dat de mens is geschapen naar
het beeld van God, die Liefde is.
Hoop als iets averechts werd ook opgemerkt. Het mysterie van alle
leven is eigenlijk een gratuit geschenk; het goddelijk wezen is ons –
ook onwetend – nabij. Houd vol in moeilijke tijden en je zult opnieuw uit die Bron levenskracht kunnen halen.
En ook dit is precies het initiatief van het Huis van Vrede, dat ons
hier samenbrengt, om onze verhalen te delen van mens tot mens.
Om maar een greep te doen.

Ontroerend was het verhaal van Eric Ferguson, gerespecteerd lid
van onze Raad van Advies. Ik citeer met zijn toestemming: “Ik ben
nu 86 jaar oud; wat zou ik wensen? Voor mij is het paradijs de plek
waar ik God ten volle kan dienen; de kans te krijgen het woord van
God te kunnen doorgeven aan de ander, de naaste. Dat is mijn diepe wens: mag ik hier nog eens terugkomen, hier op aarde; hier
waar wij samen zijn.”
6

Onder de verschillende aanwezige prominente leden van RvV was
ook Edy Korthals Altes (links op bovenstaande foto), die onlangs
met het boek ‘Van havik tot Vredesduif’ zijn levensverhaal publiceerde.
“Je bewust worden van wat het is om waarlijk mens te zijn en je
oefenen in een houding van medemenselijkheid”, zei hij onder meer
in antwoord op de vraag wat hoop voor hem betekent.
Te zijner ere zong Hafsa Chairi, de jonge talentvolle nieuwe vicevoorzitter van RvV, een prachtig lied.

Onze voorzitter Mirjam sloot de bijeenkomst af met de prachtige
woorden van compassie:
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Love me most
When I deserve it least
That’s when I need it most

Ilse Dekker

Afscheid van drie bestuursleden
In de Algemene Ledenvergadering van 2 september jl. heeft Religies
voor Vrede afscheid genomen van drie bestuursleden met een lange
staat van dienst, Ilse Dekker, Hadewych Snijdewind o.p. en Gidy
Chorus.
In haar dankwoord roemde de voorzitter, Mirjam Ateş, de grote
zorgvuldigheid waarmee de penningmeester Gidy Chorus de
laatste tien jaar heeft gewaakt over de penningen van de vereniging. Daarnaast hield Gidy de ledenlijst bij,
regelde de verzending van de Nieuwsbrieven
en, bovenal, deelde hij in de vergaderingen
steeds zijn positieve ervaringen met vluchtelingen, aan wie hij taalles gaf. Ook vertelde hij
over de mooie interreligieuze bijeenkomsten in
zijn regio, waar hij als contactpersoon voor de
interreligieuze dialoog vanuit Focolare een belangrijke rol bij speelde. Regelmatig verschijnen
in de Nieuwsbrief Gidy’s boekbesprekingen, die
hij wil blijven verzorgen! Focolare, waar Gidy veel inspiratie op doet,
toonde hem in woord en daad hoe we als mens goed voor elkaar
kunnen zijn - een voorbeeld dat Gidy zelf ook voorleeft.

lse Dekker was bijna 10 jaar DB-lid van Religies voor Vrede. Vanaf

2012 verzorgde Ilse nauwgezet de eindredactie van de Nieuwsbrief.
Met liefde en uiterste zorgvuldigheid in haar formulering leverde zij
een belangrijke bijdrage bij het nadenken over de samenleving, over
de omgang met jongeren en hoe we mensen in al hun vermogens
(affectieve, sociale, creatieve, religieuze en motorische aspecten)
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zouden kunnen helpen ontplooien. Ilse is in
haar dagelijks leven verbonden aan het
Stanislascollege, waar zij algemeen coördinator identiteit is, wakend over de spiritualiteit van Ignatius van Loyola en de Ignatiaanse pedagogiek. Het is deze (ook internationale) taak, naast ook zorg voor degenen
die haar dierbaar zijn, dat zij haar functie als
bestuurslid neerlegt. Maar de Nieuwsbrief
houdt zij vooralsnog, samen met Leo van den Broek, onder haar
hoede.

Hadewych Snijdewind was al sinds eind jaren 90 algemeen be-

stuurslid bij Religies voor Vrede, als opvolgster van Karl Derksen
o.p. Naast haar werkzaamheden als
o.a. wetenschappelijk assistent van
prof. Edward Schillebeeckx o.p. trachtte
zij toch zo veel mogelijk de vergaderingen bij te wonen. Met name haar betrokkenheid bij de ontmoeting tussen
christenen en moslims was geïnspireerd
en groot. Tijdens de vergaderingen
bracht Hadewych vaak originele ideeën
en suggesties te berde, waar we goed
gebruik van maakten.
Religies voor Vrede neemt in dankbaarheid afscheid van drie mensen die, ieder op eigen manier, een belangrijke steen bijgedragen
hebben, en nog steeds bijdragen, aan een samenleving waarin het
goed toeven is.

