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De Palestijnse Nassars zijn een lichtpunt in een duister geheel 
Toen we, nu alweer jaren geleden, na het filmen terugkwamen bij onze huurauto, bleken de ruiten te 
zijn ingeslagen. Gelukkig hadden we er geen dure apparatuur in achtergelaten. Maar leuk was het niet. 
Wie had het op ons voorzien? Lieten zogenaamde Israëlische kolonisten uit het nederzettingenblok 
Gush Etzion weten dat zij ons bezoek aan de familie Nassar van Tent of Nations niet op prijs stelden? Of 
vierden bewoners van het Palestijnse dorp Nahalin hun frustratie bot op een wagen met Israëlisch 
nummerbord? We zijn er nooit achter gekomen. Maar wat een contrast. Enerzijds dat geweld tegen een 
huurauto en anderzijds de houding van de Nassars. 
 
Het lukt maar niet 
Zoon en filmer Dirk en ik waren bezig een reportage te maken over Tent of Nations, een bij Bethlehem 
gelegen educatieve boerderij en vredesproject van de Palestijns-lutherse gezinsleden Nassar. Op een 
groot rotsblok hadden zij de woorden We refuse to be enemies geschilderd (’We weigeren vijanden te 
zijn’). Overigens zou het ons niet verbaasd hebben als ze in de loop van de tijd wel vijanden waren 
geworden. Nietwaar? Sinds 1991 proberen Israëlische autoriteiten de Nassars van hun moederland af 
te krijgen. Ze doen dat met juridische middelen en het aanbieden van geld. Maar ze doen dat ook met 
een verbod op elektriciteits- en watervoorziening en met bulldozers en brandstichting om Nassars 
vruchtbomen te vernietigen. 
Toch lukt het de Israëlische autoriteiten maar niet waarin zij bij veel andere Palestijnse families wel 
slagen. Anders dan veel verdreven Palestijnen kunnen de Nassars tot bij het Israëlische Hooggerechtshof 
hun uit 1916 stammende eigendoms- en registratiedocumenten tonen. Bovendien krijgen zij met hun 
vreedzame verzet zoveel internationale steun dat hun Tent of Nations niet zomaar weg te werken valt. 
Onlangs bezocht ik een Nederlandse vriendenmiddag van de Nassars, lichtpunt in een duister geheel. 
 
De Nassars zijn een lichtpunt in het duister 
Duister geheel? Ja, want die vriendenmiddag had Midden-Oostenexpert Carolien Roelants gelijk. Ze 
voorspelde dat, tenzij er wonderen gebeuren, Palestijnen als de Nassars gediscrimineerde burgers 
worden in een als Joods te typeren eenheidsstaat. Luister naar wat Lea Dasberg (1930-2018), stammend 
uit een orthodoxe rabbijnenfamilie en opvoedingsdeskundige mij eens zei: ‘Stel dat er een Groot-Israël 
komt. Dat hoor je iedereen gelijke rechten te geven. Maar dat betekent het einde van het zionistische 
ideaal van Joodse culturele autonomie. Op den duur zullen er namelijk meer Palestijnen zijn dan Joden. 
Als je dan over alles democratisch beslist, leef je nog wel in een staat die Israël heet, maar wordt de 
Jood uiteindelijk door een andere cultuur overheerst. Het enige alternatief is dan dat je de Palestijnen 
tweederangsburgers maakt. En dat strijdt frontaal met de Joodse ethiek.’ 
 
De Nassars 
De Nassars wonen in het gebied dat C-Zone heet. Vooralsnog zou er in dit gebied, dat 70 procent van 
de Westoever beslaat, sprake zijn van Israëlisch militair en burgerlijk bestuur. Maar de Oslo-akkoorden 
– gebaseerd op ‘vrede in ruil voor land’ – beoogden geleidelijk meer Palestijns zelfbestuur. In plaats 
daarvan creëerde Israël hier steeds meer militaire zones en nationale parken; reden om Palestijns land 
te onteigenen en er zo’n 350.000 Joden te vestigen. Toch wonen er al sinds de zevende eeuw Palestijnse 
Arabieren. Zouden zij geen recht op landbezit hebben? 
Toen Daoud Nassar eens op weg naar huis was, hield een jonge Joodse man met een M16-geweer hem 
tegen. ‘Wat doe je op ons land’, vroeg hij. ‘Het is jouw land niet’, antwoordde Daoud. ‘Wij hebben de 
eigendomspapieren.’ ‘Jij mag dan alle papieren hebben’, reageerde de ander, ‘maar God gaf ons dit land 
en daarom is het van ons en niet van jou.’ 
Duister! Alsof de Tenach onrecht tolereert om zeggenschap over elk stukje land te krijgen. Veel 
Israëlische Joden gruwen ervan, maar zijn al erg lang in de minderheid. Tot schade van Israëls reputatie 
als licht onder volken. Licht dat ik wel bij de Nassars zie. 


