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        Wat is Ein Bustan? 

Ein Bustan is een vrije kleuterschool in Israël, waar Joodse en Arabische 
kinderen gemengd zijn. Ook de leerkrachten zijn van Joodse en Arabische 
afkomst. En niet alleen wordt daar zowel de Hebreeuwse- als de Arabische taal
gesproken, alle kinderen vieren er ook de belangrijke religieuze feesten van 
beide culturen. Dit in de hoop dat die kinderen niet zullen vervreemden van de
cultuur die direct naast hen leeft, maar een weg zullen vinden om in hun latere
leven op een vreedzame en vruchtbare manier met hen samen te leven. 
De persoonlijke berichten in deze Nieuwsbrieven maken duidelijk hoe 
ingrijpend deze moedige stap is in het leven van de betrokken mensen. U kunt
de vorige nummers van de Nieuwsbrief vinden op de website van Ein Bustan: 
www.ein-bustan.org, onder het kopje: Nederlands.

                         De kinderen van Ein Bustan groeten U

Vertalingen in deze Nieuwsbrief (tenzij anders aangegeven):

Vanuit het Hebreeuws naar het Engels: Rachel Gottlieb
Vanuit het Engels naar het Nederlands: Cornelis Boogerd
Foto's door Gal Mosenson

 
                     *                     *                      *

http://www.ein-bustan.org/


Cornelis Boogerd  -  Bij deze uitgave van de Nieuwsbrief

 

      Beste mensen,

      Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief over 
    Ein Bustan, die wij twee maal per jaar 
    rondsturen. Hiernaast ziet u de prachtige
    poster die Tara Kuijpers Wentink voor de 
    Werkgroep ein Bustan maakte. Tara 
    studeert voor grafisch ontwerper in 
    Amsterdam. De poster kan ook in Israël 
    gebruikt worden in de eigen talen.  
    Hartelijk dank!
      Steeds zijn er weer verrassende 
    ontwikkelingen en activiteiten in Ein 
    Bustan. De bruisende gemeenschap trekt
    creatieve mensen aan. In deze 
    Nieuwsbrief leest u bijvoorbeeld over het 
    'Acrobalance' initiatief. Maar de meest 
    creatieve mensen zijn toch de kleine 
    kinderen. Esty Segal en Soltanna Hilf , 
    twee leidsters van de kleuterklas in Ein 
    Bustan, schrijven hoe zij het Joodse  

Poster door Tara Kuijpers Wentink    Poerimfeest inrichtten volgens een 
 gemaakt voor Ein Bustan                       idee van één van de "moeilijke" kinderen.
                                                      Rachel Gottlieb schrijft over enkele 
bijzondere activiteiten die in het laatste halfjaar in Ein Bustan plaatsvonden. 
Amir Shlomian geeft indringende ervaringen en gedachten naar aanleiding van 
de verkzieingen in Israël en een bezoek aan de bezette gebieden in Palestina. 
Vally Cornelius van de Werkgroep Ein Bustan in Nederland bezocht het initiatief
weer in mei, en plaatst het bezoek in de boog van haar rijke leven. Verder is er
ook in deze Nieuwsbrief een beeld over de politieke ontwikkelingen in de regio,
en een indruk van de discussies over gescheiden onderwijs in Israël. 
   Er is trouwens een leuke video over Ein Bustan gemaakt. Die kunt u bekijken
op: http://vimeo.com/45725089. Wij wensen u veel leesplezier. 

                                                                                       Cornelis Boogerd
                                                                                Vally Cornelius

                                  *                  *                    *  

http://vimeo.com/45725089


1. Rachel Gottlieb  –  Strijd met de overheid – Update     

– Rachel Gottlieb is een Joodse moeder die vanaf het begin met Ein Bustan 
verbonden is. Zij zet zich o.a. in voor deze Nieuwsbrief, schrijft zelf 
daarvoor, en vertaalt artikelen vanuit het Hebreeuws naar het Engels.

         Sinds de eerste klas werd geopend in Ein Bustan werd 
    de druk van de overheid steeds groter. Uiteindelijk 
    gelastte het ministerie vorig jaar in maart, dat de school 
    moest sluiten. Men mocht niet zelfstandig verder en ook 
    niet onder de vlag van een andere school. De ouders 
    registreerden hun kinderen daarop voor thuisonderwijs en 
    gaven de beide leraren de opdracht dat uit te voeren. Zo 
    werkte de school door. Ook dat mocht niet. Ouders werden  
    aangeklaagd. Vijf Arabische ouders trokken zich terug, 

Rachel en haar  zij zijn kwetsbaarder. Vijf Joodse ouders hielden vol en         
dochter Noga    moesten voor de rechtbank verschijnen in maart dit jaar.  
                       Over het vervolg schrijft Rachel Gottlieb:

" De strijd van Ein Bustan voor erkenning van de school bracht ons in het 
middelpunt van de media-aandacht, toen zich het nieuws verspreidde dat 5 
Joodse gezinnen werden aangeklaagd op 13 maart door een locale rechtbank. 
Zij worden beschuldigd van het "in gebreke blijven van hun ouderlijke 
plichten", omdat ze hun kinderen samen onderwijs geven in Ein Bustan, dat 
nog niet officieel erkend is door het ministerie van onderwijs, en omdat ze 
weigeren hun kinderen te scheiden naar religie of taal in bestaande apparte  
scholen. Een bericht dat we in het Hebreeuws, Arabisch en Engels hierover 
schreven op Facebook werd door 30,000 mensen gelezen, en meer dan 1000 
keer gedeeld. Blijkbaar heeft dit verhaal veel mensen geraakt, en hen 
aangezet om hun protest tot uitdrukking te brengen en hun steun voor ons 
project uit te spreken. Het verhaal bereikte de voorpagina van Haaretz, een 
van de grote dagbladen in Israël. Honderden mensen stuurden steun- en 
protestbrieven naar de gemeente van Tivon en het ministerie van onderwijs. 
   Dankzij deze geweldige steun kwamen we al een stap verder. De 
burgemeester van Kyriat Tivon, mr David Ariely, sprak publiekelijk zijn steun 
uit voor Ein Bustan en stelde de datum van de rechtzitting tegen de 5 gezinnen
uit tot in juni. Deze week werd het nogmaals uitgesteld tot in juli. Dat is een 
positieve stap en geeft ons meer tijd, maar de aanklacht is nog niet 
teruggetrokken..."

Ook in Nederland deed de Werkgroep ein Bustan mee aan deze actie. Vele 
mensen hebben in maart vanuit Nederland een brief of email gestuurd naar het
ministerie van onderwijs in Israël en de betreffende gemeente. Hartelijk dank 
daarvoor! 

                        *                            *                            *   



2.        Amir Shlomian – Bij welke partij hoor ik?               

         De vervroegde verkiezingen voor de 19e Knesset vonden 
     dit jaar op 22 januarie plaats, en Israël's 33e regering werd 
     op 18 maart geïnstalleerd. De rechtse Likud – Yisrael 
     Beitenu coalitie van Benjamin Netanyahu bleef de grootste 
     fractie in de Knesset, met 31 van de 120 zetels. Zij vormden
     een coalitie met de centrum-partij Yesh Atid, geleid door Yair

                          Lapid. In het onderstaande artikel deelt Amir Shlomian zijn 
 Amir Shlomian    gedachten over de verkiezingen en de vragen die rijzen over
                          identiteit en eigendom. (Rachel Gottlieb)

      Bij iedere verkiezing voor de Knesset vraag ik me weer af: waar hoor ik nu
bij? Wat is mijn identificatie-groep? Ieder individu hoort bij vele groepen. 
Tijdens de verkiezingen worden de meningen en identiteiten van mensen meer
uitgesproken – afhankelijk van de groep of groepen waar hij bij hoort. Maar 
soms stelt iemand zich vragen over zijn identiteit. Verschillende ervaringen 
dragen bij aan de zoektocht naar de eigen identiteit.
   Enkele jaren geleden had ik de volgende ervaring in de stad Rumana-Jenin in
Palestina. Ik nam deel aan een luisterkring die bedoeld was om lucht te geven 
aan de gevoelens van angst en woede. Die ervaring maakte een onvergetelijke
indruk op mij:

   Een dorpsbewoner kwam net terug van een bezoek aan het graf van zijn 
broers, die tijdens verschillende Intifadas (Palestijnse opstanden) gedood 
waren. Hij kwam aan de beurt om te spreken vanuit het hart, en hij stak zijn 
hand in zijn zak om de huls van een kogel tevoorschijn te halen die hij had 
opgeraapt in de straat – één van de duizenden van zulke hulzen die in de 
straten van Romana liggen. Hij legde de huls op de tafel, wees er met zijn 
vinger naar en zei met een rustige maar krachtige stem:

"Ik ben sterker dan jij. Jij kunt mij niet dwingen om jouw standpunt en jouw 
pijnlijke methodes te accepteren."  

