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Abstract 

 

 

Aan het Palestijnse verzet tegen de muur dat plaatsvindt in verschillende dorpen in de West-Bank, 

nemen wekelijks een grote groep Israëlische en internationale activisten deel. De constructie van de 

muur creëerde een plaats waar Palestijnse, Israëlische en internationale activisten elkaar vonden om 

zich tegen de Israëlische bezetting te verzetten. De fysieke deelname van deze activisten aan een 

onderdeel van het Israëlisch-Palestijnse conflict kent echter vele obstakels zoals bijvoorbeeld de 

gewelddadige onderdrukking van het verzet door het Israëlische leger. Toch slagen de organisatoren 

van het verzet, de lokale comités en de hieraan verbonden activistennetwerken en -groepen er in steeds 

nieuwe ‘niet-Palestijnse’ activisten hiervoor te mobiliseren. Door een analyse van het collectieve 

actieframe van dit verzet kan men vaststellen dat de actoren van het verzet tegen de muur, zich richten 

op het mobiliseren van Israëlische en internationale activisten via het gebruik van erkende 

internationale waarden en de vergelijking met andere succesvolle geweldloze strijden in de wereld. 

Het gekozen collectieve actieframe van dit verzet kan gezien worden als een machtsmiddel die deze 

actoren aanwenden om hun strijd te legitimeren en het discours van de tegenstander te ondermijnen. 

De internationale verspreiding van dit frame kan immers via verschillende kanalen zorgen voor een 

toenemende druk op Israël voor zijn bezetting van de Palestijnse Gebieden. 
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Dankwoord 

 
 

Anderhalf jaar geleden ging ik de uitdaging aan om onderzoek te verrichten naar het burgerverzet in 

de West-Bank, Palestina. Door mijn eerste bezoek aan de regio in april 2009, wist ik het meteen dat ik 

me hierin verder wou verdiepen. Deze keuze betekende ook dat ik opnieuw naar de West-Bank zou 

reizen voor verder onderzoek en ik stond te springen om deze uitdaging aan te gaan. Dit onderzoek 

heeft me al die tijd in de ban gehouden waarbij een heel wat mensen me hebben geholpen om 

uiteindelijk te komen tot het voorliggende eindresultaat. 

 

In de eerste plaats wil ik Prof. Dr. Chris Parker bedanken voor de boeiende gesprekken en de 

motiverende ondersteuning van dit onderzoeksproces. Daarnaast wil ik hem zeker bedanken voor het 

organiseren van de studiereis naar Jordanië in het kader van het vak ‘Veldwerk II: Strategieën en 

praktijk van vergelijkend onderzoek’. Deze reis was de aanzet voor mijn eerste ervaring in de West-

Bank en de uiteindelijke keuze voor het onderwerp van mijn masterproef. Voor deze unieke ervaring 

wil ik ook mijn toenmalige reisgezellen Celine, Wim en Elien en de vrijwilligers en medewerkers van 

het Alternative Information Centre (AIC) bedanken.  

 

Daarnaast voel ik mij ongelofelijk dankbaar voor de gastvrije contacten tijdens mijn periode van 

veldwerk in Palestina en Israël die mij steeds met open armen hebben ontvangen voor een gesprek of 

een interview. Ook wil ik de vele Palestijnen bedanken die mij op mijn weg hebben geholpen in het 

zoeken naar een bus of een service (gedeelde taxi), het aanwijzen van een plaats, etc. Ook Sheryle, 

mijn huisgenoot in Beit Sahour in juli 2009, verdient een dikke pluim omdat ik bij haar mocht logeren.  

 

Van het begin tot einde werd ik tijdens het hele proces van deze masterproef in het thuisfront omringd 

door een uitstekend ondersteuningsteam. 

Eén iemand die er met kop en schouders boven uit stak, was mijn vriend Tristan. Hem wil ik bedanken 

voor de steun, het nalezen van mijn teksten en zijn geduld in tijden dat ik weer eventjes van huis weg 

was.  

Ook mijn mama was een belangrijke steun. Haar wil ik bedanken voor het kritisch nalezen van mijn 

teksten, de discussies en het samen reizen naar de West-Bank in mei 2010. 

Tot slot wil ik mijn vrienden en collega’s bedanken voor hun aanmoedigingen om deze masterproef 

tot een goed eind te brengen. 

 

 

 



 8 

Deze masterproef werd mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van het programma voor de Vlaamse 

Reisbeurzen van VLIR-UOS. 
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Voorwoord 

 

 

Op 31 mei 2010 kopte De Standaard: “Israëlische marineschepen hebben op 31 mei 2010 een konvooi 

van zes schepen dat hulpgoederen naar de Gazastrook wilde brengen, aangevallen. Daarbij zijn zeker 

negen mensen omgekomen, bevestigt het Israëlische leger. Meer dan 700 deelnemers namen deel aan 

deze vloot, waarin totaal meer dan 50 nationaliteiten waren vertegenwoordigd”.
1
  

 

Ondanks de tragische afloop van deze gebeurtenis, is deze vloot met hulpgoederen een belangrijk 

voorbeeld van het toenemende transnationale activisme voor de Palestijnse zaak waarbij internationale 

activisten kiezen om op het terrein een effectieve verandering proberen teweeg te brengen. In de 

voorliggende masterproef richten we ons op een andere case van dit fysieke transnationale activisme 

met betrekking tot het Israëlisch-Palestijnse conflict, namelijk de deelname van Israëlische en 

internationale activisten, aan het Palestijnse burgerverzet tegen de muur dat sinds 2002 in 

verschillende dorpen in de West-Bank plaatsvindt.  

 

In een eerste hoofdstuk bespreken we hoe we tot dit thema, de bijhorende probleemstelling en de 

onderzoeksvragen van deze masterproef zijn gekomen en verantwoorden we de gebruikte 

onderzoeksmethoden om data te verzamelen. 

 

Het tweede hoofdstuk beschrijft uitvoerig het Palestijnse burgerverzet tegen de muur, de deelname van 

Israëlische en internationale activisten hieraan en de geweldadige onderdrukking van dit verzet door 

Israël. Aan de hand van een concrete case, namelijk het verzet in het Palestijnse dorp Bil’in, trachten 

we een uitvoerige beschrijving te geven over hoe dit verzet verloopt en wat de karakteristieken van dit 

verzet zijn. 