Mirjam Ateş-Snijdewind

9

Internationale Dag van Vrede en Samen Leven
Het Huis van Vrede in Almere besteedde op 23 september - net als
vorig jaar - veel aandacht aan de Internationale Dag van Vrede en
Samen Leven.
Dit jaar stond de Dag van Vrede in het teken van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De aandacht ging in het bijzonder uit naar:
 Preventie van radicalisering en terrorisme, Veiligheid en
Samen Leven
 Duurzame Ontwikkeling, Welzijn en Samen Leven
 Onderwijs, Culturele Diversiteit, Sociale Inclusie en Samen
Leven
 Globalisering, Economische en Culturele Inclusie, Nieuwe
Technologie en Samen Leven
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Het debat draaide op deze dag dan ook om bovengenoemde
doelstellingen, in een streven de krachten daartoe te bundelen.
Daarnaast werd de dag opgeluisterd door muzikale optredens en
sportieve en kunstzinnige activiteiten.
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Ook in 2016 bracht deze dag in het Huis van Vrede al meer dan 300
deelnemers uit verschillende landen bijeen, onder wie meer dan 100
jongeren. Op uitnodiging van de bedenker van het Huis van Vrede,
Sjeik Khaled Bentounes, kreeg het Huis dit jaar bovendien bezoek
van dr. Adama Dieng, onder-Secretaris-Generaal van de VN.

Verschillende RvV bestuursleden ondersteunden en bezochten deze
inspirerende dag en uitten hun waardering voor de geweldige organisatie door AISA en de Scouting.
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Internationaal Jongeren Trainingsseminar
Eind oktober 2017 namen vijf jongeren van Religies voor Vrede
Nederland deel aan een Internationaal Jongeren Trainingsseminar in
Brussel. Thema was: “Strenghtening Youth Action for Peace:
Creative Multicultural and Multireligious Approaches and Tools".
Een week lang trokken zij op met jongeren uit Roemenië, BosniëHerzegovina, Servië, Zweden, België en in Brussel woonachtige
vluchtelingen, in workshops en andere bijeenkomsten.

De training, met als belangrijk onderdeel de ontmoeting met elkaar
en het verdiepen in eigen en andermans achtergrond, cultuur en
religie, was tevens bedoeld om kennis en vaardigheden te vergroten
om xenofobie en intolerantie te helpen voorkomen en verkleinen.
Jongeren als bruggenbouwers! We hopen dat zij een belangrijke rol
zullen gaan spelen in onze samenleving!
Het programma, dat geleid werd door trainers van Religions for Peace Europe, werd ondersteund vanuit Erasmus+.
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In een paar zinnen samengevat
‘Na een intense week vol workshops, panels en activiteiten heb ik
een aantal dingen mogen leren; je mag jezelf zijn, wie dat dan ook
is; we kunnen een verschil maken, ook al is het maar voor één persoon; en het delen van een ritueel, een lied of een geschiedenis
brengt jeugd dichter bij elkaar. Er ontstaan zo vriendschappen over
landsgrenzen heen.’

Britt Bakker

Verbindende abstractie
'Op de eerste dag van de training in Brussel kreeg ik het gevoel dat
ik in een bos terecht kwam waarin de bewegwijzeringen onduidelijk
en/of tegenstrijdig leken. Bij elke ontmoeting met een deelnemer
waardeerde ik mijn aanwezigheid in het bos meer en meer. Op een
gegeven moment liepen we als groep door het bos en ontdekten we
wegen naar onszelf, naar elkaar en in het bos. Tijdens de wandelingen stonden de persoonlijke ervaringen centraal.
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De vraag die mij achteraf intrigeert is: Zou ik me meer op mijn bestemming hebben gericht dan op de unieke ontmoetingen, als de
bewegwijzering concreet en duidelijk was geweest?'

Hafsa Chairi (facilitator)

Mensen voor Vrede
Nooit eerder was ik omgeven door zoveel mensen die anders over
religie denken dan ik. De eerste dagen had ik het gevoel dat ik als
niet-religieus persoon uit de kast moest komen, omdat het programma was gemaakt op basis van een religieuze identiteit. Door de
openheid en transparantie van de deelnemers kreeg non-religie een
gelijkwaardige plek. Dit versterkte de kracht van de training. Voor
mij persoonlijk veranderde 'Religies voor Vrede' in 'Mensen voor
Vrede'.

