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Israël
- een beknopte geschiedenis -

"Je bent zo mooi, vriendin van mij, 
je bent zo mooi! 

Je ogen zijn duiven, 
door je sluier heen. 

Je haar golft als een kudde geiten 
die afdaalt van Gileads bergen. 
Je tanden zijn als witte schapen: 

klaar voor de scheerder 
komen ze twee aan twee uit het water, 

er ontbreekt er niet een. 
Als een koord van karmozijn zijn je lippen, 

je mond is betoverend. 
Als het rood van een granaatappel 

fonkelt je lach, 
door je sluier heen. 

Je hals is als de toren van David, 
die in ringen is gebouwd, 

die met schilden is behangen, 
met wel duizend schilden van helden. 
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De Oud-Testamentische Profeten: naar Van Eyck,  
Het Lam Gods (1432), detail



Je borsten zijn als kalfjes, 
als de tweeling van een gazelle, 

die tussen de lelies weidt. 
Nu de dag weer ademt 
en het duister vlucht, 

ga ik naar de mirreberg, 
ga ik naar de wierookheuvel. 

Vriendin, aan jou is alles mooi, 
niets ontsiert je schoonheid." 

[Hooglied van koning Salomo, 4:1-7, 
De Nieuwe Bijbelvertaling, 

© Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.]

De trouw van Abraham aan Jahweh was 
zo  groot  dat  hij  zich  bereid  toonde  aan 
Hem zijn  zoon  te  offeren  (Genesis  22). 
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Vrij naar Caravaggio: Abraham offert zijn zoon Isaak



Die trouw was uiteraard wederzijds en het 
gebod van Jahweh aan Abraham om weg 
te trekken naar het land dat Hij hem zou 
aanwijzen (Genesis 12:1) is daarom ernst. 
Zo was reeds 4000 jaar geleden "het be
loofde land" een feit, en al die tijd zwierf 
het volk van Abraham rond, op zoek er
naar.  Maar er  doen ook andere verhalen 
de ronde. 
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August Vermeylen, schrijver van De 
wandelende jood.



Er zijn auteurs die de thuisloosheid der jo
den wijten aan het  feit  dat  zij  Jezus,  de 
'koning der joden' en de zoon Gods, heb
ben gekruisigd. In Vlaanderen schreef Au
gust  Vermeylen  De wandelende  jood,  in 
Frankrijk  was  er  Alexandre  Dumas  met 
zijn Isaac Laquedem. In die verhalen gaat 
het  om  de  jood  die  Jezus  op  weg  naar 
Golgotha een rustpoos wou ontzeggen. De 
Heer antwoordde dat Hij zou blijven staan 
en rusten, doch dat diegene die hem die 
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Alexandre Dumas, auteur van Isaac Laquedem



rust  ontnemen  wou,  zou  dwalen  tot  het 
einde der tijden. 

Hoe het ook zij, de 'diaspora', zoals men 
de uitzaaiing van een volk over de aarde 
noemt,  is  ook voor  het  joodse  volk  een 
feit.  Maar niet  elke geschiedkundige ge
looft dat de joden alom werden gestraft of 
verjaagd sinds zij tweeduizend jaar gele
den in Babylonië in ballingschap gingen, 
er zijn er ook die stellen dat zij rondzwer
ven omdat zij nu eenmaal trekkers zouden 
zijn. 
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De Wandelende jood, vrij naar Gustave Doré