 

Door dit specifiek verzet te kaderen in de geschiedenis van het Palestijnse burgerverzet tegen de 

bezetting, het Israëlische vredesactivisme, gezamenlijke acties en organisaties tussen Palestijnen en 

Israëliërs en de deelname van internationale activisten hieraan, trachtten we in het derde hoofdstuk het 

uniek zijn van dit ‘gezamenlijke’ verzet belichten. 

 

In het vierde hoofdstuk van deze masterproef wordt aan de hand van een analyse van het collectieve 

actieframe van dit verzet tegen de muur, gezocht naar hoe dit frame er in slaagt Israëlische en 

internationale activisten te mobiliseren om deel te nemen aan het verzet en wat dit collectieve 

actieframe kan betekenen voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. 

                                                 
1
 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100531_007 
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Hoofdstuk 1: Onderzoekskader en -methodologie 

 

 

Op verschillende vlakken hebben we keuzes moeten maken waarop we deze masterproef zouden 

toespitsen en hoe we het onderzoek voor deze masterproef zouden uitvoeren. In dit eerste hoofdstuk 

wordt stilgestaan bij de keuzes die hebben geleid tot het centrale onderzoeksthema, de 

onderzoeksvragen en de wijze waarop dit onderzoek tot stand is gekomen en is uitgevoerd. 

 

Tijdens mijn deelname aan het ‘First International Political Camp: Bridges instead of Walls’ (11-18 

april 2009), georganiseerd door het Alternative Information Centre (AIC) in Beit Sahour in de West-

Bank, werd ik geconfronteerd met het enthousiasme van verschillende internationale vrijwilligers om 

deel te nemen aan de demonstraties tegen de muur en hun solidariteit met dit burgerverzet. Deze 

demonstraties vinden wekelijks op vrijdag plaats, in verschillende dorpen in de West-Bank die worden 

getroffen door de bouw van de muur door Israël. De constructie van de muur betekent echter voor vele 

inwoners van deze dorpen dat zij (een deel van) hun landbouwgrond verliezen en dat de vrije toegang 

tot deze grond niet meer verzekerd is. Een belangrijk deel van de demonstraten die deelnemen aan dit 

burgerverzet zijn Israëlische en internationale activisten. Elke vrijdag verzamelen zij in deze dorpen 

om mee te lopen in de demonstraties en het Palestijnse verzet te steunen. 

 

De dood van een Palestijnse activist, Bassem Abu Rahma, tijdens mijn verblijf, die bij een 

demonstratie in het dorp Bil’in van dichtbij werd geraakt door een traangasprojectiel, bleek een grote 

schok voor vele internationale vrijwilligers te zijn. Daarnaast maakte ik in tijdens deze week niet enkel 

kennis met de realiteit van het conflict aan de Palestijnse zijde, maar ook met het Israëlische 

vredeskamp en met Israëlische activisten in de verschillende lezingen en ontmoetingen die op het 

programma stonden. Het AIC is immers een Palestijns-Israelische organisatie die zich toelegt op de 

verspreiding van informatie, het verrichten van politiek lobby-werk en het maken van een kritische 

analyse van de Palestijnse en Israëlische samenlevingen en het conflict
2
. 

 

Deze ervaringen waren de aanleiding om mij in deze masterproef toe te spitsen op het burgerverzet in 

Palestijnse dorpen tegen de muur en specifiek op de deelname van Israëlische en internationale 

activisten hieraan. Hun deelname leek mij op het eerste zicht niet evident omwille van verschillende 

redenen. Eén hiervan is de focus van de media op de gewelddadige aard van het Israëlisch-Palestijns 

conflict en op de slachtoffers die er langs beide kanten vallen. Een andere reden is de ondertussen 

lange duur van het conflict waarin beide gemeenschappen tegenover elkaar staan.  

 

                                                 
2
 http://www.alternativenews.org/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=595 
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In juli 2009 trok ik opnieuw naar de West-Bank om veldwerk over dit onderwerp te verrichten, 

waarbij ik de eerste vrijdag naar Bil’in trok om deel te nemen aan één van de wekelijkse 

demonstraties. In wat volgt is een deel van een verslag dat ik over deze gebeurtenis heb geschreven in 

mijn logboek (participerende observatie, Demonstratie tegen de muur, 3 juni 2009, te Bil’in). 

 

Samen met twee Italiaanse vrijwilligers van het AIC vertrek ik in Beit Sahour naar het dorp 

Bil’in om deel te nemen aan een demonstratie tegen die muur die elke vrijdag in dit dorp 

plaatsvindt. In Ramallah aangekomen, lopen we als snel tegen andere groepjes internationale 

activisten aan die ook op weg zijn naar Bil’in en die net zoals wij wat verloren lopen in de 

vrijdagsrust die in de stad heerst. We vinden een grote taxi die ons wil brengen naar dit dorp 

dat 12 kilometer van Ramallah ligt. Na een half uurtje rijden komen we aan in Bil’in waar 

onmiddellijk de strijd die dit dorp sinds enkele jaren voert zichtbaar is. Overal hangen 

Palestijnse vlaggen en er is heel veel zwart-groen-rode graffiti terug te vinden op de muren. In 

het dorp hebben er zich naast de moskee al zo’n honderdtal mensen verzameld. Opvallend is 

dat hier voornamelijk een internationaal gezelschap staat te wachten. Er is dan ook een 

wirwar van verschillende talen te horen: Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Hebreeuws, etc. 

Hiertussen lopen kinderen van het dorp die onder ander koffie en armbandjes met ‘Free 

Palestine’ aan deze massa willen verkopen. Ik herken ook enkele leden van het lokale comité 

van Bil’in die ik al eens eerder heb ontmoet en die met enkele internationale activisten staan 

te praten. Na een half uurtje wachten onder de hitte van de zon, is het middaggebed gedaan en 

komen de inwoners van het dorp uit de moskee. In het midden van deze schaos start de 

demonstratie. Palestijnse vlaggen worden verdeeld en in de lucht gestoken en ook enkele grote 

metalen platen met de foto van Bassem op. Een kleine groep mannen en kinderen beginnen te 

zingen en roepen de anderen op om mee in de demonstratie te lopen. Omringd door een horde 

journalisten, waarvan sommige ingepakt in kogelvrije vesten en een gasmasker dragend, 

vertrekt de stoet waarbij er slogans worden geroepen zoals  ‘One, two, three, four, occupation 

no more, five, six, seven, eight, Israel fascist state!’. De stoet eindigt na ongeveer een 

kilometer buiten het dorp aan een gele poort die in het hek of ‘de muur’ is gebouwd. Ik merk 