Freek Sloot
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Samenwerking, ook met verschillende blikken op de wereld
Elkaar groeten, vragen naar land van herkomst en kennismaken met
de Servische maatschappij. En dan ontdekken dat er Bosnische
piramides bestaan die veel groter en bijzonderder zijn dan alle
andere piramides, en daarna ook nog eens Roemeens leren. Hierna
start een kennismaking met verschillende religies met hun verschillende ideeën, worden de verschillende deelnemende culturen gepresenteerd en worden er ook verschillende maatschappelijke problemen en oplossingen daarvoor bedacht en besproken. Hiernaast ontstaat er een samenwerking tussen verschillende mensen die een
andere kijk op de wereld hebben. Kortom, het was een beladen,
leerzame training, die van grote waarde was.

Ayoub Chairi

Banden smeden
Een bijzondere week, die me vooral is bijgebleven vanwege de
banden die wederom zijn gesmeed. Een intense week in een omgeving die voor geen van ons bekend was. De Adamitische familie is
een realiteit die ik heb mogen ervaren, daarom ben ik dankbaar
voor deze uitwisseling.

Saïd Touhami
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Prinsjesdagviering: Tussen hoop en vrees

Het was de achttiende interreligieuze en interlevensbeschouwelijke
Prinsjesdagviering, met als thema dit jaar: vertrouwen tussen hoop
en vrees.
In alle religies en levensbeschouwingen liggen wijsheden en overtuigingen verborgen die mensen kunnen helpen om ondanks onzekerheden en zorgen elke dag weer het leven met vertrouwen tegemoet te treden en de dingen te doen die gedaan moeten worden.
Eenvoudig is dat lang niet altijd, het gaat vaak om vertrouwen,
tussen hoop en vrees. Maar toch, uiteindelijk bieden de verschillende religies en levensbeschouwingen een basis om met vertrouwen de dag van vandaag en de toekomst van morgen en overmorgen tegemoet te zien.
Vanuit deze geestelijke rijkdom en inspiratie werd over het thema
gesproken, gezongen, gereciteerd en gebeden in de drukbezochte
bijeenkomst in de Grote Kerk in Den Haag, waaraan naast leden van
kabinet en parlement ook veel schoolkinderen deelnamen.
Met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus werd de inspirerende
bijeenkomst besloten.
Janny Vellekoop
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IN MEMORIAM