Reeds in Babylon kregen de joden heim
wee naar (de berg) Zion, die staat voor de 
thuishaven Jeruzalem, en in de romantiek 
van de nationalistisch getinte negentiende 
eeuw keerde dat zionisme weer: het is een 
heimwee dat wordt uitgedrukt in Hatikwa 
[(onze)'hoop'], het  volkslied  van  Israël. 
(1)  Toenmalige  Hitlercommando's  getui
gen dat de joden bij het binnengaan van 
de  gaskamers  in  Auschwitz-Birkenau  in 
1944 spontaan  Hatikwa  begonnen te zin
gen. Door dat heimwee gedreven en ge
sterkt door de goddelijke belofte, gingen 
vanaf dat  moment de joden het  bewuste 
gebied  in  het  Midden-Oosten  opeisen. 
Toen de eerste wereldoorlog naar zijn ein
de  liep,  capituleerden  de  Ottomanen  (- 
sinds 1922 zijn dat de Turken) die Palesti
na bezet hielden en vestigden zich daar de 
joodsgezinde Britten die het Israël-project 
steunden  met  de  Balfour-verklaring  van 
1917.  Daarop  begon  een  grootscheepse 
immigratie  en  in  1923  verbleven  reeds 
35.000 joden (zijnde 12 pct. van alle jo
den) in Palestina, in 1928 waren dat er al 
16 pct. 
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Maar dat liep allemaal niet van een leien 
dakje.  De joden werden door hun buren 
bestookt en richtten de paramilitaire Ha
gana op, welke later uitgroeide tot het le
ger van Israël. Vanaf 1922 bestuurden de 
Britten ook officieel Palestina, incluis een 
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gebied  over  de  Jordaan  [dat  echter  in 
1946 als Transjordanië onafhankelijk Ara
bisch zou worden en verboden voor jood
se immigranten]. In 1929 braken rellen uit 
in  Palestina  en  kwam  daar  een  aparte 
joodse en arabische markt. Nadat in 1933 
Hitler  aan de macht  kwam, ontvluchtten 
(vooral na  Kristallnacht in 1938) 50.000 
joden Duitsland, de meesten richting Pa
lestina. 

De mythe van de twist

Er bestaat een bijbels verhaal over de 
oorsprong van de twist tussen de joden 
en de arabieren. Die twist zou namelijk 
aanvankelijk te maken hebben met het 

eerstgeboorterecht. Abraham, de eerste 
jood, bleef lang kinderloos. Jahweh had 
hem een groot nageslacht beloofd maar 
omdat zijn vrouw Sarai al zo oud was, 
verwekte hij bij zijn Egyptische slavin, 
Hagar, een kind: Ismaël. Maar ook de 
bejaarde Sarai kreeg een zoon, Izaak. 

Izaak is de voorvader der joden, Ismaël 
de voorvader van de Arabieren; zij heb

ben dezelfde vader maar een andere 
moeder. Ofschoon Ismaël de eerstgebo
rene is, is hij de zoon van de slavin van 
Abraham, terwijl Izaak de zoon van Sa
rai is, die Sara werd genoemd, wat wil 

zeggen: 'koningin'.
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In 1936 tot 1939 verzetten zich de Arabi
sche Palestijnen tegen het Britse bestuur 
aldaar  en  de  Duitse  nazi's  steunden  de 
anti-joodse moefti van Jeruzalem, de met 
de Turken bevriende Palestijnse nationa
list Amin Al-Hoesseini, terwijl Irak en Sa
oedi-Arabië hem wapens leverden. 

“De Moslims in en buiten Palestina be
groeten  het  nieuwe regime  in  Duitsland 
van  harte",  zo  declameerde  hij,  "en  zij  
hopen dat ook andere landen het fascis
tisch-antidemocratisch staatsbestel zullen  
overnemen.”  (2) Duizenden joden en Pa
lestijnen werden vermoord. (3)

Toen  de  Britten  Al-Hoesseini  zochten, 
vluchtte  deze  naar  Libanon  en  vandaar 
naar Irak, later (in 1941) naar nazi-Duits
land. In Berlijn besprak hij het zogenaam
de jodenprobleem met  Hitler.  In  dat  ge
sprek beamen beiden de Duits-Arabische 
vriendschap  en  samenwerking  op  grond 
van drie gemeenschappelijke vijanden: de 
Britten, de joden en de communisten. Vol
gens het gespreksverslag stelde Hitler dat 
het niet ging om een strijd tussen Duits
land en Engeland, maar wel om een strijd 
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tussen het nationaal-socialisme en het jo
dendom en hij beloofde aan de moefti dat 
hij zou strijden tot de val van het joods-
communistisch Europese rijk met als ge
volg de bevrijding van het Arabische rijk 
door de vernietiging van de joden. En als 
Duitsland,  vermoedelijk  het  jaar  daarop, 
zou doorstoten naar Iran en Irak, zou dit 
tegelijk het einde van het Britse rijk bete
kenen. (4) Was dan de vernietiging der jo
den in die zin dan niet de prijs die Hitler 
moest betalen voor een verhoopte uitbrei
ding van zijn rijk in het Midden-Oosten?