    Ik kreeg tranen in mijn ogen. Ik dankte de goede God(in) dat Hij mij niet 
zo'n beproeving heeft gebracht, want ik zou dat niet hebben kunnen 
verdragen. Ik dankte dat mijn levensweg mij naar zo 'n grote leraar leidde die 
mijn vriend werd, en die mij zo'n les gaf. Ik voelde dat dit de groep is waar ik 
bij wil horen.

   Leraar in een twee-talige Arabisch-Joodse klas – hier ligt een taak die mij 
uitdaagt om na te denken over de groep waar ik bij hoor. Een mens heeft vele 
groepen waar hij of zij bij hoort: het gezin, de buurt, de stad of dorp, een 
studiegroep in een klas of een beroepsmatige studie, en dan zijn er ook de 
leeftijd, het geslacht, de fysieke verschijning, nationaliteit, religie en ras.  
Iedere dag wanneer ik in onze klas kom, met zowel Arabische als Joodse 
kinderen, en waarin ook de medewerkers gemengd zijn, waar de 
lesprogramma multicultureel is en zowel Hebreeuws als Arabisch wordt 



gesproken, dan loop ik tegen de vele opvattingen op waarmee ik ben 
opgegroeid: over reilgie, nationaliteit, beroep, politieke richting enz.... 

   Maar de moed van mijn vriend in
Rumana helpt mij steeds weer te her-
inneren, dat groepen die gebaseerd zijn
op religie, nationaliteit, geslacht etc.
ondergeschikt zijn aan die verborgen
groep, de groep die door mijn boven
genoemde gast en mijn andere broeders
wordt gevormd. Zij hebben geen
gemeenschappelijk symbool, noch
religie of nationaliteit, sexe of
huidskleur, en geen gemeenschappelijke
partij. Zij hebben verschillende beroepen                 Amir Shlomian                 
en bezigheden, zij zijn van alle leeftijden 
en hebben verschillende gewoonten. Wat hen verbindt is een vonkje in hun 
ogen – of die nu blauw of bruin, zwart of groen zijn. Een vonkje dat eigenwijs 
en vrolijk is, moedig en groothartig. Een vonkje dat het geheim kent – het 
diepe geheim van liefde zonder grenzen. 

Ik kies ervoor om bij deze groep te horen, en hoop die waardig te zijn. 

                                                                                      Amir Shlomian    

                       *                       *                        *



3.  Cornelis Boogerd  –  Vrijheid                                     

                        Vrijheid

                 Vrijheid, zo zegt men,
                 ligt achter de grenzen
                 daar waar de wensen
                 grenzenloos zijn.

                 Doch vrijheid, zo weet ik,
                 begrenst de mensen,
                 er kan zonder grenzen
                 geen vrijheid zijn.

                 De grens van de vrijheid
                 bepalen de mensen,
                 zodat deze grenzen
                 grenzenloos zijn. 

                                               Cornelis Boogerd

                 



4. Rachel Gottlieb – Ein Bustan groeit de wereld in            

            Enkele ontwikkelingen in het laatste halfjaar in ein Bustan

De school 
Ein Bustan nam dit jaar een grote horde! In de afgelopen 8 jaar groeide onze 
organisatie, het aantal kinderen, het concept, het leerplan en ook de fysieke 
basis, maar we concentreerden ons op de opvoeding van het kleine kind. Dit 
jaar werken we met twee opvanggroepen voor 2-3 jarigen, een peutergroep 
voor 3-4 jarigen en een kleutergroep voor 5-6 jarigen. Daarnaast legden we de
basis voor onze toekomstige school. Een pilot-groep van 5 kinderen werd 
uitgebreid met 10 nieuwe kinderen in een combinatieklas 1 en 2 voor 7-8 
jarigen. Die klas wordt geleid door een Arabische lerares (Hasna Suwaed) en 
een Joodse leraar (Amir Shlomian), die ook de directeur is van Ein Bustan. Alle
kinderen komen uit de omliggende Arabische en Joodse dorpen en steden. Hun
ouders besloten om de scheiding tusseen de religies en spraakgroepen te 
overwinnen en hen gezamenlijk op te voeden. 

  De meest dramatische ontwikkeling was de opening en renovering van ons 
nieuwe gebouw, "Beit Hazait" genoemd (Het Huis van de Olijven). Het gebouw 
staat namelijk in een olijvenboomgaard, en de olijftak is een symbool van de 
vrede. Het staat in het dorp Zubidat, niet ver van onze twee andere plekken in 
het dorp Chilf. We kregen het in gebruik van de Arabische gemeente Bosmat 
Tivon, in ruil voor renovaties en doorlopende activiteiten en onderhoud. Met 
hulp van vele donateurs en vrienden, en met de grote hulp van vele ouders en 
vrijwilligers konden we de vebouwingen volbrengen. Het gebouw had al 7 jaar 
leeggestaan. Nu konden wij er intrekken en er onze school en buurthuis in 
beginnen. 

    In de laatste maanden heeft de
    twee-talige klas van Hasna en 
    Amir een uniek ritme 
    gevonden. De lessen zijn aan 
    de ene kant gebaseerd op de 
    waldorfpedagogie, zoals het 
    hoofdonderwijs, vormtekenen, 
    schrijven, rekenen, 
    handwerken, engelse taal, 
    euritmie, bespelen van 
    instrumenten, zingen en 
    fysieke activiteiten zoals 
    touwtje srpingen, spelletjes, 

                    Hasna in haar klas                      tuinieren enz. Alles gebeurt in  
                                                                     twee talen, en met 
verschillende culturele associaties. De klas van Ein Bustan verbindt twee 
leeftijdssgroepen, klas 1 en 2. De verschillende lesniveaus worden o.a. 



ondersteund door twee paralelle schoolborden, ieder met lesmateriaal voor de 
betreffende klas. Een ander bijzonder gegeven in deze klas is dat er een aantal
kinderen met speciale behoeften zijn. Soms is dat wel uitdagend, toch blijkt dit
alle kinderen ten goede te koemn. Zij leren zo elkaars verschillen te 
accepteren, en leren samen te werken en degenen te helpen die dat nodig 
hebben, zodat de hele klas vooruit kan. Die waarde wordt uitgedrukt in het 
laatste deel van een spreuk die de kinderen iedere morgen in het Arabisch 
zeggen. Zij nemen elkaar bij de hand en zeggen: "wanneer mijn vriend naast 
mij staat, ben ik gelukkig, en ik zeg: de groep heeft één hart."

Verbreden
Een van onze doelen was dit jaar om meer mensen van buiten erbij te 
betrekken, en meer uitwisseling te hebben met de gemeenschap om ons heen.
In januari, tijdens het Moslim-feest Eid El Adha, bakten de kinderen van Ein 
Bustan traditionele koekjes en brachten hen rond bij de buren, samen met een
briefje over wie we zijn en wat Ein Bustan is. Ook nodigden we mensen uit om 
dat feest met ons te vieren in het buurthuis van Zubidat, met een 
kaarsenoptocht, muziek en een feestmaal. 

   In de winter nodigden wij de Joodse en Arabische gemeenschap uit om ons 
nieuwe gebouw te komen bekijken. Meer dan 350 mensen bezochten de 
handwerk workshops zoals kaarsen trekken, knippen, boetseren, vilten, 
bakken op een haardvuur, schilderen van gezichten, circuskunsten en meer. 
Ook was er een Arabisch Joods poppenspel, jongleren met vuur, en muzikale 
voorstellingen. Er was gratis koffie en thee met cake, zelf gemaakte soep, 
koekjes en zeepjes om Ein Bustan te ondersteunen. Zo'n gemengde menigte is
in Israël zeldzaam, maar voor ons heel natuurlijk, en we hopen dat meer 
mensen dat kunnen ervaren.