Hamza Zeid Kailani,
voormalig bestuurslid RvV
Geboren op 1 november 1933 in Acre, Palestina
Overleden op 14 september 2017 in Utrecht
HIJ RUSTE IN VREDE
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Een opmerkelijk leven;
eerbetoon aan oud-bestuurslid Hamza Zeid Kailani
“Erbarme Dich!” was de melodie waarmee de afscheidsdienst van
imam Hamza Zeid Kailani aanving, in aanwezigheid van de velen van
wie hij in de vijftig jaren van zijn verblijf in Nederland de vriend en
vertrouwensman was geworden.
In 1933 werd Hamza geboren in Acre, Palestina, het huidige NoordIsraël. Later vluchtte hij, getroffen door de oorlog, met zijn familie
naar Nabloes. Hij liep brandwonden op en verloor een zuster.
In 1964 kwam hij op tijdelijke basis naar Nederland met een groep
Palestijnen, die bij een Nederlands bedrijf gingen werken; als tolk en
ook om een groep Nederlandse gegijzelden te bevrijden in de eerste
Golfoorlog.
Na de Zesdaagse oorlog met Israël in 1967 kon hij niet meer terug.
Toen zijn oude moeder op sterven lag en hij haar wilde bezoeken,
kreeg hij ook daarvoor geen toestemming van de Israëlische regering. Zijn verzoek werd zelfs gesteund door verschillende Nederlandse kerken, maar Israël wilde geen uitzondering maken: Palestijnen uit het gebied dat in de oorlog werd bezet kregen nooit toestemming daarheen terug te keren. Toen hij op een zondagmorgen
verdrietig bij Nederlandse vrienden in Utrecht kwam vertellen dat
zijn moeder was gestorven, hebben die hem meegenomen naar de
Nicolaas-Monicakerk, waar haar overlijden naar voren werd gebracht
en Hamza veel troostende woorden heeft ontvangen.
Pas nadat Hamza de Nederlandse nationaliteit had gekregen, heeft
hij zijn familie in Nabloes kunnen bezoeken en zijn ouderlijk huis
kunnen terugzien. Hij werd er vriendelijk door de bewoners ontvangen, maar omdat de regering het huis onteigend had, kon hij er
geen enkel recht meer op laten gelden; een stateloze met littekens,
een balling in eigen land. Noodgedwongen bleef hij in Nederland. In
1974 kon zijn echtgenote Zahera, die in Jordanië was gaan wonen,
zich met hun dochter Arab in Utrecht bij hem voegen; daar werd
hun tweede dochter geboren, Tamara. In 1992 overleed Zahera aan
kanker. Inmiddels is Hamza wel grootvader geworden van een
kleindochter en drie kleinzoons.
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In Utrecht en ook daarbuiten zette Hamza zich jarenlang in voor de
dialoog. Tien jaar lang was hij voorzitter van de Utrechtse stichting
Kerken & Buitenlanders. Hij maakte zich ook sterk voor de Universal
Peace Federation.
Binnen de werkgroep Pniël voor Buitenlandse werknemers werd
Hamza bekend als ‘de alfabeet die behoorlijk goed Nederlands
sprak’; op zijn beurt leerde hij zijn omgeving conversatiezinnetjes in
het Arabisch, fonetisch op papier. In de Migrantenraad van de
Gemeente Utrecht maakte Hamza deel uit van een commissie die
pensions op veiligheid keurde.
Hamza genoot aanzien, omdat hij tolk-vertaler was en snel een rijp
standpunt kon innemen. Jonge moslims vroegen hem in het Nederlands met hen te spreken over de islam en hen te helpen om als
moslims in een moderne samenleving te leven. Steeds weer hielp hij
hen om daarin hun plek te vinden. Tegelijk wilden ze zich verdiepen
in de oude islamitische soefi-traditie. Zij verenigden zich in de AISA
(Association Internationale Soufie Alawiyya) en bestuderen werken
van de Arabische moslimgeleerde Rumi, van wie Hamza gedichten
vanuit het klassieke Arabisch voor hen vertaalde. Hun voorganger
en voorzitter Alaeddine kan ervan getuigen.
Ook was Hamza op vrijwillige basis werkzaam als imam voor islamitische gedetineerden in gevangenissen en huizen van bewaring.
Voor islamitische geestelijke verzorging was toen nog niets geregeld. Hij kreeg meestal alleen een reiskostenvergoeding en 10
gulden, als de directeur daarvoor een potje had. Tenslotte kreeg hij
een bescheiden aanstelling bij het bekende politiebureau Warmoesstraat in Amsterdam, waar hij als imam en tolk fungeerde voor mensen die door de politie werden aangehouden, maar van wie men
niet goed wist wat er met hen moest gebeuren.
In de tachtiger jaren was Hamza gastdocent aan de Pabo in Utrecht
en nauw betrokken bij de Projectgroep Interreligieuze Dialoog. Ook
was hij lange tijd verbonden met de organisatie Religies voor Vrede
(toen WCRP).
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In 1985 werd door de Stuurgroep P.C.-onderwijs en Culturele Minderheden een verslagboek ‘Ontmoetingsonderwijs van de Juliana
van Stolbergschool te Ede’ aangeboden aan de Staatssecretaris.
Toen er wat spanning ontstond over een lesuur islamitisch godsdienstonderwijs, werd imam Hamza door directeur Bart ten Broek
uitgenodigd, en samen trokken zij door de buurt om met de ouders
te praten; in groepjes, bij ouders thuis of gewoon op straat. Zo
voerde de imam eens een warm, betrokken gesprek, gehurkt bij een
vader die onder de auto lag voor een reparatie. Het leidde ertoe dat
deze vader in 1990 bestuurslid werd van de christelijke-islamitische
Samenwerkingsschool. Hamza straalde toen al uit dat christenen en
moslims samen op kunnen trekken, zonder elkaar een wil op te leggen, en dat te doen vanuit de gezamenlijke waarden. Zijn warme
overtuiging hield de ouders bij elkaar.
In 1993 verscheen Hamza Zeid Kailani’s boek ‘Kernmomenten in de