Maar in de Tweede Wereldoorlog trok de 
Führer aan het kortste eind en de schande 
van de concentratiekampen kwam aan het 
licht:  vijf  tot  zes  miljoen  joden  werden 
omgebracht.  In  1947  verdeelden  de  VN 
Palestina  in  een  Arabisch,  een  joods  en 
een (klein) internationaal gebied (rond Je
ruzalem) en er brak een bloedige burger
oorlog uit. Op 15 mei 1948 werd de nieu
we  staat  Israël  -  het  enige  niet-islamiti
sche  land  in  het  Midden-Oosten  -  door 
een leger van 23.000 soldaten uit de om
liggende  landen  aangevallen.  Israël  won 
de oorlog, de Arabieren noemden hem 'Al 
Nakba' ('de Ramp'). Wie de wapenstilstan
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den van 1949 als vrede durfde te interpre
teren,  werd  als  verrader  beschouwd  en 
vermoord: koning Abdullah I van Jorda
nië (1951) en president Anwar Sadat van 
Egypte (1981).

Wat de joden geloven
Er is één almachtige en ondeelbare 

God, schepper van het heelal, eeuwig 
en immaterieel. Er zijn geen tussenper
sonen tussen de mens en God. De god
delijke geschriften zijn door God zelf 

geopenbaard, Mozes is de grootste pro
feet en de profeten spreken de waar

heid. De vijf boeken van Mozes (de Tho
ra) zijn de belangrijkste, ze zijn op de 
berg Sinaï door God aan Mozes gege

ven. God beloont wie zijn wet volgen en 
straft wie ze overtreden. God koos de 
joden uit om een licht te zijn voor alle 
andere naties. Er zal een joodse messi
as komen en een messiaans tijdperk. In 
tegenstelling tot de met de erfzonde be
vlekte christenen, geloven de joden dat 

de ziel bij de geboorte zuiver is. De 
mens is vrij om te kiezen voor goed of 
kwaad en hij kan het kwaad uitboeten.
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700.000  Palestijnse  Arabieren  vluchtten 
naar kampen op de Westelijke Jordaanoe
ver, in de Ghazastrook en in Libanon. Is
raël  wilde  een  deel  Arabieren  opnemen, 
maar  de  omliggende  Arabische  landen 
(niet  Jordanië,  dat  een  meerderheid  van 
Palestijnse  vluchtelingen  onder  zijn  bur
gers telt) verhinderden dat (met steun van 
de VN) om aldus de integratie te bemoei
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Chaim Weizmann (1874-1952): Bio-chemicus 
uit (het keizerrijk)Rusland (Wit-Rusland),  

zionist en eerste president van Israël; tevens 
oprichter in 1934 van wat nu het Weizmann 

Instituut voorWetenschappen heet, te Rehovot  
in Israël. Dit instituut produceerde medicijnen 
voor de geallieerden in W.O.II,voornamelijk  
een middel tegen malaria en een anesthesie-

middel ten behoeve van de chirurgie. 



lijken. (Vandaag zijn 20 pct. van de Israë
lieten Arabieren). 

Meer dan een half miljoen joden vluchtten 
uit de omliggende landen naar Israël. Te
gelijk  wilden  ingevolge  de  toestemming 
van  de  VN driekwart  miljoen  Arabieren 
terug naar Palestina, maar Israël vreesde 
aldus de vijand binnen de eigen grenzen 
te  zullen  halen  en  verhinderde  dat.  In 
1949  werd  Israël  lid  van  de  VN.  Israël 
werd niet door vele moslimlanden erkend, 
wel  door  Turkije.  In  1950  bepaalde  het 
parlement  van  Israël  (de  zgn.  'Knesset') 
dat alle joden zich in Israël mochten vesti
gen.
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Yasser Arafat, leider van de PLO



