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Proloog

Voor de Palestijnen is de olijfboom een bron van inkomsten en ook 
leverancier van de zeer gezonde olijfolie die tal van kwalen kan gene-
zen of helpen voorkomen.

Maar de olijfboom is vooral een gewijde boom en een zeer sterk symbool van 
hoop, van waardigheid, standvastigheid, kracht en verbondenheid. Olijfbo-
men hebben een zeer wijd vertakt en sterk wortelstelsel en kunnen daardoor 
heel goed droogte verdragen. Zo sterk als dit wortelstelsel is de Palestijnse 
kracht en het doorzettingsvermogen van de Palestijnen. De MUUR” kan die 
niet vernietigen. 

Door de gang van zaken in de bezette Palestijnse gebieden worden veel olijf-
bomen gekapt of gerooid, of ze zijn onbereikbaar achter de MUUR. Dit 
‘zomaar’ kappen en rooien veroorzaakt directe economische schade, maar 
meer nog dan dat een gevoelsmatige, emotionele schade die Palestijnen diep 
raakt en hun waardigheid erg aantast.

Een Palestijnse boer die veel van zijn olijfbomen achter de MUUR heeft 
staan zegt: “Ondanks dat blijven ze voor mij een teken van hoop”. [hfdst. 9]

Houd die hoop levend!
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Voorwoord

Lente 2002: Het zijn de dagen van de tweede Intifada en de Israëli-
sche invasie en bezetting van de Westoever en de Gazastrook. In die 
tijd stuurde de Nederlandse organisatie United Civilians for Peace, een 

initiatief van vredes- en medefinancieringsorganisaties, een aantal waarne-
mersteams uit naar de Westoever, Gazastrook en Jeruzalem. Ze bleven er 
voor drie maanden. Johan Feitsma maakte er deel van uit. Vanuit Betlehem 
was ikzelf verantwoordelijk voor de plaatselijke coördinatie. Zo heb ik Johan 
leren kennen. Zoals uit dit boek blijkt, kwam hij zonder veel vooronderstel-
lingen, behoorlijk blanco. Van plan om ogen en oren goed de kost te geven. 
Om daarna thuis net als de andere waarnemers het verhaal door te vertellen. 
En vervolgens op te schrijven.

Waarom is dit een goed boek om te lezen, vooral voor degenen die meer 
willen weten over de Palestijnse maatschappij onder bezetting?

Het boek is toegankelijk. Het vereist weinig of geen voorkennis. Johan heeft 
gemakkelijk toegang tot gewone mensen. Hij is eerlijk over zijn gevoelens, 
hoopvolle verwachtingen en teleurstellingen. Het verhaal leest vlot, ook al 
vanwege de spannende momenten die de schrijver tegen wil en dank moest 
ondergaan. 

Het reizen door de West Bank in die dagen bleek namelijk bepaald niet 
zonder risico. Zo bevond Johan zich vlakbij de plek waar de Palestijnse inge-
zetenen van een auto door een Israëlische luchtaanval werden gedood. Als 
lezer word je meegenomen niet alleen in wat hij meemaakte maar ook in zijn 
zich ontwikkelende begrip van de algehele situatie. Dat begrip rijpte mede 
vanwege verscheidene vervolgbezoeken. En hij moest extra waakzaam zijn 
met zijn argumenten omdat hij bij het Nederlandse thuisfront niet altijd op 
instemming kon rekenen.

Tegen die achtergrond hebben zijn verhalen, denk ik, meer diepte dan veel 
blogs die door internationale bezoekers van de West Bank worden geschre-
ven (hoe nuttig die op zichzelf ook zijn om de buitenwereld te informeren). 
Johan’s verhalen blijven niet aan de oppervlakte van de gebeurtenissen ste-
ken. Zijn eerlijkheid in het zoeken naar de waarheid is overal zichtbaar. Hij 
censureert zichzelf niet en vertelt over bv. de corruptie of vriendjespolitiek 
die bij een Palestijnse instelling lijkt voor te komen en waarbij hij naar ver-
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schillende kanten luistert en ook aangeeft waar zijn eigen grenzen zijn in wat 
hij te weten kan en wil komen. 