  Een van onze plannen met het nieuwe gebouw was om activiteiten aan te 
bieden in de middag- en avonduren, om er een echt gemeenschaps-centrum 
van te maken. We begonnen met de Luisterkringen, als een van de 
kernactiviteiten van Ein Bustan. Daarin gaat het om invoelend, niet oordelend 
luisteren naar elkaar. Die kringen zijn open voor een wijdere omgeving, 
evenals voor ouders en andere actieve mensen. Ook bieden we Arabische 
lessen aan. Het is de bedoeling dat er nog meer activiteiten bij komen, zoals 
handwerkgroepen en moeder-kind groepen. 

Poerim
Bij het Poerimfeest verkleden de kinderen zich en veranderen de dagelijkse 
routine. (zie het artkel daarover in deze Nieuwsbrief). Maar ook bij dit feest 
gingen we de wereld in. De klas van Hasna en Amir bezocht een bejaarden 
tehuis in Kyriat Tivon, om hen een Poerimgroet te brengen. De kinderen gaven
iedere bejaarde een bloem en zongen voor hen in het Arabisch en Hebreeuws. 
Daarvoor kregen zij een ijsje en vele glimlachen. Veel waren verrast om 
Arabische en Joodse kinderen samen te zien zingen. Wij hoorden opmerkingen 
als: "Zoiets heb ik nog nooit gezien" en "misschien is er uiteindelijk toch ruimte
voor optimisme". 
De jongere kinderen uit de kleuterschool van Ein Bustan brachten "Mishloah 



manot", mandjes met eten, snoepjes en koekjes die de kinderen zelf gebakken
hadden, naar de buren in het dorp Chilf, en naar de bakker, de automonteur de
tuinier........    

                  Beelden van Shavuot oogst-feest in Ein Bustan

Shavuot
  Niet zo lang geleden was het tweede jaarfeest dat we met de hele Ein Bustan 
gemeenschap samen vieren – het Joodse oogstfeest Shavuot. De 
moeilijkheden met de overheid werden even vergeten door in het wit 
gekleedde volwassenen en kinderen, die bloemenkransen vlochten, lekkere 
kaasballetjes en gevulde druivenbladeren aten, en samen zongen en dansten.
  Zouden mensen van alle religies dit Joodse feest kunnen vieren? Amir wees 
erop dat bij dit feest gewoonlijk het verhaal van Ruth wordt verteld uit het 
Oude Testament: "Ruth bepaalt haar eigen lot, kiest haar mensen en haar God.
Wij allemaal kunnen deze vrije keuze oefenen, maar slechts enkelen lukt het 
om te besluiten wie ze echt willen zijn...In deze zin is Pentecoste/ Shavuot een
gelegenheid om te vieren dat we in staat zijn om de Ander te accepteren, en 
de moed hebben onszelf te veranderen, de moed om te doen wat nodig is om 
te worden wie we echt willen zijn. Daarom is dit het feest van Ein Bustan."   

Ondanks de vele uitdagingen die we ontmoeten – financieel en bureaucratisch 
– zijn we optimistisch, en geloven dat er een oplossing wordt gevonden, en we
zijn dankbaar voor de verdere steun van al onze vrienden en donateurs! 

                                                                                           Rachel Gottlieb

   
   

                                    *                    *                   *



4. Esty Segal en Soltanne Hilf – Daniëls Onderstebovendag

     Esty Segal en Soltanna Hilf zijn leidsters in Ein Bustan. Hier vertellen zij  
     een anecdote over het Poerim feest in de kleuterklas. Poerim is een vrolijk 
     Joods feest, waarbij de kinderen zich verkleden en de 'dingen op hun kop  
     zetten' (Rachel Gottlieb)

       Daniël is een leuk en bijzonder 
     kind – en ook een kind met 
    bijzondere behoeften. 
    De omgang met de verschillende 
    behoeften van dit kind in de loop   
    van de dag in de kleuterklas is een
    uitdaging die wij met veel humor 
    oppakken, en hij lijkt altijd wel een
    creatieve oplossing te hebben voor
    allerlei moeilijkheden. Een 

 Esty en Soltanna met haar moeder                 week voor het Poerimfeest stelde  
                                                                Daniël voor, dat we een 
'ondersteboven-dag' zouden hebben in de kleuterklas – en dat we hier zouden 
slapen! Wij vonden dat een leuk idee. Wij dachten dat het veel plezier zou 
geven om de dag in de nacht te veranderen, en in de kleuterklas te slapen. 

Op de bewuste dag kwamen de kinderen 's morgens in de kleuterklas aan, 
gekleed in pyamas, en uitgerust met tandenborstels en tandpasta. We sloten 
de gordijnen in de klas en vervingen die door
donkere gordijnen met sterren en de maan
erop. Een aantal matrassen en kussens
spreidden we op de vloer uit. We aten ons
'avondeten' in plaats van ontbijt, en daarna
poetsten de kinderen hun tanden in groep-
jes na elkaar. Vervolgens gingen we op de
matrassen liggen om naar een bedverhaal-
tje en enkele wiegeliedjes te luisteren – en
dan... gaan slapen! Later ontwaakten we,
kleedden ons aan en gingen buitenspelen
– daarmee eindigde Daniëls                            Nachtgordijn in de kleuterklas   
'ondersteboven-dag'. 

    Wij danken Daniël voor meerdere geschenken die we door deze ervaring 
mochten ontvangen: Daniëls originele en succesvolle idee zelf, Daniëls geluk, 
en wij deelden zo ook iets van de dagelijkse slaap-rituelen van de kinderen, en
kregen een een glimp van hun leven buiten de uren in de kleuterschool.  

                                                                        Esty Segal en Soltanna Hilf

                     *                                *                                     *



5. Moshe Vaknin – Acrobalance en in balans zijn                

    Maandag 15 april was het Yom Hazikaron, (dag ter herinnering aan de 
gevallen soldaten in Israël). Op die dag bezocht ik de eerste klas van Ein 
Bustan, en gaf hen een les in “acrobalans”. Dat is een soort acrobatische dans 
die elementen als “partner-lifting” en “hand-balanceren” combineert. 
    Ik volgde een heldere en goed gestructureerde schooldag, en zag hoe Amir, 
Hasna en Sybil omgingen met de vele opgaven in de klas. Zij deden dat met 
groot respect voor ieder kind, wat ik
zeer bewonderde. 
  Wij begonnen de lessen nadat de
kinderen klaar waren met hun
dagelijkse buitenles om op te 
warmen. We begonnen met
oefeningen in groepjes van drie.
 Dat is behoorlijk complex werken,
maar wel nodig om de beginselen 
van dit soort acrobatiek onder de 
knie te krijgen. De kinderen moeten
daarbij erg geconcentreerd zijn en
elkaar vertrouwen. Daarna deden 
we een serie oefeningen in paartjes,
en tenslotte deden Amir en ik enkele
oefeningen met de kinderen die veel
plezier geven.
    Het meest verbazende was voor
mij, dat de kinderen zo zeer hun 
best deden, hoewel het in het begin       Een les in “acrobalance” in Ein Bustan
best lastig is. Zij leerden oefeningen
in bijvoorbeeld: spannen en ontspannen van het lichaam, je partner 
vertrouwen, en ook elkaar intensief helpen gedurende de hele les, beweeg-
lijkheid en nog veel meer. Alles met een heel positieve instelling. 
   Die dag loeide de sirene voor Yom Hazikaron, Amir had hen daarop 
voorbereid. Hij legde uit welke betekenis die sirene voor hem persoonlijk heeft.
Ieder kind mocht daarna kiezen hoe ze daarop wilden antwoorden: opstaan of 
juist gaan zitten, maar vooral elkaar respecteren. Nadat de sirene weer stil was
konden de kinderen hun gevoelens uitspreken hierover, en over de ervaringen 
en herinneringen die voor hen met de sirene waren verbonden. De schooldag 
sloot af met een geordende engelse les door juffie Stephani.
   Ik wil de medewerkers van Ein Bustan bedanken voor het enorme werk dat 
zij in iedere leerling investeren, ondanks de dagelijkse moeilijkheden en de 
grotere opgaven die op de achtergrond spelen, om de school en de 
kleuterschool van de grond te krijgen. Ik voel behoefte om mijn diepe dank en 
waardering uit te spreken voor deze gemeenschap waarin onze kinderen leren,
en waarin zoveel liefde en aandacht is voor ieder individueel kind in de groep.  