Er  kwam een  Suez-crisis  in  1956  en  in 
1964 werd de PLO (Palestinian Liberati
on  organisation)  opgericht  die  zich  tot 
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Golda Meir, [geboren: Golda Mabovitsj] (1898-1978): (vierde) minister-
president van Israël in de periode 1969-1974. Golda Meir was de derde 

vrouw ooit die premier werd. Tijdens haar regeerperiode kampte Israël met 
de terreur van de PLO van Yasser Arafat. 



doel stelde Israël te vernietigen en in de 
plaats een Palestijnse staat op te richten. 
De  PLO hield zich eerst schuil in Jorda
nië, vervolgens in Libanon. In 1967 was 
er  de Zesdaagse Oorlog met Nasser van 
Egypte. In 1973 breiden de Arabieren er 
een vervolg aan: de Jom Kipoer-oorlog.

In 1978-1979 erkende Sadat  van Egypte 
Israël  (de  Camp David-akkoorden onder 
leiding  van  Jimmy  Carter)  maar  daarop 
werd Egypte uit de Arabische liga gesto
ten en Sadat werd vermoord. Ook de pas 
gekozen (christelijke)  premier  van Liba
non,  Bashir  Gemayel  die  de  PLO be
streed,  werd  hierom  vermoord  (1981). 

17

Begin, Carter en Sadat op de Camp David-akkoorden in 1978



Zijn  partijleden,  de  Falangisten,  gingen 
met medeweten van Sharon op PLO-aan
hangers jagen in de vluchtelingenkampen 
van Sabra en Shatilla, waar ze een bloed
bad aanrichtten. In 1987 brak de Intifada 
uit in Ghaza, een opstand van Palestijnen. 
In de golfoorlog van 1991 richtte Saddam 
Hoessein uit Irak raketten op Israël om zo 
de sympathie en oorlogssteun van de an
dere Arabieren voor zich te winnen. 
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Ariel Sharon



In 1993-1995 kwam een vredesproces op 
gang  met  de  Oslo-akkoorden:  Israël  er
kende de  PLO en in ruil staakte de PLO 
haar  terreur,  wat  in  1994  de  Nobelprijs 
voor de Vrede opleverde voor Arafat, Ra
bin en Peres.  Een jaar  later  vermoordde 
een joodse extremist Rabin. Er werd ge
dacht  aan een Palestijnse  staat,  in  vrede 
naast Israël, en in 2002 begon Sharon aan 
de bouw van een muur. In 2006 viel hij in 
een diepe coma en werd opgevolgd door 
Ehud Olmert.

In 2006 waren er verkiezingen in Palesti
na  en  de  fundamentalistische  islamieten 
van terreurgroep Hamas wonnen. De Li
banese Hezbollah viel Israël aan, er waren 
talloze  raketbeschietingen  over  en  weer. 
In  2008  werd  opnieuw  aan  de  vorming 
van een Palestijnse staat gedacht...

Vandaag  liggen  de  kaarten  weer  anders. 
De Israëlieten vrezen dat  Iran een kern
bom maakt en dat het die ook zal gebrui
ken. Als geen ander volk hebben de joden 
moeten ondervinden tot welke gruwelijk
heden haat kan leiden. Zij kennen het ge
vaar en zij zullen alles doen om een vol
gende holocaust te voorkomen.
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(19 maart 2012)
Noten:　

(1) Het Israëlische volkslied werd in 1888 gecom
poneerd door de Moldaviër Samuel Cohen die, tus
sen haakjes, hoorbaar dezelfde bron aanboorde als 
de  componist  van  De  Moldau,  Bedrich  Smetana 
(1824-1884). 

(2) Zie: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Amin_al-Hoesseini

(3) De met hem gelieerde 

Rasjid Ali al-Gailani (samen met een oom van Sad
dam Hoessein) pleegde in 1941 met Hitler's steun 
een (mislukte) staatsgreep in Irak.

(4) "(...) 