Islam – bouwstenen voor een dialoog tussen moslims en christenen’
(uitgever Gooi en Sticht). Eén van die bouwstenen was voor hem de
uitspraak van christen-theoloog Hans Küng: “Er is geen vrede in de
wereld mogelijk zonder vrede tussen de godsdiensten.” Onder een
klein maar belangrijk deel van de islamitische geleerden bestaat nu
belangstelling voor het aangaan van een dialoog met de christenen,
stelde Hamza. Men gelooft in de goddelijke opdracht in Koran-Soera
29:46 om met ‘de mensen van het Boek’ op de beste manier in
gesprek te gaan en te zeggen: “Wij geloven in Hem en in wat Hij
aan ons en aan jullie heeft neergezonden. Onze God en jullie God is
één; en wij hebben ons aan Hem overgegeven.”
Naar de mening van Hamza had de eerste belangrijke interreligieuze
conferentie in de wereld dan ook plaatsgevonden op initiatief van de
islam. Want niemand minder dan de profeet Muhammad (vzmh) zelf
heeft de leiders van de christenen uit Nadzran (Yemen) en de joodse leiders uit Mekka en Medina uitgenodigd om over het geloof in
gesprek te gaan. Zij kwamen en bleven tien dagen in de moskee en
aten, dronken en sliepen daar. Zij praatten over het geloof en probeerden elkaar van hun eigen standpunt te overtuigen; het doel van
die ontmoeting kreeg toen het karakter van elkaars bekering. Dat
lukte niet, en men sprak af dat er geen missiewerk onder elkaars
aanhang gedaan mocht worden.
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In het oprichtingsjaar 2000 van de Stichting Trialoog – ter bevordering van de dialoog tussen de drie Abrahamitische geloofsgroepen
joden, christenen en moslims – werd Hamza lid van de Adviesraad.
Zijn adviezen bij het werk zijn van veel nut geweest.
Verder hield de imam lezingen op conferenties in binnen- en buitenland: in 2002 en 2003 in Caux (Zwitserland) voor Initiatives of
Change, de vroegere Morele Herbewapening. Hoogtepunt was het
voorgaan van aanhangers van vijf religies in gebed tot de Ene God,
in zang of in meditatieve teksten; Hamza zong een soefilied voor,
dat daarna door alle aanwezigen werd gezongen.
In 2007 was Hamza tijdens de Tweedaagse Vliebergh-Sencieleergang Bijbel en Catechese in Leuven respondent van prof. Pim
Valkenberg, die een lezing hield over de dialoog tussen moslims en
christenen vanuit theologisch perspectief.
Hamza heeft veel vrijwilligerswerk gedaan. Dat reikte zelfs tot aan
de Geestelijke Verzorging in het UMC. Als de imams in het UMCUtrecht met vakantie waren nam Hamza voor hen waar. Ds Ari van
Buuren, destijds hoofd Geestelijke Verzorging, herinnert zich het
sterven van een kind in het UMC. De ouders vormden een gemengd
paar: de een moslim, de ander christen. Samen hebben Hamza en
Ari van Buuren dat kindje begraven. “Ik zie ons nog staan bij het
grafje in de stromende regen. Hamza stond biddend en ongeschoeid
in het natte gras, met zijn voeten in de modder…”
In 2009 werd de grote inzet van Hamza als bruggenbouwer beloond
met een Ridderorde, uitgereikt door burgemeester Aleid Wolfsen
van Utrecht, in het bijzijn van zijn kinderen. In zijn toespraak wees
hij op de tientallen jaren waarin Hamza zich in Nederland had ingezet voor een dialoog tussen moslims, christenen en joden. “U bent
er altijd op uit begrip tussen mensen te kweken.”
Die dialoog moet doorgaan, bleef de imam zeggen. “De huidige
grimmige toestand van de wereld dwingt ons om elkaar positief te
benaderen. Men moet bereid zijn om de rijkdom van de aarde samen te delen. Milieuvervuiling kan alleen gezamenlijk bestreden
worden. Een land alleen kan dat niet, hoe rijk het ook is en hoe
hoogontwikkeld ook in de techniek – het zal niet lukken.
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Want het vervuilde water en de zure regen verplaatsen zich van het
ene land naar het andere, van het ene continent naar het andere,
zonder enige moeite. Er is geen vergunning of visum voor nodig: de
wind drijft alles voort.
Kerken en moskeeën moeten hun stem luider laten klinken. Het
geloof heeft een rol in het leven te spelen, en dat is de rol van het
controlerende geweten.”
Hamza kwam meermalen in beeld in de media. Het laatst was hij
nog te zien in het EO/NCRV/KRO-programma ‘Tijs en de Ramadan’,
deze zomer, waarbij Tijs van den Brink drie dagen onderdak kreeg
bij een islamitisch gezin om het vasten mee te maken. Toen was
‘Meneer Parkinson’ al bij Hamza op bezoek gekomen, en was de
man die zo graag en veel sprak, steeds minder verstaanbaar. Maar
ook in het verpleegtehuis zijn de vele vrienden hem niet vergeten.
Tijdens de afscheidsdienst onder leiding van voorganger Alaeddine
Touhami gingen van vele kanten veel goede woorden met Hamza
mee:
Goede ridder Hamza, we hebben je leren kennen als een gelovig,
zachtmoedig, eenvoudig en bescheiden metgezel. Een groot voorvechter van de dialoog, een vastberaden maar milde persoon met
vele contacten in verbondenheid en vriendschap.
Moge jouw leven, met alles aan lief en leed, geborgen zijn in de
schoot van de Barmhartige.
Een schoot van ontferming is onze God. Hij zal onze voeten richten
op de weg van de Vrede.
Onder gezang en gebed van zijn moslimbroeders werd Hamza op de
schouders naar zijn laatste rustplaats gedragen, bij zijn echtgenote,
en werd hun graf zorgvuldig gedicht.
De reis van Hamza naar God is voltooid.
We eren Hamza door in zijn geest verder te gaan in de dialoog.
In Almere staat sinds kort het Huis van Vrede.