                     *                  *                *



6. Vally Cornelius – Een Levensboog – bezoek Ein Bustan

       Het moet in de dagen vóór de bevrijding in 1945 zijn 
    geweest dat mijn moeder me naar een kleuterschool in Zeist  
    bracht. Een kleuterschool, wat was dat? Tijdens de 
    onderduiktijd hadden leden van mijn familie de door de 
    bezetter verboden werken van Rudolf steiner leren kennen.     

Vally Cornelius   Dat was de reden waarom mijn moeder mij naar een door de 
                        antroposofie geïnspireeerde kleuterklas bracht. Ook verboden 
                        – en daarom in het geheim in een huiskamer gerund.
  Ik herinner mij alleen dat een vriendelijke dame me welkom heette. Mevrouw
Van Wettum werd later één van de eerste leerkrachten van de heropende 
vrijeschool in Den Haag. Met deze eerste voetstapjes de buitenwereld in begon
voor mij, en voor anderen met mij, een nieuw tijdperk. 

  Nu, bijna 70 jaar later, werd ik uitgenodigd in de tweede kleuterschool van 
Ein Bustan. Die is gevestigd in een klein Bedoeïnendorp in de buurt van het 
veel grotere dorp Kyriat Tivon, dat zich uitstrekt over de weelderige heuvels 
van Neder-Galilea. Daar tegenover verrijst het Karmel-gebergte. In Tivon staat
de grote vrijeschool die een beneden- en bovenbouw omvat.

   De 'democratische' regering van Israel betwist de gelijkwaardigheid van zijn 
ingezetenen. Dat blijkt o.a. uit de verschillende leerprogrammas voor Joodse 
en Arabische scholen. Je moet van goede huize zijn, wil je daar verandering in 
brengen! Amir Shlomian en zijn vrienden en medewerkers, (dat zijn er al velen
in binnen- en buitenland), zijn vastbesloten dat te bewerkstelligen. 

   Dat ideaal inspireerde ook de 'Orde van de Zusters van Zion' in Jeruzalem bij
de oprichting in 1852. Men wilde de saamhorigheid tussen Joden en Arabieren 
te bevorderen. Rose-Therèse een non uit deze orde, werd medeoprichtster van 
een taalschool in de Oude stad van Jeruzalem, die sinds 1967 door Israel bezet
is. Stel je eens voor, 1300 'aarstvijanden'  ontmoetten elkaar wekelijks om taal
en cultuur uit te wisselen. In 1986 ontving deze non de eerste 'Mount Zion 
Award', een internationale prijs voor de vrede. Zij vertelde mij nu bij mijn 
bezoek aan haar, dat zij Amir Shlomian voor deze prijs aan de jury heeft 
voorgedragen. 

  Terug naar Chilf, het kleine dorp waar iedere morgen Joodse en Arabische 
ouders uit de omgeving hun kinderen naar de peuterspeelzaal en de 
kleuterklas brengen. De klas is direct herkenbaar: houten meubilair, lichte 
kleuren, verkleedkleren, zelfgemaakt speelgoed. Kortom, een vrije kleuterklas.
Daar omheen ligt een schraal landschap. De ontmoetingsplaats is de speeltuin,



de 'bustan', vormgegeven en ingericht door de ouders en de leerkrachten van 
de kinderen. Zij hebben vanuit hun rijke Arabische en Joodse tradities 
eensgezind een bloeiende lusthof
geschapen, waar het in alle
eenvoud goed toeven is. Bij mijn
komst aan het einde van de
ochtend speelden de kinderen in
de zandbak, in de schaduw van
olijfbomen, bij een zinderende
hitte van boven de 30 graden. En
ook ik kom als geroepen.... Kort
na mijn aankomst werden de
kinderen in het Arabisch en het
Ivriet bijeen geroepen om hun
handjes te wassen bij de
buitenkraan. Het is de gewoonte
dat de kleuterjuf die handjes
daarna afdroogt ter ere van de     Vally droogt handjes met eigen handdoek
komst van de Sabbat, die daarna 
binnen feestelijk wordt gevierd. Nu wilde het toeval, dat ik uit Nederland twee 
mooi bedrukte frotté handdoeken als cadeau had meegebracht. Mij viel zo de 
eer te beurt om de vele poezelige handjes en vingertjes: variërend van 
olijfkleurig tot bruin, sproetig, en zwart tot wit te mogen afdrogen, en te kijken
in de ogen van de aandachtige gezichtjes. 
Dan weet je plotseling: ik ben hier getuige van een grootse omwenteling, waar
mensen in alle bescheidenheid aan werken. 

                                                                    Vally Cornelius – mei 2013



7. Cornelis Boogerd – Politiek misbruik in het onderwijs     

"Het idee dat niet-Joden gelijke rechten in deze staat hebben gaat in tegen de 
mening van de Torah, en geen vertegenwoordiger van de staat heeft het recht 
om tegen de Torah in te gaan"  - Uitspraak van o.a. het rabinaat van het leger.

    Mensen die deze Nieuwsbrief lezen hebben al eerder kennis gemaakt met de
merkwaardige verhoudingen in het onderwijs in Israël. Voor ons in Nederland 
is die situatie moeilijk voor te stellen. Vragen rond verschillende culturen leven
natuurlijk ook in Nederland sinds de immigratie in de laatste 40 jaar. Maar naar
de wet gescheiden scholen, leerprogramma's en financiering van onderwijs aan
verschillende etnische of religieuze groepen is hier ondenkbaar. In Noord-
Ierland en Engeland maakten recente onderzoeken duidelijk dat gescheiden 
onderwijs tot problemen leidt in de samenleving. Men zoekt er naar wegen om 
de segregatie terug te draaien. Israël gaat de omgekeerde weg. De politieke 
tendens gaat naar een groter nationalisme en naar segregatie volgens religie, 
etniciteit en geslacht. Ook de laatste minister van onderwijs, Gideon Sa'ar, 
dacht sterk in die richting. Hij werd in maart in de nieuwe regering opgevolgd 
door Shai Piron van de gematigde Lapid partij. Nieuwe hoop? 

Niet-Joden ongelijkwaardig in 'Joodse staat' 
   Veel mensen in Israël menen, dat er in hun Joodse staat verschil moet zijn 
tussen Joden en niet-Joden. Wet- en regelgeving zijn in die richting geformu-
leerd, en de tendens is om de verschillen steeds groter te maken. Een van de 
factoren die daarbij een rol speelt is de snel groeiende gemeenschap van 
orthodoxe Joden. Bij de oprichting van de staat Israël in 1948 kregen zij grote 
voorrechten en onevenredige zeggenschap in de staat. Dat ging toen om een 
kleine groep, nu gaat het al om 700.000 mensen, dwz een tiende van de 
bevolking. Door die toezeggingen werd Israël nooit een moderne westerse 
democratie die de staat scheidt van geloof, etniciteit en geslacht. Niet-Joden 
zijn van vele functies en rechten uitgesloten. De rabbis beslissen onder andere 
wie er met wie mag trouwen in Israël. 
  Een voorbeeld: Onlangs speelde een rel rond het rabbinaat van de IDF, het 
Israëlische leger. Die ondersteunde een boek dat door drie leidende rabbis uit 
het leger is geschreven. Zij vonden o.a. dat mezuzahs (tekstrollen uit de 
Torah, die op gebouwen worden aangebracht) ook in legergebouwen moesten 
hangen. Hun argument: "Het idee dat niet-Joden gelijke rechten in deze staat 
hebben gaat in tegen de mening van de Torah, en geen vertegenwoordiger 
van de staat heeft het recht om tegen de Torah in te gaan". De rabbis moesten
later gas terug nemen, maar veel mensen in Israël delen die mening. 