Dieser Kampf sei das Entscheidende; auf der poli
tischen Ebene stelle er sich im Grunde als eine Au
seinandersetzung zwischen Deutschland und Eng
land  dar,  weltanschaulich  sei  es  ein  Kampf  zwi
schen  dem  Nationalsozialismus  und  dem  Juden
tum."  (...) "(...)  1.  Er  (der  Führer)  werde  den 
Kampf  bis  zur  völligen  Zerstörung  des  jüdisch-
kommunistischen europäischen Reiches fortführen.  
2. Im Zuge dieses Kampfes würde zu einem heute  
noch nicht genau nennbaren, aber jedenfalls nicht  
fernen  Zeitpunkt  von  den  deutschen  Armeen  der  
Südausgang Kaukasiens erreicht werden. 3. Sobald  
dieser Fall eingetreten sei, würde der Führer von  
sich aus der arabischen Welt die Versicherung ab
geben, daß die Stunde der Befreiung für sie gekom
men sei.  Das deutsche Ziel  würde dann lediglich  
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die Vernichtung des im arabischen Raum unter der  
Protektion  der  britischen  Macht  lebenden  Juden
tums sein."  (...)  "Wenn Deutschland sich den Weg 
über  Rostow  zum  Iran  und  nach  Irak  erzwinge,  
würde dies gleichzeitig den Beginn des Zusammen
bruchs des britischen Weltreichs bedeuten. Er (der  
Führer) hoffe, daß sich für Deutschland im näch
sten  Jahr  die  Möglichkeit  ergeben  werde,  das  
Kaukasische  Tor  nach  dem Mittleren  Orient  auf
zustoßen."  Zie:  http://www.ns-archiv.de/verfolg
ung/antisemitismus/mufti/in_berlin.php  .

Voor alle trefwoorden en data: zie Wikipedia.
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De Syrië-crisis in een notedop

Grote  beschavingen  gedijen  waar  over
vloed is en een der vruchtbaarste gebieden 
ter wereld is Mesopotamië, het tweestro
menland van Tigris en Eufraat, de 'vrucht
bare halve maan' of de 'vruchtbare sikkel', 
vlakbij de Nijldelta in het gebied ten oos
ten van de Middellandse Zee waar de zon 
opgaat en dat daarom de Levant genoemd 
wordt. Middenin de Levant ligt Syrië, het 
land dat verwijst naar Assyrië, gevestigd 
rond en genoemd naar de historische stad 
Assur - een rijk dat bloeide van 2000 tot 
612 vóór Christus.

Het rijk was te schoon om niet te worden 
veroverd,  achtereenvolgens  door  de  Per
zen, door Alexander de Grote (in de vier
de eeuw), door de Seleuciden en door de 
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Romeinen (in 63 v.C.) die erom vochten 
met de Perzische Sassaniden. In 636 nam 
een islamclan uit Mekka - de Omajjaden - 
Syrië in. (1) Dan kwamen de Abbasiden, 
in de elfde eeuw de Turkse Seltsjoeken, 
vervolgens de islamitische Mongolen, de 
Egyptische Mamelukken en in de zestien
de eeuw de Ottomanen die er heersten tot 
de eerste wereldoorlog. 

In  W.O.I  bezetten  de  geallieerden  -  de 
Fransen en de Engelsen - Syrië en zij wer
den hierbij  geholpen door Arabische op
standelingen.  Syrië  bleef  Frans  tot  1946 
en werd dankzij de Sovjet-Unie een onaf
hankelijke republiek. Het land zocht aan
sluiting met andere Arabieren en vormde 
vanaf 1958 samen met Egypte de Verenig
de Arabische Republiek, die standhield tot 
de staatsgreep van 1961. In 1963 volgde 
een nieuwe coup door de Ba'ath-partij. In 
de zogenaamde "zesdaagse oorlog" tussen 
Israël en de Arabieren, in juni 1967, ver
loor Syrië de Golanhoogten aan Israël. 