dat niet iedereen tot hier is gevolgd en dat verschillende groepjes met mondjes mate aan de 

kant van de weg zijn blijven staan. Verwikkeld in een gesprek met Haggai, een Israëlische 

activist, loop ik met hem mee tot een aantal meter voor het gele hek waarachter ik 

verschillende Israëlische soldaten zie staan. Ineens klinken er schoten, de massa begint uit 

elkaar te rennen en ik kan maar één ding bedenken: ik moet hier zo snel mogelijk weg. Ik 

begin te lopen en voel ondertussen dat mijn ogen, neus en keel beginnen te prikkelen. Ik sta al 

snel bij een groepje die achtergebleven is en kijk achterom en zie dat er op verschillende 

plaatsen rookpluimen van traangas zijn maar dat ik me daar ondertussen ver genoeg van 

bevindt. Hoewel er verschillende anderen, die samen met mij waren teruggelopen, teruggaan 
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om verder te demonstreren, besluit ik het hierbij te laten en hou ik een doekje met alcohol aan 

mijn gezicht, dat ik van iemand heb gekregen om de effecten van het traangas te milderen. 

Vanaf een hoger gelegen stuk sta ik te kijken hoe het protest verder duurt. Er worden opnieuw 

heel wat traangasprojectielen afgevuurd die tussen de menigte belanden. Op een gegeven 

moment hoor ik een ambulance aankomen en blijkt er iemand gewond te zijn. Ik ga opnieuw 

naar voor om te kijken wat er gebeurd is en zie dat één van de Palestijnse dorpsbewoners die 

daarnet mee de demonstratie in gang trok, schampwonden heeft opgelopen door een 

traangasproject op zijn buik. Hij toont deze uitvoerig aan de journalisten die zich rond hem 

hebben verzameld met hun fototoestellen en camera’s. Niet veel later roept iemand van het 

lokale comité de massa op om terug te keren naar het dorp. 

 

Wat me tijdens deze demonstratie het meest opviel, was de onevenwichtige verhouding tussen het 

aantal Palestijnse activisten en het aantal Israëlische en internationale activisten. Behalve de groep van 

een vijftigtal dorpsbewoners die de demonstratie in gang trok, bestond de grote meerderheid van de 

demonstranten uit niet-Palestijnen, voornamelijk uit Europeanen, Noord-Amerikanen en Israëliërs, 

waardoor er in totaal ongeveer een honderdvijftigtal demonstranten meeliep. Opnieuw was ik 

verwonderd over hun massale aanwezigheid en hun deelname aan dit Palestijnse verzet ondanks de 

geweldadige confrontatie met het Israëlische leger, iets dat volgens nieuwsberichten elke week 

gebeurt..  

 

Vanuit deze ervaring besloot ik me in dit thema toe te spitsen op de volgende onderzoeksvragen: 

Welke voorgeschiedenis heeft de deelname van Israëlische en internationale activisten aan het 

Palestijnse verzet? Hoe wordt het verzet tegen de muur gekaderd of ‘geframed’ waardoor een breed 

spectrum aan Israëlische en internationale activisten zich opgeroepen voelen om hier aan deel te 

nemen? Welke macht kan deze ‘framing’ hebben in de context van het Israëlisch-Palestijns conflict?  

 

Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden raadpleegde ik bestaande literatuur over dit 

onderwerp en reisde ik driemaal naar de West-Bank voor veldwerk, zodat ik daar in totaal ongeveer 

vijf weken ben geweest. Tijdens deze periodes heb ik op verschillende manieren data over het 

onderwerp verzameld. 

 

Ten eerste heb ik een twintigtal open interviews afgenomen van Palestijnse, Israëlische en 

internationale activisten die deelnamen aan het verzet tegen de muur en van verantwoordelijken van 

organisaties betrokken bij dit verzet, om data te verzamelen. Belangrijk hierbij op te merken is dat het 

niet steeds gemakkelijk was om het vertrouwen te winnen van de Palestijnse leiders in een interview. 

Hierdoor had ik het gevoel dat zij zich in sommige interviews voorzichtig opstelden en kritiek of 

negatieve uitingen over het verzet vermeden uit angst voor negatieve publiciteit en schade aan hun 
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verzetscampagne. Daarnaast heb ik tijdens mijn verblijf in de West-Bank met verschillende activisten 

informele gesprekken gevoerd over hun deelname aan het burgerverzet. 

 

Participerende observatie was binnen dit onderzoek een tweede manier om data te verzamelen. Dit kan 

omschreven worden als “het deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van de onderzochten, om op die 

manier door meeleving, meebeleving, observaties […], inzicht te krijgen in hun, voor het onderzoek 

interessante gedragingen, interacties, opvattingen, houdingen en sociale relaties” (Maso, 1989, p.71). 

Door deze methode is het, volgens Jorgensen (1989), mogelijk om de betekenissen en interacties van 

mensen vanuit een positie van de ‘insider’ te ervaren. Hierdoor had ik als onderzoeker de mogelijkheid 

om zicht te krijgen op de totaliteit van het gebeuren en om te toetsen of de verbale uitingen uit de 

interviews en de rapportering en documentatie over het gebeuren verbonden waren met werkelijke 

gedragingen, wat zeer nuttig was gezien de hierboven gemaakte opmerking. Concreet nam ik tijdens 

mijn verblijf in de West-Bank deel aan verschillende demonstraties tegen de muur zoals in Bil’in, Al-

Masara en Nahhaleen. Wat ik voor, tijdens en na de demonstraties zag en hoorde, probeerde ik zo 

volledig mogelijk te noteren in een logboek.  

 

Ten derde heb ik bestaande documenten van het burgerverzet gebruikt om verdere data te verzamelen 

voor dit onderzoek. Een belangrijke informatiebron hierbij waren de rapporten die doorgestuurd 

werden via zogenoemde ‘mailinglists’ van organisaties zoals het AIC, Ta’ayush, Stop the Wall, 

Palestine Solidarity Project en van activisten zoals Mazin Qumsiyeh en Abdallah Abu-Rahma. Ook de 

documenten, gepost op de websites van deze organisaties, en nieuwsartikels verschenen in Palestijnse, 

Israëlisch of internationale kranten of alternatieve nieuwswebsites waren hierbij belangrijke 

informatiebronnen. 