Het onderwijs

Orthodox onderwijs
Wat betekent dat voor het onderwijs? Om te beginnen hebben orthodoxe Joden
hun eigen scholen, betalen geen belasting en hoeven niet in het leger. Zij 
vormen een afgesloten gemeenschap waar je moeilijk in- en uitkomt. Hun 



onderwijs is sterk op religieuze overdracht gericht. Binnen hun gemeenschap 
zijn de segregatie en ongelijkheid nog verder doorgevoerd dan tussen Joden en
niet-Joden. Bijvoorbeeld bij de scheiding naar geslacht. 
   De staat wil voorkomen dat de orthodoxen helemaal geïsoleerd raken in 

    eigen privé-scholen. Daarom werden openbare 
    religieuze scholen gesticht. 65% van die 
    scholen is inmiddels gescheiden naar geslacht. 
    Sommigen al vanaf de eerste klas, anderen 
    vanaf klas 3 of 4. Dat aantal is in de laatste 10 
    jaar verdrievoudigd. De orthodoxen proberen 
    hun visie zonodig met geweld aan de rest van 
    de samenleving op te dringen. In hun wijken 
    hebben zij eigen bussen, waar mannen en 
    vrouwen gescheiden zijn, de vrouwen horen 
    achterin. De laatste jaren waren er steeds weer
\   incidenten met orthodoxe Joden. Bijvoorbeeld 
    worden vrouwen en meisjes in openbare 
    bussen of vanwege hun kleding lastig gevallen 
    en bespuugd, of op straat gedwongen op één 
    van de stoepen te lopen, zodat de mannen over
    de andere stoep kunnen gaan en niet 
    verontreinigd worden door de vrouwen.

In steeds meer bussen moeten
vrouwen achterin blijven. 

Openbaar onderwijs
De belangrijkste scheiding in het openbaar onderwijs is die tussen Joden en 
Arabieren. Er zijn gescheiden scholen, lesboeken, financiele regelingen etc. 
Maar dat is niet de enige segregatie in het openbare leven. Het principe van 
ongelijkheid tussen mensen werkt ook tussen Joden onderling. Daar speelt 
bijvoorbeeld de vraag waar families oorspronkelijk vandaan komen: uit 
Rusland, uit Europa, uit Arabische landen of uit Afrika. Joodse Israelis uit 
Ethiopië hebben hun eigen gewoonten en gebruiken, die problemen opleverden
in de openbare scholen. Uit hun eigen kringen stonden nu mensen op die 
speciale programmas ontwikkelen om hen in het onderwijs te helpen en hun 
leraren te ondersteunen. 
   De verschillen tussen mensen werken in alle delen van de samenleving door 
als een sociale hierarchie. Lager op de ladder dan de Arabieren staan de 
miljoen gastarbeiders met een tijdelijke verblijfsvergunning. Die zijn blijvend 
onzeker, want het is niet de bedoeling dat zij integreren, maar wel dat ze hun 
goedkope arbeid aanbieden. Het laagst in de hiërarchie staan de asielzoekers, 
de vluchtelingen, met name uit Afrika. Dit jaar werd bekend dat hun vrouwen 
jarenlang systematisch vaccines kregen met een middel dat hen onvruchtbaar 
maakte. Zij wisten daar niets van, hen werd verteld dat het nodig was voor 
hun gezondheid. 



Segregatie-ideologie ontkracht

  Zo heeft iedere groep een eigen
(on-)rechtspositie. De politieke 
ideologie van ongelijkwaardigheid en
segregatie gaat hier dus veel verder
dan alleen de relatie tussen Joden en
Arabieren. De druk in die richting
wordt groter, en zo zijn er allerlei
tendensen die zelfs de bestaande
wetgeving overschrijden. Een
voorbeeld is de druk van ex-minister
Sa'ar op universiteiten om 
aankomende studenten bij hun in-         Israëlische meisjesschool 
schrijving te dwingen om hun etnische 
afkomst, en het land van afkomst van hun ouders op te geven, hoewel de wet 
dat verbiedt. 
   Deze overheersende ideologie was een belangrijke reden om Ein Bustan op 
te richten. De ervaringen in Ein Bustan laten in toenemende mate zien wat 
politieke segregatie betekent in Israël. De lagere school van Ein Bustan moest 
sluiten, de kinderen naar gescheiden Joodse en Arabische scholen gestuurd. Nu
lopen er processen tegen ouders die dat weigeren, u hebt er in deze 
Nieuwsbrief over kunnen lezen. Maar niet alleen Ein Bustan kwam tot de 
slotsom dat gescheiden onderwijs schadelijk is voor de samenleving. Er 
verschenen het laatste jaar meerdere onderzoeken die deze stelling 
bevestigen. 

Onderzoek 1: – staatsonderwijs maakt intolerant en hooghartig
   Één van de recente onderzoeken liet zien dat de helft van de Joodse 
jongeren vindt dat Arabieren niet dezelfde rechten verdienen als de Joodse 
Israëlis. 56% meent dat Arabieren niet in de knesset (het parlement) thuis 
horen, 60% vindt dat er sterke leiders nodig zijn en 46% ziet geen toekomst in
Arabisch-Joods samenleven. (Haaretz 23 maart). Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat steeds meer leraren bang zijn om vragen te bespreken als 
mensenrechten, meerderheid en minderheid, of inzicht willen geven in de 
Arabische cultuur.  

Onderzoek 2: – nationale identiteit en tolerantie
De vorige minister van onderwijs Sa'ar liet drie jaar geleden een toen juist 
verschenen en goedgekeurd geschiedenisboek weer terugroepen en 
censureren. Zijn grootste bezwaren betroffen het hoofdstuk over de stichting 
van de staat Israël in 1948. Voor de Joodse Israëlis betekent dit hun 
onafhankelijkheidsfeest, voor de Arabische Israëlis hun “Nakba”, de katastrofe.
Iedere verwijzing naar de Arabische kant van de zaak moest verwijderd 
worden, ook uit andere lesboeken, zelfs uit de boeken van de Arabische 
scholen. Sa'ar wilde het gevoel van nationale identiteit onder jongeren 
versterken, en dat zou niet mogelijk zijn wanneer zij over de andere kant van 
de zaak hoorden. 
   Precies die vraag werd de afgelopen jaren onderzocht door dr. Tsafrir 



Goldberg van de universtiteit van Haifa. Hij vergeleek hoe het nationale 
identiteitsgevoel bij 180 Joodse en Arabische jongeren werd beïnvloed door de 
methodiek die het ministerie voorstaat, ten opzichte van twee alternatieve 
methodes: de empatische methode die studenten uitnodigt om zich in de 
andere partij in te leven, en de kritische methode die alle informatie kritisch 
onderzoekt. Ook keek hij naar de tolerantie en openheid voor het standpunt 
van de andere cultuur. 
  Het ministerie van onderwijs was niet blij met zijn onderzoek, en verbood 
Goldberg om in openbare scholen te werken, omdat de empatische en de 
kritische methoden in het openbaar onderwijs verboden zijn. Dat te 
onderzoeken zou dus geen zin hebben. Goldberg maakte daarom gebruik van 
assistenten.
   De resultaten van het onderzoek zijn helder: De alternatieve methoden 
verzwakken het gevoel van nationale identiteit niet. De door het ministerie 
gevolgde autoritaire methodiek, die het standpunt van de Arabische kant 
doodzwijgt en doet alsof de eigen informatie objectief is, verzwakt de 
bereidheid tot dialoog en het zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Dat 
geldt voor zowel de Joodse als de Arabische studenten. De door het ministerie 
gevolgde methodiek heeft dus alleen zin, wanneer je de dialoog en een 
gezamenlijk oplossing van het conflict wilt voorkomen.  

Onderzoek 3 – Het beeld van de ander in schoolboeken
Een ander onderzoek door de universiteiten van Tel Aviv, Bethlehem en Yale in 
de US onderzocht het beeld van de ander in lesboeken in Israël en in Palestina.
Het onderzoek verscheen onder de titel: “Slachtoffer van het eigen 
standpunt?” De onderzoekers komen tot de conclusie dat geen van beiden de 
andere kant onmenselijk voorstelt of oproept tot geweld. Het rapport van de 
onderzoekers verwijst naar het Wye River Memorandum, een overeenkomst die
in 1998 getekend werd door Israël en de Palestijnse regering. Daarin is 
bepaald, dat Palestina alle vormen van aanzet tot geweld en terreur verbiedt, 
en alle uitdrukkingen in die richting zal tegengaan. Ook in de Israëlische wet 
staan zulke bepalingen.