Zijn verhaal is dus niet propagandistisch. Integendeel: Een rode draad in 
het boek is zijn worsteling met wat objectief waarnemen is. Dat sluit voor 
hem betrokkenheid niet uit. Eerlijkheid betekent tenslotte ook dat je je oor-
delen en gevoelens niet verbergt. Johan toont zich regelmatig kwaad over 
de onrechtvaardigheid waarmee Palestijnen worden behandeld. Uiteindelijk 
wordt hij in de vervolgbezoeken meer vredesactivist, al blijft het waarnemen 
steeds aanwezig. 

Behalve dat het verhaal authentiek en meeslepend is, krijg je als lezer veel 
informatie mee. Het helpt daarbij dat Feitsma boer is. Via de Palestijnse Far-
mers Union, zijn gastorganisatie, bezoekt hij veel plekken op de Westoever 
– veel meer trouwens dan de gemiddelde Palestijn in het gebied – en kan hij 
daarbij de goede vragen stellen en observaties doen. Hij ziet bijvoorbeeld dat 
kolonisten boeren pesten door jonge olijfboompjes net onder de entplek af 
te knijpen.” 

Een andere rode draad in het verhaal is Feitsma’s verwondering hoe 
Palestijnse boeren en families het zo lang kunnen uithouden in zulk een 
onderdrukkende omgeving. Hun oprechte antwoord:” “We kunnen niet 
anders.” Vandaar de titel van het boek. Olijfbomen zijn diep geworteld in de 
grond en kunnen zo goed tegen droogte. 

Toine van Teeffelen
Hoofd Onderwijs bij het Arab Educational Institute in Bethlehem

Bethlehem
25 oktober 2013.
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Objectief, wat is dat eigenlijk?

Bij de training voor onze waarnemersmissie in 2002 is keer op keer 
herhaald dat we objectief en onpartijdig waar moesten nemen wat er 
met de gewone mensen gebeurt. 

Onze groep heeft zich daar zoveel mogelijk aan gehouden.
Terug in Nederland hadden we ook de opdracht om onze waarnemingen zo 
objectief mogelijk door te geven aan het thuisfront, belangstellenden en de 
pers.
Ik vind het opvallend dat wij, en ook ikzelf, heel vaak ervan beschuldigd 
worden dat we niet objectief zijn. Dat wij eenzijdig zijn. Terwijl we zelf zeg-
gen dat we objectief de feiten hebben waargenomen.” Daarom ga ik nader in 
op de vraag: wat is objectief? 

In de grote van Dale staat bij objectief: 
1.  zich bepalen tot de feiten, niet beïnvloed door eigen gevoel of vooroor-

delen. 
2.  voor zover het de feiten betreft.

Dit is wel duidelijk maar hoe werkt het in de praktijk ?
Als we zeggen: ‘Daar staat een boom’, zal dat altijd iets meer zijn dan die 
simpele waarneming.
De boom bloeit, ik vind de boom mooi of niet mooi, mijn vader heeft hem 
geplant, hij staat in de weg, de buurman heeft er last van, pas op dat je er 
niet tegenop rijdt, je kunt eronder zitten tegen de zon, hij geeft juist teveel 
schaduw voor ons huis enz. enz. 
Daaruit blijkt dat het heel moeilijk is om voor de volle 100% objectief te 
zijn.
Als onze groep zegt dat de Palestijnen  onrechtvaardig behandeld worden, 
lijkt daar al een oordeel in te zitten  over het Israëlische beleid, terwijl wij 
als groep zeggen dat dit zuiver objectief  beoordeeld de feiten zijn die we 
geconstateerd hebben. Misschien is het dan nog beter om te zeggen dat de 
Palestijnen ervaren dat ze onrechtvaardig behandeld worden. Of gewoon alle 
feiten apart op te noemen, aan de Israëlische kant zowel als aan de Palestijnse 
kant.  Bijvoorbeeld:  Palestijnen hebben een zelfmoordactie gepleegd. Of 
Israël liquideerde twee mannen. Maar dan ben je ongeveer bij ‘Daar staat 
een boom’.
Om helemaal objectief te zijn blijkt een gevoelig punt te zijn voor degene die 
vertelt en ook voor degene die leest of  luistert. 
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De gedachte dat wij eenzijdig zijn komt ook voort uit het feit dat bijna alle 
door ons opgetekende en waargenomen bijzonderheden aan de Palestijnse 
kant plaats vinden. Als groep hebben we ook veel Israëlische burgers gespro-
ken en ontdekt hoe angstig ze soms  zijn, maar behalve de zelfmoordacties, 
gaat hun leven over het algemeen zijn gewone gang.
Alle andere geweld en repressie vindt plaats aan de Palestijnse kant: het 
liquideren van mensen, het bouwen van de MUUR ,het bouwen van neder-
zettingen, het confisqueren van land, het vernielen van olijfbomen, de 
reisbeperkingen, dagelijkse vernederingen bij de checkpoints,  het vernieti-
gen van huizen enz. enz.                                                        
Daarom ligt het zwaartepunt van onze waarnemingen en de daarop gestoelde 
conclusies aan de Palestijnse kant. Als we na onze missie lezingen verzorgen,  
denken sommige mensen daarom dan dat wij de situatie eenzijdig weerge-
ven.