 

Mijn deelname aan de hierboven vermelde ‘First International Political Camp: Bridges instead of 

Walls en aan de conferentie ‘Sumud versus the Wall’ (30 april - 1 mei 2010) in Bethlehem, 

georganiseerd door Oxford Brookes University, Paris-Est University en het Arab Educational Institute 

(AEI), betekende een mogelijkheid voor verdere ontmoeting met activisten en organisaties betrokken 

bij het burgerverzet in de dorpen in de West-Bank tegen de muur en voor het bijwonen van lezingen 

en deelname aan debatten en discussies over dit thema.  

 

De deelname van Israëlische en internationale activisten aan het Palestijnse burgerverzet tegen de 

muur is een interessante case binnen de recente literatuur over transnationaal activisme. In dit 

Palestijnse burgerverzet is er immers de fysieke deelname van enerzijds internationale activisten die 

niet onmiddellijk bij het conflict betrokken zijn en anderzijds Israëlische activisten die zich aan de 

‘andere kant’ van het conflict bevinden, desondanks de vele obstakels. Door te onderzoeken welk 

collectieve actieframe in dit verzet gebruikt wordt, kan het een inspiratie bieden voor verder onderzoek 
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over welke actieframes zo’n mobilisatie mogelijk maken. Het kan hierbij een vergelijkingspunt bieden 

voor collectieve actieframes van andere gevallen van transnationaal activisme. 

Dit onderzoek is bovendien een aanvulling op het weinige onderzoek over het burgerverzet in 

Palestina tijdens en na de tweede intifada, waarbij we in tegenstelling tot het bestaande onderzoek ons 

niet beperkt hebben tot de deelname van ofwel Israëlische activisten of internationale activisten. 

Daarnaast biedt dit bestaand onderzoek geen antwoord op de vraag welke collectieve actiekaders deze 

mobilisatie aanstuurt. In deze masterproef werd ook getracht dit burgerverzet niet als een losstaand 

gegeven te zien maar te kaderen binnen het Palestijnse verzet en de Israëlische en internationale 

deelname aan dit verzet, dat hiervoor reeds heeft plaatsgevonden. Hierdoor wordt het mogelijk trends, 

gelijkenissen en verschillen te bespreken. Het is tenslotte een interessante case om te bekijken hoe 

gezamenlijke activiteiten tussen Israëliërs en Palestijnen mogelijk kunnen zijn in het lange conflict 

waarbij beide gemeenschappen steeds verder van elkaar verwijderd zijn en welke middelen men inzet 

om de druk op de Israëlische bezetting te verhogen. 
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Hoofdstuk 2: Israëlische en internationale activisten in het 

Palestijnse verzet tegen de muur in de West-Bank 

 

 

Inleiding 
 

Sinds 2002 heeft zich een nieuwe vorm van burgerverzet in de West-Bank ontwikkeld. Lokale 

bewoners van dorpen die door de constructie van de muur worden getroffen, hebben zich, samen met 

Israëlische en internationale activisten, verenigd om zich tegen de bouw van de muur te verzetten. In 

dit hoofdstuk trachten we uitvoerig de verschillende aspecten van dit burgerverzet te bespreken. In de 

eerste paragraaf starten we met een bespreking van de aanleiding en focus van dit verzet, namelijk de 

constructie van de muur in de West-Bank. Daarna schetsen we het ontstaan en de ontwikkeling van het 

verzet tegen deze muur, dat ook na de constructie van deze muur in sommige dorpen doorgaat. De 

derde paragraaf handelt over de verschillende methodieken die de activisten aanwenden in het verzet. 

Hoe dit verzet wordt georganiseerd is beschreven in de vierde paragraaf. In de vijfde paragraaf 

focussen we op de deelname van Israëlische en internationale activisten aan dit burgerverzet, waarna 

we in de zesde paragraaf de geweldadige reactie op het verzet door de Israëlische autoriteiten en het 

leger bespreken. Tenslotte staan we stil bij het burgerverzet tegen de muur dat plaatsvindt in het dorp 

Bil’in, een interessante case omwille van de langdurige en creatieve strijd die dit dorp voert samen met 

een verscheidenheid aan Israëlische en internationale activisten.  

 

 

1. De muur als verzetsfocus 
 

In 2002 startte Israël met het bouwen van een muur in de West-Bank. De Israëlische overheid noemt 

deze muur een veiligheidshek of een afscheidingsbarrière en representeert de bouw van de muur als 

noodzakelijk voor haar veiligheid. Het voornaamste argument voor de constructie van de muur is 

immers dat door zich fysiek af te scheiden van de West-Bank, men Israëlische burgers kan 

beschermen tegen Palestijnse zelfmoordaanslagen (Lein & Cohen-Lifshitz, 2005). De route van de 

muur loopt echter niet op de Groene Lijn
3
 maar kronkelt diepdoor de West-Bank

4
, waarbij het zoveel 

mogelijk settlements bij Israël aansluit. Wanneer de constructie van de muur klaar zal zijn
5
, zal het 

grootste deel van de route, ongeveer 85 procent, in de West-Bank en Oost-Jeruzalem lopen en niet op 

                                                 
3
 De Groene Lijn wijst op de Armistice Lijn uit 1949 en is de internationaal erkende grens tussen Israël en de 

bezette Palestijnse Gebieden.  
4
 De geplande route van de muur rond de Ma’ale Adumim nederzetting reikt tot 14 kilometer in de West-Bank. 

De geplande route van de muur rond de Ariel nederzetting strekt zich uit tot 22 kilometer in de West-Bank 

(OCHA-oPT, 2009).  
5
 Anno 2009 is ongeveer 58 procent van de geplande 709 kilometer lange muur geconstrueerd, 10 procent is 

onder constructie en 31, 5 procent gepland (OCHA-oPT, 2009).   
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de Groene Lijn (OCHA-oPT, 2009). Het totale Palestijnse grondgebied dat hierbij tussen de Groene 

Lijn en de muur zal liggen, zal volgens de huidige plannen van de route van de muur 9,5 procent van 

de totale oppervlakte van de West-Bank bedragen (OCHA-oPT, 2009). 

Sinds het begin van de constructie van de muur is de geplande route van deze muur voortdurend 

veranderd. Doordat de constructie van de muur door de Israëlische overheid werd goedgekeurd als een 

project en niet als een afgerond geheel met een precieze route, konden volgens Weizman (2007), 

verschillende belanghebbenden hierin tussenkomen en de route van de nog niet geconstrueerde muur 

beïnvloeden. De route van de muur moet daarom niet gezien worden als een top-down beslissing maar 

wordt voortdurend opnieuw afgebogen en geheroriënteerd door de inbreng van een veelheid aan 

organisaties en actoren zoals Israëlische projectontwikkelaars, kolonistenassociaties, milieuactivisten, 

Joodse religieuze organisaties, politieke en mensenrechtenorganisaties, lokale en internationale 

rechtbanken, internationale diplomatie en ook Palestijnse lokale comités en ondersteunende 

organisaties en activisten (Weizman, 2007).  