                     Jongens en meisjes gaan gescheiden naar de schoolbus



  Het rapport kreeg veel kritiek. Het werd aan de ene kant door het ministerie 
van onderwijs geboycot en door het ministerie van strategische zaken meteen 
veroordeeld. Men voelde zich beledigd dat Israël en Palestina op ooghoogte 
werden onderzocht. Net als de toenmalige minister van buitenlandse zaken 
Livni die verklaarde dat de “De Palestijnen hun kinderen leren om ons te 
haten, en wij onze kinderen leren hun buren lief te hebben.”   
  Aan de andere kant bekritiseert Nurit Peled-Elhanan, professor in taal en 
pedagogie het onderzoek. Volgens haar gaan de onderzoekers voorbij aan de 
realiteit dat Palestina illegaal bezet is, en alle bepalingen vanuit die ongelijk-
waardige verhouding zijn opgelegd. Israël is door de UN meermaals daarop 
aangesproken en veroordeeld. De Palestijnse schoolboeken zijn intensief 
gecontroleerd door Israël, de EU en de US, die hen financieren. Die landen zijn 
niet neutraal ten opzichte van het vraaagstuk. Het onderzoek keek alleen naar 
feitelijke informatie, niet naar de context, de interpretaties, de beeldvorming.  

Onderzoek 4 – geraffineerde beeldvorming
    Peled-Elhanan publiceerde zelf in augustus 2012 een uitgebreide studie naar
dezelfde vraag onder de naam: “Palestina in Israëlische schoolboeken.” Daarin 
bekeek zij 17 schoolboeken voor geschiedenis, aardrijkskunde en 
maatschappijleer. Als expert op het gebied van “semiotics” (studie van tekens 
en symbolen) legde zij vele subtiele waarden en tendenzen bloot.  
  Haar studie kwam tot heel andere conclusies dan de boven genoemde. In de 
Israëlische schoolboeken worden Palestijnen systematisch voorgesteld als 
negatief en inferieur. Dat gebeurt op een schijnbaar neutrale manier in woord 
en beeld, bv door uitsluiting en weglatingen. Zo vond zij in géén van de 
Israëlische schoolboeken ook maar één positieve opmerking over cultuur, 
religie, gebruiken of geschiedenis van de Palestijnen. Wanneer er al over 
Palestijnen werd geschreven, dan werden zij voorgesteld als terroristen, 
vluchtelingen of primitieve keuterboertjes. Vaak wordt gesproken over “het 
Palestijnse probleem”, wat Pelled-Elhanan zeer verontrustend vindt. Het is nog 
maar 60 jaar geleden dat gesproken werd over het “Joodse probleem.”

                       Joodse religieuze mannenklas in Kiryat Ono



   De Joodse misdaden worden niet allemaal verzwegen, maar wel 
gebagatelliseerd. Een citaat: “Deir Yassin werd volgens de Palestijnse mening 
tot een mythe....een afschrikwekkend negatief beeld van de Joodse 
veroveraars in de ogen van de Israëlische Arabieren”. Het gaat hier dus vooral 
om het negatieve beeld, niet om de veroordeling van de wreedheden zelf. Men 
schrijft over de Arabische 'mening' terwijl de eigen mening als objectief wordt 
gepresenteerd. Deir Yassin is één van de tientallen Palestijnse dorpen die 
werden vernietigd in de oorlog van 1948 door Joodse terreurgroepen. Rond 
honderd mannen, vrouwen en kinderen werden tegelijk afgeslacht. In alle 
boeken die deze gebeurtenis noemen wordt die vergoelijkt als een 
noodzakelijke daad want – volgens zo'n schoolboek: “de afslachting van 
vreedzame Palestijnen was nodig, omdat daardoor vele Palestijnen vluchtten. 
Dat maakte het mogelijk om een coherente Joodse staat te stichten.”  

                               700.000 Palestijnen verdreven in 1948

   De Israëlische overheid pleegt politiek misbruik in het onderwijs door 
kinderen doelbewust op te voeden met verdraaide voorstellingen en 
onverschilligheid, hooghartigheid en haat tegenover zijn buren.   

De ideologie, niet de staat is het probleem
De conclusie die verder uit bovenstaande overwegingen getrokken kan worden,
is dat de ideologie van een op afkomst en etniciteit gebaseerde staat 
destructief en corrumperend werkt op de integriteit van een hele samenleving. 
De problemen beperking zich niet tot de relatie tussen Joden en Arabieren. 
Zelfs wanneer Israël een etnisch “zuivere” Joodse staat zou zijn, wat vele 
Joden wensen, dan is het probleem van de ongelijke rechtsverhoudingen op 
basis van afkomst, religie en geslacht niet opgelost. Die strijd wordt juist nog 
grimmiger wanneer etnische verscheidenheid en liberale elementen 
verdwijnen. Dan moet men intern op zoek naar vijanden. Het gaat dus niet om
de vraag of Israël als Joodse staat bestaansrecht heeft en het recht heeft zich 
met alle middelen te “verdedigen”. (Een staat zonder vastgestelde grenzen en 
zonder grondwet). Het gaat om de gelijke grondrechten van ieder mens in 
welke staat dan ook, of die nou Palestina of Israël heet.  

                                                                                            Cornelis Boogerd



8. Cornelis Boogerd – Actualiteit Midden-Oosten            

     Het Midden Oosten is een voortdurende kookpot van spanningen. Vele 
globale partijen hebben hun vingers in een ondoorzichtig machtspel. Wat ervan
in de media komt maakt het niet altijd makkelijker dat spel te doorzien. Zo kan
men vragen wat er in de zogenoemde Arabische Lentes is bereikt, wie er 
uiteindelijk van profiteren. Zoveel is duidelijk, dat de Arabische landen één 
voor één wegzakken in chaos en interne strubbelingen. Landen Als Irak, Syrië 
en Lybië zijn als regionale machten uitgeschakeld. Landen als Qatar, Saoedie 
Arabië, Turkije en natuurlijk Israël versterken hun positie, o.a. door massieve 
wapenleveranties vanuit het westen. Daar tegenover staat Iran, dat zijn 
bondgenoot Syrië ziet wegzakken in een burgeroorlog, en zelf door de 
internationale gemeenschap onder schot wordt gehouden vanwege het 
atoomprogramma.  

Israël

The Gatekeepers
Om te beginnen wil ik wijzen op een interessante documentaire van Dror 
Moreh. Hij interviewt daarin 6 voormalige chefs van de Mossad, de beruchte 
Israëlische inlichtingendienst. Zij bestrijken samen de periode van 1980 to 
2011. In soms verbazende openhartigheid spreken zij over hun werk, en zijn 
unaniem in hun kritiek aan de politiek, die de verhoudingen in Palestina niet wil
oplossen. De documentaire werd in Nederland uitgezonden bij de VPRO. Hij 
kan hier bekeken worden: 
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1342527 

Verkiezingen
In januari waren er in Israël verkiezingen. De rechts-nationalistische coalitie 
van Netanyahu en Lieberman werd welliswaar weer de grootste partij, maar 
verloor 11 zetels. (van 42 naar 31). Dat was een grote nederlaag, want 
Netanyahu had juist vervroegde verkiezingen uitgeschreven omdat hij meende 
flink te zullen winnen en zijn macht voor langere tijd 'vast te metselen'. Deze 
strategie van zijn spindocter Arthur Finkelstein uit de US werd dus een 
deceptie. Hij werd nu door de uitslag gedwongen met andere partijen 
samenwerken. 
    De grote winnaar van de verkiezingen was Jesch Atid, de Partij van de 
Toekomst, geleid door Jair Lapid. Die incasseerde als nieuwkomer ineens 20 
zetels en werd de tweede partij. Lapid is bekende moderator en staat politiek 
in het midden. Hij wil o.a. de voorrechten van de orthodoxe Joden opheffen. 
De meeste van hen krijgen een staatsinkomen en hoeven niet in het leger. 
In maart werd een coalitie-regering gevormd waarin naast Netanyahu en Lapid
ook Naftali Bennet van de kolonistenpartij Joods Huis meedoet. Volgens hem is
het vredeproces al mislukt, evenals de twee-staten oplossing. Het is moeilijk te
voorspellen hoe de nieuwe regering gaat werken met zulke verschillende 
politieke visies.