Een derde punt waarom mensen denken dat wij eenzijdig zijn is het feit dat 
veel mensen nog niet goed weten hoe erg de situatie in de Palestijnse gebie-
den is en hoe dat precies in elkaar zit. Als wij dan  vreselijke dingen vertellen 
kunnen mensen dat vaak niet snel accepteren.

De feitelijke juistheid en de objectiviteit van de stukjes die we tijdens onze 
missie schreven werd nog bevorderd doordat we vóór verzending naar kran-
ten eerst Toine van Teeffelen, onze coördinator, de stukken moesten toesturen 
en ook de projectsecretaris in Nederland, Melanie Bartels, las alle stukken 
door voordat ze werden geplaatst. Met radio interviews was dat niet zo goed 
mogelijk. Toen ik zes weken lang een gesproken column bij de Ochtenden 
van de EO mocht doen, schreef ik dat van te voren uit en vroeg dan wel 
meestal van te voren commentaar van Toine.

Objectiviteit wordt ook wel eens verward met neutraliteit.
Neutraliteit wil zeggen dat jij je helemaal afzijdig houdt. Het is de weg van 
de minste weerstand en vaak ook  een discutabele houding.
Neutraliteit was duidelijk niet de bedoeling van onze waarnemersmissie van 
2002. Daar is wat aan de hand en we wilden waarnemen wat dat precies is.
Nu in 2013 ben ik behalve waarnemer ook vredesactivist. Daarom  heb ik 
in dit boekje wél duidelijk een mening geventileerd. Niet om te oordelen of 
veroordelen maar om mee te werken aan de zoektocht naar vrede,  door 
‘waarheid en verzoening’.
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Inleiding

25 oktober 2012

Ik loop rond met plannen om beter of anders te gaan vertellen over mijn 
ervaringen in Israël en de Palestijnse gebieden. Mensen geloven niet  wat 
ik vertel, zelfs mijn dierbare vrienden en familie niet. Hoe zou dat toch 

komen? Of geloven ze het wel maar accepteren ze het niet? Ik vertel vaak heel 
genuanceerd en enigszins voorzichtig. Of zou ik nog voorzichtiger moeten 
zijn over het beleid van Israël?  Het ergste wat ik heb gezegd is dat ik vind dat 
de Palestijnen door het beleid van Israël onrechtvaardig behandeld worden. 
Maar dat is voor velen al niet te geloven, ze zeggen: ‘dat kan toch niet waar 
zijn ?’
Anderen zeggen: “Jij bent niet objectief ”. Ik vind zelf van wel!
  
Dan sla ik die morgen van 25 oktober 2012 mijn lijfblad, dagblad Trouw, 
open en op pagina 10:

De grote kop: “Israël pest en doodt” 

Het zijn dit keer geen Palestijnen die dat zeggen of  buitenlandse vredesac-
tivisten maar: 
Het is een uitgebreid verslag van oud Israëlische militairen van 
Breaking The Silence, die een expositie houden in Amsterdam.