 

Hoewel Israël spreekt over een ‘hek’ of een ‘barrière’ zijn deze termen erg misleidend voor de 

werkelijke aard van de constructie. In vele plaatsen bestaat dit afscheidingscomplex uit een 

elektronisch hek met langs beide kanten patrouillewegen, greppels en afsluitende prikkeldraad 

(Müller, 2006). Dit complex heeft een gemiddelde breedte van 50-70 meter, dat op sommige plaatsen 

oploopt tot 100 meter en voor militaire redenen wordt onteigend (Suissa, 2004). Voornamelijk in de 

meest stedelijke gebieden zoals Jeruzalem, Bethlemen, Qalqiliya, etc. is dit elektronische hek 

vervangen door een enorme betonnen muur die tot acht à negen meter hoogte reikt. 

 

De constructie van de muur heeft heel wat negatieve gevolgen voor de Palestijnen
6
 in de West-Bank

7
 

zoals de inbeslagname en onteigening van land voor de constructie van de muur waarbij op grote 

schaal onder andere boomgaarden, landbouwgronden, wegen- en waternetwerken worden vernietigd. 

Daarnaast komen, door de constructie van de muur, verschillende Palestijnse dorpen
8
 tussen de Groene 

Lijn en de muur te liggen, een gebied dat door Israël afgekondigd werd als een gesloten militaire zone. 

Palestijnen die in deze zone wonen, hebben op een beperkte toegang tot gezondheid en onderwijs en 

zijn afgesneden van familie en sociale netwerken die zich meestal ten oosten van de muur bevinden 

(OCHA-oPT, 2009). De muur heeft daarnaast ook gevolgen voor heel wat Palestijnse landbouwers, 

                                                 
6
 Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem worden 490.500 Palestijnen onmiddellijk getroffen 

door de muur in de West-Bank en Oost-Jeruzalem, rekening houden de met de huidige, bevestigde route ( 

http://www.btselem.org/english/Separation_Barrier/Statistics.asp). 
7
 Verschillende internationale organisaties en Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties hebben 

rapporten gepubliceerd over de humanitaire impact van de muur in de West-Bank zoals bijvoorbeeld OCHA-

oPT en B’Tselem.  
8
 Volgens gegevens van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem komen door de constructie van de 

muur ongeveer 17 dorpen van de West-Bank, waarin ongeveer 27.500 Palestijnen wonen, aan de Israëlische 

zijde van de muur te liggen (http://www.btselem.org/english/Separation_Barrier/Statistics.asp). In 2009 was dit 

al het geval voor ongeveer 10.000 Palestijnen (OCHA-oPT, 2009).  
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die door de muur afgesneden worden van hun landbouwgrond en waterbronnen. Palestijnen uit de 

West-Bank zijn immers verplicht om een toegangspasje of ‘permit’ te hebben om hun land te bereiken 

en te kunnen bewerken, dat zich in de militaire zone bevindt
9
. De toegang tot hun land is hierbij enkel 

mogelijk door speciale poorten, waarvoor hun ‘permit’ geldt. De beperkte toewijzing van deze 

‘permits’ en de beperkte openingsuren van deze poorten hebben volgens OCHA-oPT (2009) de 

landbouwactiviteiten beperkt en hierdoor ook de levensinkomsten van de getroffen gemeenschappen. 

Tenslotte worden door de constructie van de muur heel wat Palestijnse dorpen en steden
10

 zich 

volledig of langs drie kanten omgeven worden door de muur waardoor zij bij de vervollediging van de 

muur in semi-enclaves zullen wonen en waarbij hun toegang tot basisbehoeften en mobiliteit danig 

verhinderd zal worden.  

 

De muur draagt bij aan de verdere beperking van de Palestijnse mobiliteit doorheen de West-Bank, 

inclusief Oost-Jeruzalem, naast de vele checkpoints, wegversperringen, kolonistenwegen, het systeem 

van toegangspasjes en de gesloten militaire zones. OCHA-oPT (2009) besluit over dit Israëlische 

afgrendelbeleid dat de beperking van de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en werk en het verlies 

van land een erge achteruitgang van de levenscondities van Palestijnen in de West-Bank betekenen. 

Dolphin (2006, p. 71) sluit hierbij aan en stelt de impact van de muur voor als “a dramatic increase of 

the quality of life”. Deze negatieve gevolgen van de muur voor de Palestijnen werden bevestigd door 

de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) op 9 juli 2004. Hierin concludeerde de ICJ 

(2004) dat:  

“The wall along the route chosen, and its associated régime (of permits and gates) gravely 

infringed a number of rights of Palestinians residing in the territory occupied by Israel, and 

the infringements resulting from that route, cannot be justified by militairy exegencies or by 

the requirements of national security or public orde”.
 11

   

 

 

2. Van dagelijks direct verzet tot wekelijkse demonstraties met Israëlische en 

internationale activisten 
 

De constructie van de muur door de Israëlische autoriteiten in de West-Bank, heeft geleid tot 

burgerverzet in verschillende Palestijnse dorpen die door de constructie onmiddellijk getroffen 

werden, zoals in Jayyus, Mas’ha, Deir Ballut, Budrus, Biddu, Bil’in, Ni’ilin, Al-Khader, Beit-Ummar, 

Al-Ma’sara, Beit-Jala, etc. Het doel van dit verzet is het stoppen van de vernieling van landbouwgrond 

                                                 
9
 In 2007 registreerde OCHA-oPT (2009), enkel al in het noorden van de West-Bank, 67 gemeenschappen met 

een geschatte bevolking van 220.000 personen van wie een stuk land langs de Israëlische zijde van de muur 

kwam te liggen door de constructie van de muur. 
10

 Door de constructie van de muur worden ongeveer 247.800 mensen uit 54 gemeenschappen volledig of langs 

drie kanten omgeven door de muur (http://www.btselem.org/english/Separation_Barrier/Statistics.asp). 
11

 http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1677.pdf 
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en het stoppen van de constructie (of tenminste de herlocatie) van de muur die vele gemeenschappen 

ook afsnijdt van hun landbouwgrond. Landbouw is in vele Palestijnse dorpen in de West-Bank immers 

een belangrijke inkomstenbron die door de bouw van de muur dreigt afgenomen te worden voor deze 

gemeenschappen. Het burgerverzet tegen de muur bestaat hoofdzakelijk uit geweldloze, directe 

actiemethoden, het aanspannen van rechtszaken en nationale en internationale mediacampagnes. De 

meest zichtbare en bekende vorm van dit verzet zijn de wekelijkse vrijdagsdemonstraties tegen de 

muur waaraan ook Israëlische en internationale activisten deelnemen. De Israëlische autoriteiten 

hebben vanaf het begin dit verzet vaak op een geweldadige manier proberen te onderdrukken. 