Francien van Overbeeke
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Israëlische delegatie laat harde werkelijkheid zien
Een delegatie uit Israël bracht in november 2017 een bezoek aan
Europese en Nederlandse parlementariërs en aan NGO’s, ons confronterend met de harde werkelijkheid dat kansen op vrede in het
Midden-Oosten steeds kleiner worden en dat de Europese, maar ook
de Nederlandse politiek te weinig doet.
Noam Rabinovich van GISHA sprak over de situatie in Gaza, die
ronduit mensonterend is. De EU zegt al jaren dat de afsluiting onwettig is, maar doet weinig meer dan hulp geven. Waarmee het
probleem niet wordt opgelost.
Yudith Oppenheimer van Ir-Amim meldde dat, door de bouw van
nederzettingen, de mogelijkheden voor een twee-staten oplossing
(waar ook Nederland naar streeft) minder worden. Vooral OostJeruzalem is bedreigd: Arabische wijken worden er afgebroken,
kolonisten komen in de plaats en voor Arabieren resteert steeds
minder ruimte.
Moedig is het optreden van Ilan Baruch. Als ambassadeur verdedigde hij vroeger het Israëlische beleid, waar hij nu afstand van
neemt. Hij zoekt, samen met andere progressieve Israëliërs, actief
naar vrede met Palestijnen.
De delegatie had in Nederland contact met politici en verschillende
organisaties. Hopelijk gaf dat hun nieuwe energie, want in eigen
land worden ze gezien als verraders. Een lichtpuntje: ze vernamen
dat het CDA-congres begin november een resolutie had aangenomen, waarin staat dat veel krachtiger aan de tweestaten-oplossing
moet worden gewerkt. Laten we hopen dat hen dat bemoedigd
heeft bij hun dappere werk.