Mijn besluit staat op dat moment vast, ik ga mijn ervaringen opschrijven, zo 
mogelijk in boekvorm. De eerste ervaringen zijn nu al 11 jaar terug geweest, 
maar door de latere bezoeken in 2006, 2009 en 2010 is de koppeling tussen 
gebeurtenissen, belevenissen en de vergelijking van de verschillende ervarin-
gen goed te maken.
Ook de inmiddels geplande reis om olijfbomen te planten in februari 2013 
biedt een goede aanleiding.
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Ik wil deze verhalen vertellen opdat mensen buiten de Palestijnse gebieden 
beter begrijpen wat er echt aan de hand is. Wat de in de proloog genoemde 
MUUR1 teweegbrengt. Meerdere keren heb ik namelijk beloofd ‘thuis’ goed 
te vertellen wat ik gezien en ervaren heb.
In de eerste hoofdstukken geef ik een beeld van mijn contacten met gewone 
Israëlische burgers.
Verder wil ik de lezers graag op een spoor naar vrede zetten.

Een eigen boek schrijven is een hele opgave. Gedurende het jaar dat ik er aan 
werk ga ik meerdere keren erg twijfelen aan de haalbaarheid en vooral aan 
het nut ervan.
Steeds opnieuw krijg ik echter mijn motivatie weer terug. 
Technisch is het voor een slecht ICT-er ook niet gemakkelijk, maar ik krijg 
daarbij hulp van onze kinderen en vrienden.
Mijn echtgenote Aafke heeft mij meerdere keren achter de computer van-
daan moeten roepen om het gezinsleven ook gaande te houden, ik bedank 
haar voor het geduld. Van de vrienden wil ik Jaap Stavinga noemen, die mij 
inhoudelijk en mentaal zeer geholpen heeft.

Speciaal wil ik Fokko Bosker bedanken. Hij heeft de volledige tekst geredi-
geerd en daarbij ook tal van goede adviezen gegeven.  
De uitgever was zeer behulpzaam bij de uiteindelijke uitgave, bedankt.

Johan Feitsma
Grijpskerk, februari 2014.  

1   MUUR  -gebruikt de schrijver voor het totaal van de afscheidingsbarrière. Dit is in ste-
delijk gebied en in veel dorpen een echte betonnen muur en op het platteland is het een 
hek van scheermesjes prikkeldraad, stroomdraad en een militaire weg en greppels voor 
controle door het IDF.
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1. Hoe het begon

Onze dochter Marieke heeft in Wageningen Tropisch landbouw-
gebruik gestudeerd. Ik ben als enthousiast akkerbouwer ook erg 
geïnteresseerd in alles wat met landbouw in het buitenland en met 

honger te maken heeft. Misschien koos mijn dochter daarom Wageningen?
Eenmaal afgestudeerd krijgt de dochter in het jaar 2000 een baan aange-
boden bij het UNDP, met als standplaats Oost Jeruzalem. UNDP [United 
Nations Development Program] is een ontwikkelingsorganisatie van de Ver-
enigde Naties.  

Het is niet een aan landbouw gerelateerde baan. Maar ze moet projecten van 
UNDP in de Palestijnse gebieden financieel begeleiden. Marieke twijfelt of 
dit wel haar ding is maar na lang overwegen gaat ze toch met haar man Bart 
daar naartoe, misschien wel omdat bij hen thuis vaak over Israël- Palestina 
werd gesproken. Bart zoekt daar werk wat hem past. Het wordt onder andere 
werk voor landbouwprojecten in Gaza. Ze huren een huis net op de schei-
ding van Oost en West Jeruzalem. Samen met mijn vrouw ga ik een paar keer 
naar Jeruzalem en omstreken. om onze dochter en schoonzoon te bezoeken. 

Het is herfst 2001 als ik in een landelijk kerkelijk blad een oproep lees van 
UCP 1 om drie maanden als vrijwillig waarnemer naar Israël en de Palestijnse 
gebieden te gaan om waar te nemen wat er met de gewone mensen gebeurt. 
Aan mijn dochter Marieke vraag ik of dit wel wat voor mij is. Zij zegt meteen: 
“Dat moet je zeker proberen te gaan doen”. Ik reageer wat afhoudend met: 
“Ik ben een gewone akkerbouwer, spreek wel Engels maar verder...”.
Zij moedigt nog meer aan: “Je weet veel af van de problemen hier en je kunt 
bij ons koffiedrinken en wel eens overnachten”. Zij en Bart waren er toen 
al twee jaar werkzaam en hadden al heel wat meegemaakt in de Palestijnse 
gebieden en dat uiteraard aan ons verteld. Marieke en Bart reden voor hun 
werk vaak met een UN auto door de West Bank en Gaza en waren bij de 
checkpoints, die zij met moeite mochten passeren, getuige van de vernede-
rende bejegening van de Palestijnen. 