 

Het verzet tegen de muur ontstond onmiddellijk in verschillende dorpen bij het begin van de 

constructie van de muur in 2002. Het eerste Palestijnse dorp waarvan de inwoners dagelijks 

protesteerden en interventieacties ondernamen om de constructie van de muur te stoppen was Jayyus. 

Het was bovendien ook in dit dorp dat Israëlische en internationale activisten voor het eerst deelnamen 

aan het verzet tegen de muur.  

In april 2003 verhuisde de kern van dit gezamenlijke protest naar het dorp Mas’ha, waar door de 

geplande constructie van de muur 98 procent van het land van het dorp aan de Israëlische kant zou 

komen te liggen. Enkele dorpsbewoners namen het initiatief vlakbij de geplande route van de muur 

een tentenkamp op te stellen met als doel het documenteren van de feiten, het protesteren tegen de 

constructie en het aantrekken van de Israëlische en internationale aandacht voor hun zaak (Reinhart, 

2006). Het kamp werd de kern van de strijd tegen en informatie over de geplande constructie van de 

muur en trok heel wat Israëlische en internationale activisten. Het kamp slaagde er in om vier maanden 

stand te houden maar bereikte zijn doel niet: de muur werd gebouwd op de geplande route na de 

ontmanteling van het kamp waarbij meer dan 90 activisten werden gearresteerd (Gordon, 2008). 

Budrus werd het volgende dorp dat centraal stond in het verzet tegen de muur, dat zich ondertussen 

had verspreid naar verschillende dorpen en regio’s in de West-Bank. Ondanks de hevige 

onderdrukking van het verzet in het dorp, werd hun doel bereikt: in 2004 besliste de Israëlische 

overheid om de muur in dit gebied te verplaatsen naar de Groene Lijn, waardoor het dorp bijna geen 

land verloor.  

Na Budrus verschoof de focus van het verzet in het begin van 2004 naar het dorp Biddu waar opnieuw 

een overwinning werd behaald. Het Israëlische Hooggerechtshof besliste immers op 30 juni 2004 dat 

de Israëlische overheid de muur moest verplaatsen in het voordeel van de inwoners van het dorp 

(Moore, 2004).  

Sinds het begin van 2005 zijn Bil’in, en in mindere mate vanaf 2008 ook Ni’ilin en Al-Masara, de 

bekendste plaatsen waar een voortdurende strijd tegen de muur wordt gehouden in de aanwezigheid 

van heel wat Israëlische en internationale activisten en waar het verzet ook al heel wat media-aandacht 

heeft gekregen. Anno 2010 zijn deze dorpen de plaats waar wekelijkse demonstraties op vrijdag tegen 
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de muur plaatsvinden en waar vele Israëlische en internationale activisten aan deelnemen en waar de 

media-aandacht voor het verzet tegen de muur zich op richt.  

 

Belangrijk is op te merken dat het burgerverzet tegen de muur ook nog in vele andere dorpen in de 

West-Bank plaatsvindt en heeft plaatsgevonden. Het verzet was in het begin voornamelijk 

geconcentreerd in het noorden van de West-Bank, omdat hier in 2002 met de constructie van de muur 

werd begonnen. Naarmate de bouw van de muur meer zuidelijk ging in de West-Bank, ontstond ook 

daar de strijd tegen de muur in getroffen dorpen.  

 

 

3. Geweldloze acties 
 

Het verzet tegen de muur dat plaatsvindt in verschillende dorpen wordt vaak gekarakteriseerd als ‘civil 

resistance’ of burgerverzet. Dit type van verzet wordt door Roberts (2009, p. 2) gedefinieerd als: “a 

type of political action that relies on the use of non-violent methods. It is largely synonymous with 

certain other terms, including ‘non-violent action’, ‘non-violent resistance’, and ‘people power’. It 

involves a range of widespread and sustained activities that challenge a particular power, force, 

policy or regime”. 

 

Het gebruik van geweldloze methoden wordt in het verzet tegen de muur sterk benadrukt. In dit 

burgerverzet kunnen we de drie categorieën van geweldloze actie terugvinden die door Sharp (1973) 

worden onderscheiden, namelijk interventie, protest en non-coöperatie. 

Interventieacties zoals het fysiek blokkeren van de vernietiging van boomgaarden en landbouwgrond 

door graafmachines en bulldozers of door de controle over te nemen over allerlei machines die werden 

gebruikt voor de bouw van de muur, kenmerken voornamelijk het begin van het verzet tegen de muur 

in de meeste dorpen. 

Na de voltooiing van de muur kozen sommige dorpen om zich te focussen op protestacties en over te 

schakelen naar wekelijkse demonstraties, voornamelijk op vrijdag, om hun verzet te continueren.  

Non-coöperatie vinden we terug in de toenemende link tussen het lokale verzet en de oproep voor een 

internationale Boycot, Divestment and Sanction (BDS)-campagne door het Nationale Boycot Comité 

(BNC) dat een internationale economische non-coöperatie met Israël vraagt.  

 

Het is belangrijk op te merken dat het burgerverzet tegen de muur in heel wat dorpen vaak van korte 

duur is en vaak uitdooft na de voltooiing van de muur. Toch zijn enkele dorpen er in geslaagd deze 

wekelijkse demonstraties voor een lange periode vol te houden. 
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4. De organisatie van het verzet 
 

Het verzet tegen de muur in de verschillende dorpen in de West-Bank wordt georganiseerd door lokale 

comités, ook wel ‘Popular Committees against the Wall’ genoemd. Deze comités bestaan uit een 

tiental dorpsinwoners die verbonden zijn met het land en de dorpsgemeenschap. De lokale comités 

zijn zeer divers samengesteld en verenigen verschillende partijen, organisaties en sectoren binnen een 

dorp waardoor zij de politieke verdeeldheid die de huidige Palestijnse samenleving kenmerkt, kunnen 

overstijgen (Jamal Juma, interview op 1 juli 2009). Zij benadrukken dan ook dat zij niet verbonden 

zijn aan één politieke partij of groep.  