Mirjam Ateş-Snijdewind
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v.l.n.r.:
Noam Rabinovich, operationeel directeur van GISHA, de Israëlische organisatie die juridische ondersteuning biedt aan Palestijnen en die zich
inzet voor hun bewegingsvrijheid;
Ilan Baruch, vroegere ambassadeur van Israël en bekend vredesactivist,
betrokken bij het overleg van Peace NGO’s Forum en de Policy Working
Group;
en Yudith Oppenheimer, directeur van Ir Amim, de NGO die zich specifiek
bezighoudt met de inwoners van Jeruzalem en hun gelijke rechten en
kansen.
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Boekenrubriek
Walter Laqueur and Dan Schueftain
The Israel-Arab Reader: A Documentary History of the
Middle East Conflict
Eighth Revised and Updated Edition, New York, Penguin Books,
1969, 2016 (594 p. €27.50)

Boekbespreking door dr. J. Slomp (Raad van Advies)
Sedert de eerste druk uit 1969 werd dit naslagwerk steeds dikker,
het conflict nog gecompliceerder en een oplossing almaar onbereikbaarder. Het boek van de Brits/Amerikaanse historicus Walter Laqueur en zijn Israëli collega Dan Schueftan bevat zevenenveertig
belangrijke documenten over een periode van bijna 135 jaar.
Beide samenstellers van deze collectie zijn blijkens hun levensloop
overtuigde zionisten. De oudste, Walter Laqueur (*1921), schreef
een geschiedenis van het zionisme. Hij werd geboren in Polen, studeerde in Jeruzalem en doceerde in Engeland en de Verenigde
Staten. Dan Schueftain is directeur van het National Security Studies
Centre in Haifa en werd als zodanig adviseur van opeenvolgende
Israëlische regeringen. Blijkens Google liet hij zich herhaaldelijk laatdunkend uit over ‘Arabieren’ (met inbegrip van de Palestijnen).
Achteraf verklaarde hij steeds dat het maar grappen waren.
Heeft hun zionistische vooringenomenheid hun keuze van de documenten bepaald? Voor zover ik kan nagaan is dat drie keer het geval. Zo wordt gezwegen over het Geneefse vredesplan, een initiatief
van invloedrijke Palestijnen en Israëli’s, dat ook recht probeerde te
doen aan de eisen van Palestijnen. De Israëlische regering heeft er
nooit op willen reageren. Het tweede geval betreft het verzwijgen
van de veroordeling van de afscheidingsmuur door het Internationale Hof van Justitie op 9 juli 1994 en de bevestiging van deze uitspraak door de Algemene Vergadering van de VN.
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Het derde geval betreft de totale blokkade van Gaza, waarover
straks meer. De lezer dient wel over de nodige historische kennis te
beschikken om de verschillende documenten in hun context te plaatsen en op hun waarde te schatten. Want over het verloop van de
oorlogen en de grote veranderingen in de geografische samenstelling van de bevolking zwijgen deze documenten.
Een opmerkelijk begin
Het boek begint met het manifest van 500 “Lovers of Zion”, afkomstig uit Kharkov, die in 1882 in Istanboel hun broeders en zusters in
ballingschap opriepen om, naar aanleiding van Russische pogroms in
1881, te ontwaken uit hun lethargie en te streven naar een: “Home
in our country. It was given to us by the mercy of God; it is ours as
registered in the archives of history”. Ze verklaarden (voorlopig) tevreden te zullen zijn met beperkte soevereiniteit binnen het Ottomaanse rijk. Direct daarna volgen vijf pagina’s uit Theodor Herzls
Der Juden Staat (1896). Tekst drie bevat de verklaring van het eerste zionistisch congres in Bazel in augustus 1897. Dan pas komt de
eerste Arabische stem voor afscheiding van de Arabische landen van
het Ottomaanse rijk. De aanvankelijk geheime brieven van Mc Mahon (1915) en de Sykes-Picot-overeenkomst van mei 1916 over de
verdeling van Arabisch land na de oorlog van 1914-1918 geven
reeds de contouren aan van het komende conflict. Arabieren voelden zich verraden door deze verdeel-en-heers-politiek van Frankrijk
en Engeland.
Balfourdeclaratie
De zevende tekst in dit boek en tevens het meest invloedrijke document in de hele reeks is de Balfourdeclaratie van 2 november
1917. Omdat deze tekst precies honderd jaar geleden werd gepubliceerd en dus weer opnieuw in de media de aandacht trekt, ga ik
erop in. Het blijft namelijk nog steeds een controversiële verklaring,
ook al kan de geschiedenis niet worden teruggedraaid.
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De verklaring vormt de inhoud van een brief die de Britse minister
van buitenlandse zaken, Lord Arthur Balfour, schreef aan één van de
joodse leiders, Lord Rotschild. Hij verklaart dat de Britse regering
sympathiek staat tegenover joods-zionistische aspiraties. En vervolgt: “His Majesty’s Government views with favor the establishment
in Palestine of a national home for the Jewish people and will use
their best endeavors to facilitate the achievement of this object.”
De zionistische beweging, een enkele proteststem daargelaten,
hoorde van meet af aan in de vage woorden ‘national home’ de
belofte van een eigen nationale staat. Ook beloofde de Britse regering dit streven te zullen helpen realiseren. Dit zette de Palestijnse
bevolking direct op achterstand, hetgeen van 1917 tot 1948 tot
conflicten leidde. De Britse regering zag dit blijkbaar aankomen en
waarschuwde meteen: ”Its being clearly understood that nothing
shall be done which may prejudice the civil and religious rights of
existing non-Jewish communities in Palestine.” Maar de belofte aan
de zionistische beweging was op zichzelf al een aantasting van de
rechten van de oorspronkelijke bevolking, die toen nog de meerderheid vormde. De belofte aan de zionistische leiders mocht, zo vervolgt de verklaring, ook niet de “rights and political status enjoyed
by Jews in any other country“ in gevaar brengen. Balfour maakt niet
duidelijk hoe zijn regering dat zou kunnen voorkomen. Over die andere landen had Groot-Brittannië immers niets te vertellen. NaziDuitsland zou in ieder geval vijftien jaar later gewoon zijn gang
gaan. Natuurlijk gaf de Balfour-verklaring het zionisme een enorme
impuls. Het honderdjarig jubileum wordt daarom met vreugde gevierd. Met deze verklaring hoopte de Britse regering joodse financiële steun te krijgen voor haar oorlogsinspanningen.
Niet alle joodse schrijvers en denkers waren positief over de verklaring. Ik noem er twee. Arthur Koestler schreef: “In this document
one nation solemnly promised to a second nation the country of a
third”. (Promise and Fulfilment Palestine 1917-1949, Londen, 1949,

p. 4).
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De Joodse historicus Avi Shlaim noemde de Balfour Declaration de
grootste blunder van het Britse kolonialisme. (Zie over Shlaim het
register onder Balfour in Raja Shehadeh and Penny Johnson, Shifting Sands. The unravelling of the Old Order in the Middle East,

London, Profile Books, 2015).