De instabiliteit  duurde totdat in 1970 de 
Alewiet  Hafez-al-Assad  (vader  van  de 
huidige president) de macht greep en een 
militaire dictatuur stichtte met zichzelf als 
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staatshoofd  voor  het  leven.  Hij  partici
peerde  aan de  Jom Kipoeroorlog  (1973) 
en aan de burgeroorlog in Libanon (1975-
1990) en bij  zijn dood in 2000 werd hij 
opgevolgd door  zijn zoon Bashar  al-As
sad, de huidige president. 
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De opvolging voltrok zich in feite niet zo
als verhoopt, en hier ligt wellicht één van 
de oorzaken van de huidige Syrische cri
sis.  Hafez-al-Assad  zou  worden  opge
volgd door zijn oudste zoon, Bassel, maar 
die  verongelukte  in  1994.  Diens  broer 
Bashar moest dan maar zijn studies in de 
oogheelkunde stopzetten om zich op het 
presidentschap  voor  te  bereiden.  Bashar 
was dus niet de eerst  bedoelde opvolger 
en bovendien kreeg hij er een vijand bij: 
zijn aanstelling zette immers kwaad bloed 
bij de soennitische oud-vicepresident van 
Syrië, Abdoel Haliem Khaddam, die ook 
president  had  willen  worden  en  die  in 
2005 ontslag nam en naar Parijs emigreer
de waar hij tot 2009 deel uitmaakte van de 
moslimbroeders. Het is alvast een feit dat 
geruchten  gaan  dat  bij  de  opstanden  in 
2011 in het Syrische Banyas, de thuisha
ven van Khaddam, deze laatste de opstan
delingen bewapende en financierde.

Maar het conflict heeft nog andere oorza
ken. Na W.O.II, met zijn jammerlijke uit
roeiingskampen, werd Israël gesticht, het 
beloofde  land  voor  de  joden  maar  een 
doorn in het oog van de omliggende sta
ten.  Op  de  Camp  Davidakkoorden  (met 
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Begin  en  Carter)  in  1978  beloofde  de 
Egyptische  president  Sadat  Israël  te  er
kennen, wat hij in 1981 met zijn leven be
kocht:  hij  werd vermoord  door  de  mos
limbroeders.  En  een  gelijkaardig  gevaar 
had  ook  Syrië  in  de  greep:  de  moslim
broeders (soennieten) stonden in hun bol
werk te  Hama gewelddadig op tegen de 
religieus zeer tolerante Alawitische Ba'a
thpartij  van  Assad  en  op  21  april  1981 
doodden ze er willekeurig honderden bur
gers. Op 2 februari 1982 zag Assad zich 
gedwongen om die opstand met alle mid
delen neer te slaan. Er vielen 20.000 do
den. 

Diezelfde historie dreigde andermaal, op
nieuw eerst in Egypte. In 2011 werd daar 
door  opstandige moslims Moebarak ver
dreven die, trouw in het spoor van Sadat, 
dertig jaar lang over de vrede met Israël 
had  gewaakt.  Terecht  vreest  Assad  van 
Syrië  alweer  het  volgende  slachtoffer  te 
zullen zijn.

Het diep-christelijk gewortelde Syrië dat 
bekend is  uit  de  bijbel  van  de  bekering 
van  Paulus  op  weg  naar  Damascus  (2), 
blijkt een doorn in het oog van de mos
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limbroeders,  ofschoon  er  vandaag  nog 
amper 10 pct.  christenen in Syrië  leven. 
Kennelijk is de tamelijk seculiere Ba'ath
partij,  die  gekant  is  tegen  de  sharia  en 
voorstander  is  van  een  scheiding  tussen 
kerk en staat, naar de zin der moslimbroe
ders niet islamitisch genoeg. De heersen
de  religieuze  minderheid  der  Alawieten 
(3)  waartoe  ook  Assad  behoort,  wan
trouwt  en  vervolgt  derhalve  de  moslim
broeders die hen min of meer nog als af
valligen beschouwen. (4) 