 

De lokale comités zijn de kern van het verzet: ze organiseren de activiteiten en mobiliseren de 

dorpsbewoners en andere activisten. Daarnaast stellen zij rapporten en documenten op over 

onteigeningen en afsluitingen van land, activiteiten van het verzet en de repressie van het verzet door 

het Israëlische leger. Zij communiceren ook hun acties naar de buitenwereld toe aan de hand van 

websites en e-mails, ze zijn de woordvoerder van het lokale verzet en zij onderhouden contacten met 

verschillende ondersteunende organisaties in de Palestijnse Gebieden, Israël en de hele wereld. Deze 

lokale comités hebben bovendien, samen met de hulp van Israëlische en internationale organisaties en 

activisten, verschillende rechtzaken in Israël en andere landen aangespannen namens de 

dorpsbewoners rond de kwestie van de muur
12

. Tenslotte bieden zij ook hulp en steun aan lokale 

comités van andere dorpen en coördineren zij met deze andere comités acties en conferenties.  

 

Veel van deze lokale initiatieven worden direct of indirect ondersteund door allerlei Palestijnse 

organisaties, groepen of campagnes (Norman, 2010). De Palestijnse campagne die werd opgezet rond 

het verzet tegen de muur is de ‘The Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Campaign’, ook wel ‘Stop 

the Wall’ genoemd. Deze verspreidt informatie over het lokale, tracht de bekendheid ervan te 

vergroten, biedt directe steun aan de lokale comités, internationale organisaties, mobiliseert 

bewegingen en activisten voor solidariteit en roept op voor een internationale boycot, desinvestering 

en sancties tegen Israël (Jamal Juma, interview op 1 juli 2009). Daarnaast zijn er talloze Palestijnse 

NGO’s, zoals de Holy Land Trust, die zich richten op het aanbieden van trainingen en workshops over 

geweldloze strategieën in de West-Bank (Ahmed Al Azzeh, interview op 6 juli 2009). Tenslotte zijn er 

verschillende organisaties die zich toeleggen op het documenteren, rapporteren en verspreiden van 

informatie over het burgerverzet tegen de muur zoals het Alternative Information Centre (AIC), The 

Palestine Monitor, International Middle East Media Centre (IMEMC), etc. 

                                                 
12

 Volgens Ayed Morar (in Reinhart, 2006), een leider van het verzet in Budrus, heeft het burgerverzet tegen de 

muur een verandering in het publieke debat veroorzaakt dat een wijziging heeft teweeggebracht in de houding 

van het Israëlische Hooggerechtshof ten opzichte van de muur. Dit heeft volgens hem geleid tot de legale 

successen die er reeds geboekt zijn en die er nog niet waren in rechtszaken tegen de muur voordat dit verzet zich 

uitbreidde (Reinhart, 2006). 
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Toch moet worden opgemerkt dat verschillende lokale comités en activisten zich onderscheiden van 

deze organisaties en campagnes – de media-initiatieven buiten beschouwing gehouden – die vaak 

claimen een belangrijke partner, organisator en mobilisator te zijn van het burgerverzet tegen de muur. 

Iyad Burnat, één van de leiders van het verzet in Bil’in stelt echter dat “there are a lot of organization 

who talk about the wall, who are against the wall, [...] but they don’t participate in the 

demonstrations, they are in their office. It’s the people and the local committee who are on the land, 

who are in the struggle” (Iyad Burnat, interview op 2 juli 2009).  

 

 

5. Palestijnen, Israëlische en internationale deelnemers 
 

Aan het burgerverzet tegen de muur dat plaatsvindt in verschillende dorpen in de West-Bank nemen 

drie te onderscheiden groepen deel: Palestijnse dorpsbewoners, Israëlische activisten en internationale 

activisten. 

 

Door te spreken over Palestijnse ‘dorpsbewoners’ willen we de nadruk leggen op het feit dat de 

Palestijnse participatie in het verzet hoofdszakelijk bestaat uit de bewoners van dorpen die 

onmiddellijk getroffen wordt door de bouw van de muur. De deelname van Palestijnen van buiten het 

dorp waar het verzet plaatsvindt, komt hierbij niet vaak voor.  

 

Daarnaast zijn er wekelijks heel wat Israëlische en internationale activisten die aan dit Palestijnse 

verzet deelnemen.  

De Israëlische activisten worden voornamelijk georganiseerd door de groep Anarchist Against the 

Wall (AATW). Deze groep ontstond tijdens het Mas’ha kamp
13

 vanuit een gevoel dat het belangrijk 

was de Israëlische deelname aan het verzet tegen de muur te benadrukken (Ayalon, 2004). Zij stellen 

zich voor als een directe actiegroep die samenwerken met de Palestijnen in een gezamenlijke strijd 

tegen de bezetting.
14

 Deze groep verkiest gezamenlijke actie op het terrein samen met Palestijnen 

omdat:  

“We (AATW) believe that it is possible to do more than demonstrate inside Israel or 

participate in humanitarian relief actions. Israeli apartheid and occupation isn't going to end 

by itself - it will end when it becomes ungovernable and unmanageable. It is time to physically 

oppose the bulldozers, the army and the occupation”.
15

 

                                                 
13

 Zie Hoofdstuk 2: Israëlische en internationale activisten in het Palestijnse verzet tegen de muur in de West-

Bank, 2. Van dagelijks direct verzet tot wekelijkse demonstraties met Israëlische en internationale activisten, p. 

20. 
14

 http://www.awalls.org/about_aatw 
15

 http://www.awalls.org/about_aatw 
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De groep functioneert voornamelijk als een netwerk van activisten die deelnemen aan het verzet tegen 

de muur in de Palestijnse dorpen en focust zich op deze manier van actievoeren. Dit netwerk bestaat 

uit een twintig tot honderd vaste leden (Lamarche, 2009). 