Toekomstbeeld
Sinds Netanyahu aan de macht is, ligt het vredesproces stil en worden in 
verhoogd tempo nieuwe Joodse nederzettingen gebouwd in Palestina en Oost-
Jeruzalem. De Israëlische politiek is dan ook niet gericht op oplossingen, maar 
op management van vloeiende verhoudingen. Als bovenliggende partij schept 
Israël zo voldongen feiten die steeds moeilijker terug te draaien zijn. In 
Palestina wonen nu al zo'n half miljoen Joodse kolonisten. 
  Maar het idee van een zuiver Joodse staat wordt belemmerd door de 
demografische verhoudingen. In Israël werd onlangs de grens van 6 miljoen 
Joodse burgers overschreden op een totaal van 8 miljoen. Daarvan is 20% van
Arabische afkomst en 4% 'overigen'. Het betekent ook dat nu ongeveer de 
helft van de Joden in de wereld in Israël woont.
  Wanneer het niet tot een twee-staten oplossing komt, wat Bennet en 
Netyanyahu zouden willen, dan ziet het beeld er heel anders uit. In Israël plus 
de bezette gebieden op de West-oever en Gaza wonen 5.8 miljoen Palestijnen, 
ongeveer evenveel als Joden dus. De Palestijnen hebben een geboortecijfer 
van 4.4 tegenover de Joodse bevolking 3.0. In het idee van een Groot-Israël 
zou een zuiver Joodse staat dus alleen al vanuit de bevolkings-verhoudingen 
onmogelijk zijn. Het is de vraag hoe de rechts-nationalistische Joodse groepen 
hun doel willen bereiken, wanneer ze de twee-staten oplossing afwijzen. Niet 
iets om vrolijk van de worden. 
   De laatste maanden poogt John Kerry, de minister van buitenlandse zaken 
van de VS om de besprekingen weer vlot te trekken. Wat we daar van kunnen 
verwachten valt te bezien.     

De bezette gebieden

Erkenning door VN
De toestand in de bezette gebieden wordt steeds hopelozer. Nadat Palestina 
door de VN erkend werd als niet-lidstaat, (zoals het Vatikaan) en daarmee dus 
erkend werd als staat, nam Israël een aantal strafmaatregelen. Zo werden in 
verhoogd tempo nieuwe bouwplannen in Oost-Jeruzalem en de bezette 
gebieden toegestaan, en werden de belastinggelden die Israël int voor 
Palestina achtergehouden. President Abbas dreigde daarop het bestuur van 
Palestina op te heffen, en Israël het zelf te laten oplossen, omdat zijn werk 
onmogelijk gemaakt wordt. Onlangs zegde Kerry een bedrag van 3 miljard 
dollar toe aan steun, zodat er even iets van de druk af is. 

Demonstraties en gevechten 
   Ook de spanningen op de grond namen toe. Palestijnen ondernamen 
protestacties: tentenkampen tegen de uitbreiding van de kolonies, 
hongerstakingen tegen de omstandigheden in de gevangenissen waar 
duizenden Palestijnen vaak zonder proces of aanklacht vastgehouden worden. 
Er vielen doden en gewonden bij uiteenzettingen met het leger, nadat een 
Palestijnse gevangene in de cel overleed.  

Kolonisering
Ondertussen gaat de Joodse kolonisering in hoog tempo door. Israël gebruikt 
daarvoor de gronden die het als 'staatsgrond' heeft gekwalificeerd. Nadat een 



rechter verbood om privéland te onteigenen, dat als landbouwgrond in gebruik 
is, heeft de staat allerlei trucs gebruikt om die verordening te omzeilen. 
Bijvoorbeeld door land tussen bomen in boomgaarden te confisceren. Na druk 
van menserechten organisaties om de cijfers openbaar te maken werd 
duidelijk, dat 38% van dat 'staatsgrond' is toegewezen aan de World Zionist 
Organization, die het weer aan Joodse kolonisten doorgeeft, en 0.7 % aan 
Palestijnen. Verdere delen zijn bestemd voor overheidsgebouwen of bv het 
Israëlische electriciteitsbedrijf en waterleidingbedrijf. Zowel de toe-eigening als
toe-wijzing van de staatsgronden zijn politiek gemotiveerd. 

Voor wie meer over de bezetting wil weten is hier een langere documentaire 
over de bezetting:  http://www.youtube.com/watch?v=YuI5GP2LJAs

Syrië
In Syrië woedt al twee jaar een afschuwelijke burgeroorlog. De schattingen 
van het aantal slachtoffers loopt uiteen tussen 70.000 en 100.000. Miljoenen 
mensen leven als vluchteling in eigen land of over de grenzen. De steden 
worden verwoest, een oplossing is niet in zicht. Wel verandert het beeld van de
strijd. Het begon als een protest tegen president Assad. Al snel werd de 
situatie steeds gewelddadiger. Vanaf het begin heeft het buitenland zich met 
deze protesten bemoeid. Zo worden de rebellen gesteund met geld en door 
franse en engels militaire adiviseurs. In de EU liep het wapenembargo tegen 
alle partijen af in mei. De landen konden het niet eens worden over een nieuw 
embargo, en er kwam zo geen besluit. Dit maakt het mogelijk voor landen als 
Frankrijk en Engeland om nu de rebellen ook met wapens te gaan steunen. 
President Assad krijgt steun vanuit Rusland en Iran. 

  Het conflict trekt steeds meer landen in de regio mee: aanslagen in Turkije - 
schotenwisselingen met Israël dat zelfs luchtaanvallen uitvoerde in Syrië 
waarbij 42 Syrische soldaten om het leven kwamen – oplopende spanningen in
Libanon dat in de oorlog meegetrokken dreigt te worden.  
   Met name Saoedie-Arabië en Qatar ondersteunen rebellengroepen die vaak 
een extreem islamitische ideologie uitdragen. In de door rebellengroepen 
beheerste gebieden, zoals rond Aleppo, de grootste stad in Syrië, mogen 
vrouwen al geen auto meer rijden. De leider van de oppositie, Chatif, een 
imam uit Damascus en ex-Shell medewerker, wordt in die kringen als een 
gematigde moslim gezien. Maar hij stapte op, omdat hij de partijen niet meer 
bij elkaar kreeg. 

   Zelfs in het westen wordt langzaam duidelijk, dat de zaken niet zo eenzijdig 
liggen als werd voorgesteld. Het conflict krijgt steeds meer het karakter van 
een religieuze strijd tussen twee stromingen in de islam, de soeniten en de 
shiiten. Die strijd houdt niet op bij de grenzen van Syrië, maar dreigt het hele 
Arabische Midden-Oosten in vlam te zetten. Deze religieuze strijd kan zich 
potentieel uitbreiden naar Irak, Iran, Saoedie-Arabië, Turkije en Libanon. 
  
 



Iran
De gesprekken over de ontwikkeling van atoomenergie in Iran lopen nog 
steeds door. Iran beweert alleen vreeedzame kernenergie te willen en is 
ondertekenaar van het Non Proliferatie Verdrag. De internationale 
gemeenschap vertrouwt dat niet en verdenkt Iran ervan een atoomwapen te 
ontwikkelen. Met name Israël onder leiding van Netanyahu stuurt aan op 
militaire confrontatie, hoewel het zelf een geschatte 200 atoomkoppen bezit en
het NPV niet ondertekende. 
   Iran zelf maakt zich verder op voor presidentsvekiezingen, de huidige 
president Achmadinejad is niet herkiesbaar. 