De  Ba'ath-partij  (De  Socialistisch  Partij 
van  de  Arabische  Herrijzenis),  die  men 
zich herinnert als de partij van de ter dood 
veroordeelde  dictator  Sadam  Hoessein 
van Irak (overigens een persoonlijke vij
and van Assad), is nationalistisch en pan-
Arabisch  in  een  reactie  op  de  talloze 
vreemde overheersers: zij gelooft dat een 
hereniging het machtige Arabische rijk uit 
de middeleeuwen kan doen herrijzen. Er 
zijn nota bene ook heel wat christenen en 
joden onder de Arabieren, en die zijn allen 
welkom in  dat  beloofde  Arabische  Rijk. 
(5)
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De hedendaagse problematiek wordt in de 
westerse media afgeplat en herleid tot het 
verhaal  van  een  te  overwinnen  dictator, 
als ware deze over eenzelfde kam te sche
ren met bijvoorbeeld Ben Ali of zelfs Sad
dam Hoessein.  Het  klopt  dat  Assad  een 
opstand  tracht  te  onderdrukken  en  dat 
daarbij  slachtoffers  vallen  zoals  dat  ook 
exact dertig jaar geleden tijdens zijn va
ders bewind het geval was, maar zijn de 
opstandelingen dan niet dezelfde die toen
tertijd  in  Hama  honderden  onschuldige 
burgers afslachtten en die slechts te stop
pen  waren  met  een  drastisch  optreden? 

28



Vreest Assad dat de soennieten oprukken 
en dat zij van Syrië een islamstaat maken, 
een theocratie waar de sharia heerst, waar 
niet langer godsdienstvrijheid is doch ver
volging van de Alawieten, de minderheid 
waartoe hijzelf behoort? Wil hij  voorko
men  dat  in  Damascus,  waar  de  apostel 
Paulus door de hand Gods geslagen van 
zijn paard viel, christenen en joden wor
den uitgeroeid? Ziet hij terecht een totali
tair gevaar dat zijn land bedreigt?

(28 februari 2012)

Noten

(1) In 636, kort na de stichting van de is
lam,  vielen  islamlegers  Syrië  binnen. 
Aanvankelijk leefden zij daar in vrede sa
men met de christenen, maar in 705 bra
ken zij de kerk van Johannes De Doper af 
en  bouwden  er  de  Omajjadenmoskee 
waarin ze zijn reliek onderbrachten (om
dat ze geloven dat hij, zoals ook Christus, 
een profeet is). 

(2) 50 km ten zuiden van Damascus in het 
bergdorpje  Ma'loula  wordt  tot  vandaag 
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nog het  Aramees  gesproken,  de  taal  die 
Christus sprak. 

(3)  Sjietische  islamieten  en  volgelingen 
van Ali, de neef en schoonzoon van Mo
hammed. 

(4)  Ofschoon  zij  dankzij  de  Libanese 
Moesa  Al-Sadr  officieel  door  sommige 
geestelijken werden erkend als echte mos
lims. (Al-Sadr verdween in 1978, hij werd 
wellicht vermoord). 

(5) Tevens huldigt de Ba'ath-partij een so
cialisme dat ernaar streeft  om de bedrij
ven onder te brengen bij de staat. Als zij 
zou verdwijnen, dan verloor het commu
nistische blok een vaste stek in de Arabi
sche  wereld.  Verder  heeft  Syrië  sterke 
banden met Iran dat immers onder Ayatol
lah Komeini in oorlog lag met Assad's vij
and Saddam Hoessein van Irak. Zo bood 
Syrië  sinds  1973 asiel  aan aan Iranezen 
die zich verzetten tegen de shah; voor Ay
atollah Komeini stond de deur open. Om
dat sinds de inval van de V.S. en de Brit
ten in Irak in 2003, vele Irakezen - tegen
standers van Saddam - asiel vonden in Sy
rië,  heeft  het  land  ook  met  het  Irakese 
volk een speciale band.
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Verdere verwijzingen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Syri%C3%AB 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Achaemeniden 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eufraat 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Levant 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_en_pre
historie_van_Palestina 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Anwar_Sadat 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hosni_Moebarak 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ba'ath-partij 

http://mens-en-
samenleving.infonu.nl/levensvisie/77952-geloof-
en-gemeenschap-van-de-alawieten-in-syrie.html 

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internatio
naal/78182-wortels-van-de-relatie-van-syrie-met-li
banon-en-iran.html 

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internatio
naal/78338-syrie-onder-hafiz-al-assad-1971-
2000.html .

http://dreus.infoteur.nl/specials/de-alawieten-in-sy
rie.html 
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