Wat staat er verder in deze Reader?
De overige zeventig documenten tonen de gevolgen aan. Joodse en
Arabische documenten wisselen elkaar af. Verklaringen van de PLO,
het Hamas Charter, van de Arabische liga … Verder natuurlijk alle
resoluties van de Verenigde Naties, de Camp David akkoorden, de
toespraken van de Egyptische president Sadat, de vredesakkoorden
met Egypte en Jordanië. De dankwoorden van Rabin, Arafat en Peres bij het ontvangen van de Nobelprijs voor vrede op 10 december
1994. En ook de toespraak van de Iraanse president Ahmadinejad
op 26 okt 2005 over een wereld zonder zionisme. Wanneer een
Turkse boot met hulpgoederen voor Gaza wordt geënterd door de
marine van Israël, komt er een hevig protest van premier Erdogan
(2010).
De titel van het zesde en laatste deel, “No War no Peace”, is veelzeggend. In dit deel staan twee teksten betreffende Gaza lijnrecht
tegenover elkaar. De UN Human Rights Council (27 september
2010) veroordeelt de blokkade van Gaza als strijdig met het internationale recht. Het rapport van de Turkel Commission van januari
2011 acht de blokkade legitiem volgens ditzelfde recht. Over de status van dit rapport wordt de lezer niet geïnformeerd. De gekozen
bewoordingen zuiveren Israël van alle blaam. Maar moest ook over
het Goldstone rapport over Gaza worden gezwegen (2009)? Een selectie door Palestijnen zou er waarschijnlijk toch iets anders hebben
uitgezien. Een fraaie afsluiting van het boek wordt gevormd door de
toespraak van de groot-imam van Al-Azhar Ahmed al-Tayeb tijdens
een internationale conferentie in Egypte ter bestrijding van terrorisme.

Jan Slomp
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‘Kingdom of Olives and Ash’

In voorgaande boekbespreking ‘A Documentary History of the
Middle East Conflict’ legt ons lid van de Raad van Advies ds. Jan
Slomp de vinger op de zere plek. Nauwkeurig geeft hij aan hoe
zionistische berichtgeving belangrijke feiten achterwege laat voor de
lezers.
Daarom willen wij u, naast bovengenoemd boek, ook graag de dit
jaar verschenen, baanbrekende bundeling van essays, ‘Kingdom of
Olives and Ash’, onder uw aandacht brengen. Een aantal gerenommeerde internationale schrijvers, waarbij ook de Nederlandse Arnon
Grunberg, tonen de menselijke prijs van 50 jaar Israëlische bezetting van de West Bank en Gaza.

Mirjam Ateş-Snijdewind
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Wat is Religies voor Vrede?
RELIGIONS for PEACE (RfP) ofwel WCRP (World Conference of Religions
for Peace) is een wereldwijde organisatie, waarin leden van de grote
wereldgodsdiensten en van diverse geestelijke stromingen met elkaar en
met andere vredesorganisaties samenwerken om bij te dragen aan dialoog,
vrede en ontwikkeling in de wereld.
Deze organisatie werd in 1970 in Kyoto (Japan) opgericht door een aantal
religieuze leiders en groeide in korte tijd uit tot een wereldomvattende
beweging, die in meer dan 100 landen is vertegenwoordigd. De hoofdzetel
bevindt zich in New York.
De organisatie heeft als NGO een adviserende status bij de VN en werkt
met verschillende afdelingen daarvan (zoals UNESCO) samen aan de
bevordering van vrede.
De Nederlandse afdeling van Religies voor Vrede bestaat sinds de jaren 70.
Ze heeft tot doel met mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen samen te werken voor vrede, gerechtigheid en menselijke
waardigheid.
Ze organiseert samen met anderen interreligieuze bijeenkomsten en
symposia over religie(s) en vrede en houdt zich bezig met specifieke
projecten op dit vlak.
Tweemaal per jaar wordt een Nieuwsbrief uitgegeven.
RvV/Nederland kent naast het Dagelijks Bestuur ook een Algemeen Bestuur
en een Raad van Advies.
De Raad van Advies bestaat uit: dr. E. Ferguson, drs. P. Kuijper, ds. H.
Schouten (oud secretaris/penningmeester), dr. J. Slomp (oud-lid AB),
rabbijn A. Soetendorp.
Correspondentie-adres RvV/Nederland:
Janny Vellekoop (secretaris a.i.), e-mail: jdvellekoop@gmail.com.
Websites:
Religies voor Vrede Nederland: www.religiesvoorvrede.nl
Religions for Peace Europe: www.rfp-europe.eu
Religions for Peace International: www.religionsforpeace.org
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Lid worden van Religies voor Vrede?
U bent van harte welkom!
Het lidmaatschap bedraagt € 30,(inclusief tweemaal per jaar RvV nieuws),
voor studenten en minder draagkrachtigen € 17,50.
U kunt zich opgeven via ons secretariaat
of rechtstreeks door storting van de contributie met vermelding 'nieuw lid'
IBAN NL07 INGB 0004 420087, WCRP/NL te Leiden
.
WCRP nieuws najaar 2017
Colofon
RvV nieuws is het informatieblad van de leden van Religies voor Vrede/
Nederland. Het verschijnt tweemaal per jaar.
Eindredactie: Ilse Dekker
Kopij graag mailen naar: dekker.ilse@gmail.com
Extra exemplaren van de nieuwsbrief zijn te bestellen tegen een
vergoeding van € 3,50 zolang de voorraad strekt.

RELIGIES VOOR VREDE
32