Egypte
Sinds de val van de dictator Mubarak wodt het land geleid door president Mursi
van de Moslimboederschap. Het land is echter zeer verdeeld. De maatregelen 
van Mursi strijken de liberalere oppositie tegen de haren. Bovendien heeft het 
land al een jaar geen parlement. Na de verkiezingen vorige zomer verklaarde 
het hooggerechtshof die als ongeldig. In april probeerde Mursi de kieswet te 
veranderen, maar weer wezen de rechters dit voorstel af omdat het in 
tegenspraak zou zijn met de grondwet. Nu kondigde Mursi in oktober nieuwe 
verkiezingen aan, maar daarvoor moet hij wel de kieswet nog hervormen. 
  Ondertussen raakt de economie steeds verder in het slop. De internationale 
gemeenschap zet Egypte onder druk om strenge hervormingen door te voeren,
als voorwaarde voor financiële steun. 
De nieuwe verhoudingen in Egypte maken het land voor Israël onzeker. 
Mubarak was een betrouwbare buur die als dictator alles onder controle had. 
Van de huidige machthebbers kan dat niet gezegd worden, zij staan bovendien 
ideologisch dichter bij de Palestijnen. 

Turkije
Turkije dreigt meegetrokken te worden in de burgeroorlog in Syrië. Vele 
Syrische vluchtelingen zochten een toevlucht in Turkije. Dat zorgt voor allerlei 
spanningen en geweld, omdat ook in de Turkse grensstreek mensen van de 
strijdende bevolkingsgroepen wonen. Bovendien waren er schotenwisselingen 
met groepen uit Syrië. Turkije wordt als lid van de NAVO militair ondersteund. 
Zo kreeg het de beschikking over een aantal Patriot luchtafweer installaties, die
door westerse soldaten worden bemand. 
  De betrekking met Israël is weer een beetje in beweging gekomen, nadat 
president Obama in Israël was, en Netanyahu onder druk zette om zich te 
verontschuldigen voor de moord op 9 turkse activisten die goederen wilden 
brengen naar Gaza. Netanyahu had dat steeds geweigerd. Nu krijgen de 9  
families ook een schadevergoeding. De VS hebben er belang bij dat hun 
trouwste bondgenoten gaan samenwerken, nu de oorlog in Syrië dreigt zich uit
te breiden.

Ein Bustan
  Ein Bustan neemt een initiatief tegen de achtergrond van de conflicten die tot
een wereldoorlog kunnen escaleren. Steeds duidelijker komen twee kampen 
tegenover elkaar te staan op basis van etnisch-religieuze verschillen die 
uitgebuit worden door de grote globale machten, de USA, Rusland en China. 



De regio wordt met wapens volgepompt, alles lijkt af te sturen op een grote 
afrekening. 
Het kleine Ein Bustan probeert daarentegen bruggen te bouwen tussen 
culturen. Door de directe ontmoeting van mensen ontstaat weer vertrouwen en
hoop voor een gezamenlijke toekomst. Die toekomst begint bij de kinderen. 
Ein Bustan laat dagelijks zien dat een andere toekomst mogelijk is. 

                                                                      Cornelis Boogerd   

       

                           



            Activiteiten:            Activiteiten:
                      
Uw steun is nog steeds nodig
    Ein Bustan doet veel extra werk om vredespedagogie te verbreiden in Israël, en 
tweetalige onderwijs vanuit de waldorf pedagogie te verdiepen, zowel in haar directe 
omgeving alsook daarbuiten. Steeds ontstaan nieuwe projecten waar geld voor nodig 
is rond de bruisende gemeenschap in Ein Bustan. Zoals een uitbreiding van het 
bestaande onderkomen en een ruimte voor de nieuwe tweetalige waldorfschool. 
Daarvoor kon in de zomer van 2011 € 4000.- overgemaakt worden en in mei 2012 
nog eens € 5700.-. De donaties voor Ein Bustan worden goed besteed! Vruchtbare 
idealen geven een kracht voor de toekomst. Wij zijn dankbaar voor de grotere en 
kleinere schenkingen van mensen en instellingen die Ein Bustan steunen, éénmalig of 
regelmatig. De colofon onderaan de Nieuwsbrief laat zien hoe. 

 

 Bridge To The Future Bridge To The Future – 20 September– 20 September

Ook dit jaar zal Ein Bustan Ein Bustan met een standje aanwezig zijn op de jaarlijkse 
conferentie Bridge To The Future in het provinciehuis in Arnhem. Deze conferentie  
staat in het teken van de herdenking van de Slag om Arnhem. De laatste jaren kreeg 
die herdenking een toekomstgericht karakter. Bekende sprekers maken de conferentie
ieder jaar tot een interessante gebeurtenis. Vorig jaar werkten o.a. prinses Irene, Job 
Cohen en generaal-majoor Patrick Cammaert mee. Meer informatie over de 
conferenties vindt u hier: www.bttf.nl
                                                          

 Actie Zeepjes Uit Ein BustanActie Zeepjes Uit Ein Bustan

       Het bijzondere verhaal van Tsviko Maata, de soldaat die 
    zeepmaker werd in Ein Bustan, vindt u in een vorige uitgave van 
    de Nieuwsbrief. Zijn handgemaakte zeepjes van natuurlijke 
    ingrediënten hebben verschillende geuren: lavendel, geranium 
    en patchouli, en sinaasappel.                                                    
    U kunt de zeepjes in Nederland kopen bij de Werkgroep Ein 
    Bustan Nederland, of bij het Internationaal Hulpfonds (IHF). 
      Hebt u interesse, voor uzelf of om te verkopen op een bazar,  
    neem dan contact op met;                        
    Vally Cornelius :                                                                   
                                Telefoon: 0318-414881 – e-mail: 

                                                           valentine.cornelius@hetnet.nl. 
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            Over de Werkgroep Ein Bustan Nederland                                       

Het Arabische woord EIN BUSTAN  is moeilijk te vertalen. EIN betekent zowel Oog als Bron – een 
BUSTAN is een ommuurde tuin met olijven en cactussen, zoals die in de Arabische gebieden veel te 
zien waren, maar nu vaak vervallen zijn. Het is een mooie naam voor een kleine oase van 
menselijkheid, waar de vrije school pedagogie op een creatieve manier vruchtbaar kan worden als 
vredespedagogie. De bron van de vrije school pedagogie is de antroposofie, die inzicht geeft in het 
wezen van de mens dat in iedere cultuur op een andere manier tot uitdrukking komt.  

   De Werkgroep Ein Bustan werd opgericht op 29 september 2006 door Vally 
Cornelius en Cornelis Boogerd. Vally heeft 14 jaar in Israël gewoond, en spreekt ook 
de taal. Regelmatig bezoekt zij haar dochter en kleinkinderen, en de kleuterschool Ein 
Bustan. In 2005 hield zij een inzamelingsactie voor dit initiatief, en bracht 7000.- € 
bijeen. Daarna wilde zij haar actie een regelmatiger karakter geven en zocht daartoe 
contact met ondergetekende, als bestuurslid van Stichting Helias. Samen richtten wij 
de werkgroep Ein Bustan Nederland op, die met Stichting Helias een samenwerking 
vond. 

 
Colofon:
U kunt Ein Bustan ondersteunen op de girorekening van Stichting Helias:  
IBAN:  NL56 INGB 0000 6439 65  onder vermelding van: Ein Bustan. Stichting Helias is een art. 23 
stichting, waardoor u uw schenking van de inkomsten belasting kunt aftrekken.  Inlichtingen over 
het initiatief bij: 

Vally Cornelius    :                                                                                                                                
– Telefoon: 0318-414881                                                                                                                      
– e-mail   : valentine.cornelius @ hetnet.nl
Cornelis Boogerd: - e-mail:  clboogerd @ telfort.nl.

                            Namens Ein Bustan danken wij u voor uw steun,

                                                                                                    Vally Cornelius
                                                                                                    Cornelis Boogerd

Peet worden van een kind in Ein Bustan
Donateur of Peet worden kan in direct contact met Ein Bustan. De donateur krijgt 
informatie over het kind, met regelmatige updates over zijn of haar ontwikkeling, 
samen met een foto. In Nederland kunt u het echter beter doen via het Internationaal
Hulpfonds dat de peetschappen bemiddelt. Uw schenking is dan aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting en de kosten voor de bank zijn veel lager.                                   
Zie www.internationaalhulpfonds.nl; 

Contact: e-mail: info@internationaalhulpfonds.nl 
              of tel.  Anette van Soest : 0492-322872 

                                                                                                                                                                
Maayan Babustan Arab Jewish Waldorf Kindergarten,

 13 Narkisim St. 36073, Kiryat Tivon, Israel, phone: +972-4-9536012
einbustan@yahoo.com web: http://www.einbustan.org
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