1  UCP [United Civilians for Peace] is een organisatie die waarnemers uitzendt naar 
Israël-Palestina. UCP wordt gedragen door Kerkinactie, ICCO, Novib, Cordaid, Pax 
Christi en IKV. UCP heeft vandaag de dag een andere organisatiestructuur en zendt nu 
meer doelgerichte groepen uit, onderwijs, politiek enz. 
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Na nog enige tijd aarzelen geef ik me op bij UCP. Maar wel met de aante-
kening dat mijn echtgenote Aafke het minder plezierig vindt! Zij zal drie 
maanden alleen moeten zijn en ook nog werk voor mij opknappen op de 
boerderij waar ik toen nog volop werkte.

Er volgt een uitgebreide tiendaagse training met een groep van tien perso-
nen. Na deze training is er een selectie met de mogelijkheid om je dan alsnog 
terug te trekken. Ik word samen met zeven anderen geselecteerd, uiteindelijk 
zijn we met drie vrouwen en vijf mannen.
Door de training ben ik steeds gemotiveerder geraakt nadat is uitgelegd dat 
UCP naast het waarnemen ook vooral vredesinitiatieven op het oog heeft. 
Mede daarom wordt de opdracht van de groep ook wel als vredesmissie aan-
geduid. Het zwaartepunt van onze missie komt aan de Palestijnse kant te 
liggen omdat daar de bezetting zo’n grote impact op de bevolking heeft, 
maar ook is het een opdracht om aan de Israëlische kant goed waar te nemen 
hoe gewone mensen daar hun leven ervaren.

De samenstelling van de groep is erg gemêleerd: een arts, theoloog, rech-
tenstudent, verpleegkundige, ontwikkelingswerker, onderwijsdeskundige, 
student Wageningen en een akkerbouwer dus. Hoewel ik de training dus 
erg motiverend vond, had ik wel enige twijfels over mijn positie in een groep 
van vooral hoogopgeleide mensen. Achteraf viel dat erg mee en werd er juist 
met enige jaloezie naar mij gekeken vanwege mijn vele contacten met de 
boeren. Het was namelijk de bedoeling zoveel mogelijk met gewone mensen 
in aanraking te komen. Dat viel mij vrij gemakkelijk. Anderen hadden daar 
meer moeite mee. 

Reacties van familie en vrienden over mijn voorgenomen waarnemerschap 
waren erg wisselend. Variërend van “we kunnen het erg waarderen” tot “hoe 
kun je dat nu doen”. Dat laatste was dan ongeveer bedoeld als: je kiest de 
verkeerde kant door ook naar de Palestijnse gebieden te gaan. 
Waardering was mooi voor mij, de negatieve reacties minder mooi, maar 
ik kon dat meestal wel begrijpen vanwege het feit dat men niet goed op de 
hoogte was. Dat men na mijn missie niet wil geloven wat ik daar heb gezien 
en meegemaakt of niet eens wil luisteren naar wat ik vertel is moeilijker voor 
mij, daarover later meer.
Ook wordt mij vaak gevraagd: “Is dat niet erg gevaarlijk voor jou zelf?”
Ik zeg dan altijd dat het minder gevaarlijk is dan rijden op een snelweg.  
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Na de missie zeg ik dat nog steeds, hoewel... een bepaalde actie van het IDF2  
mij op een haar na fataal werd. Hierover verderop. Ik houd overigens nog 
altijd vol dat ook op de snelweg een ongeluk je fataal kan worden. 
Als ik op 2 februari 2002 afreis ben ik sterk gemotiveerd. Maar als Aafke me 
naar Schiphol brengt is er ondanks de prima voorbereiding wel spanning hoe 
het zal gaan.
Hoe zal het gaan in Israël-Palestina en hoe het zal gaan als Aafke drie maan-
den zich alleen moet redden? We spreken af dat zij met Pasen, dat in mijn 
vredesmissie valt, naar mij toe zal komen. Dat dit heel anders afloopt heb ik 
verderop in het boek beschreven. 

Mijn missie is begonnen! 

2 IDF= Israëlian Defence Force, het Israëlische leger.