De internationale activisten die deelnemen aan het burgerverzet worden enerzijds georganiseerd door 

de International Solidarity Movement
16

 (ISM). Deze activisten komen expliciet voor de steun aan het 

Palestijnse geweldloze verzet naar de West-Bank en verblijven vaak in deze dorpen. Daarnaast zijn er 

ook heel wat internationale activisten die op eigen houtje naar de dorpen komen of met organisaties 

die niet onmiddellijk een band hebben met de strijd tegen de muur maar door de bekendheid van de 

strijd in de dorpen, zeker in Bil’in en Nil’in, naar de demonstraties in deze dorpen komen en hieraan 

deelnemen. In tegenstelling tot de Israëlische activisten die deelnemen aan het verzet tegen de muur en 

voornamelijk bestaan uit een vaste groep activisten, is er onder de internationale deelnemers veel meer 

verloop. Zij blijven vaak voor een bepaalde periode in de West-Bank en keren nadien terug naar hun 

thuisland. Dit burgerverzet in de West-Bank is daarnaast ook voor sommigen een deel geworden van 

wat onder andere Brin (2006) en Isaac (2010) beschrijven als politiek toerisme in de regio en dus het 

bezoeken van plaatsen die gerelateerd zijn aan het Israëlisch-Palestijns conflict. Deze toeristen komen 

naar de dorpen om het verhaal van de strijd te leren kennen. 

 

De deelname van Israëlische en internationale activisten aan het Palestijnse verzet wordt gezien als 

van essentieel belang voor het voortduren van het lokale burgerverzet tegen de muur. Hun deelname 

is, samen met die van Israëlische activisten, volgens de Palestijnse organisatie van dit verzet om 

verschillende redenen belangrijk.  

 

Ten eerste stellen verschillende leiders van het lokale burgerverzet tegen de muur dat uit ondervinding 

blijkt dat de aanwezigheid van Israëlische en internationale activisten zorgt voor een minder 

gewelddadige onderdrukking van het verzet door het Israëlische leger. “Internationals and Israelian 

are important in the demonstrations because than it’is less violence” (Abdallah Abu-Rahma, interview 

op 6 juli 2009). Volgens Pollock (2008) gaat men hierbij uit van de veronderstelling dat Israëlische 

soldaten meer inzitten met het verwonden van een Israëlische of internationale activisten die 

deelnemen aan het burgerverzet tegen de muur waarbij dit niet het geval is met Palestijnse 

slachtoffers. Daarnaast gaat men er van uit dat de aanwezigheid van derde-getuigen, in dit geval 

internationale activisten of getuigen die deel uitmaken van de Israëlische kant van het conflict, het 

mogelijke geweld dat het Istaelische leger gebruikt, tempert.  

  

                                                 
16

 Zie Hoofdstuk 3: De lokalisering, radicalisering en internationalisering van het Palestijnse verzet tegen de 

muur, 3.2 Internationale activisten als een belangrijk onderdeel van het Palestijnse verzet tegen de muur, p. 48.  

De ISM was reeds actief voor de start van het verzet tegen de muur. Vanaf 2003 heeft deze organisatie zich 

voornamelijk gefocust op de participatie van internationale vrijwilligers aan het verzet tegen de muur. 
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Ten tweede kunnen Israëlische en internationale activisten door middel van directe actiemethoden de 

arrestatie van Palestijnse activisten van het verzet vermijden. Volgens de coördinator van het lokale 

comité van Bil’in, Abdallah Abu-Rahma (interview op 2 juli 2009), zijn internationale activisten er 

reeds in geslaagd de arrestatie van Palestijnen te verhinderen en zelfs te bevrijden wanneer zij werden 

gearresteerd door het Israëlische leger. Daarnaast roept bij dreiging van nachtelijke invallen van het 

Israëlische leger in het dorp men internationale activisten op om in het dorp te verblijven en te 

overnachten om mogelijke arrestaties van Palestijnse activisten te blokkeren. 

 

Ten derde stellen verschillende leiders van de lokale comités en andere organisaties dat de 

aanwezigheid van Israëlische en internationale activisten het toenemende gevoel van isolatie bij de 

Palestijnse bevolking in de West-Bank verminderen. Hun aanwezigheid kan een symbolische indicatie 

betekenen dat de internationale gemeenschap hen niet volledig vergeten is (Holy Land Trust, 2010).  

    

Doordat Israëlische en internationale activisten deelnemen aan het lokale burgerverzet tegen de muur 

wordt er ten vierde een spotlicht op dit verzet geplaatst. Hun aanwezigheid in de demonstraties heeft 

immers al gezorgd voor meer media-aandacht voor het burgerverzet tegen de muur. Zo stellen Arraf & 

Shapiro (2003, p.69): “International media takes an interest if internationals are there”. 

 

Tenslotte stelt men dat de getuigenissen van de internationale activisten die zij meenemen naar hun 

thuisland, een belangrijk middel om de internationale aandacht te vestigen op het Palestijnse 

burgerverzet – dat in de media vaak overschaduwd wordt door gewelddadige incidenten – en op de 

realiteit van de Israëlische bezetting. “They are witniessing our struggle and take the story with them 

why we struggle and demonstrate” (Iyad Burnat, interview op 2 juli 2009). Om dit te versterken werd 

bovendien in 2009 een internationaal netwerk, het ‘International Network for the Palestinian Popular 

Nonviolent Resistance’, opgericht in solidariteit met het verzet tegen de muur. 

 

 

6. De geweldadige onderdrukking van het verzet 
 

De Israëlische autoriteiten proberen het verzet tegen de muur op verschillende manieren, vaak 

gewelddadig, te breken. Het Israëlische leger voert hierbij een beleid van arrestaties, detenties, 

binnenvallen van dorpen, opleggen van een uitgaansverbod in de dorpen en uitvoerig geweld en 

dreigingen
17

. Zo gebruiken Israëlische soldaten om de demonstraties en interventiemethoden uiteen te 

                                                 
17

 Voor een uitvoerige beschrijving van de onderdrukking van het verzet tegen de muur, zie het gezamenlijke 

rapport van twee Palestijnse organisaties: Addameer en Stop the Wall. (2009). Repression allowed, resistance 

denied. Israël’s supression of the popular movement against the Apartheid Annexation Wall. Ramallah: Author. 
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drijven fysiek geweld, traangas, ‘sound boms’, rubberen en echte munitie
18

. Tussen 2005 en 2009 

raakten hierdoor minstens 1.600 actievoerders gewond en werden er 16 gedood (Addameer & Stop the 

Wall, 2009).  

 

Om het verzet in de kiem te smoren zijn daarnaast vele demonstranten en leiders van het verzet 

gearresteerd. Zo stelt Human Rights Watch (2010) dat “the Israeli authorities are effectively banning 

peaceful expression of political speech by bringing spurious charges against demonstrators, plus 

detaining children and adults without basic due process protections”.
19

 Er zouden tenminste 170 

Palestijnen gearresteerd zijn sinds 2002 en lopen er anno 2009 lopen 129 aanklachten tegen Israëlische 

activisten die deelgenomen hebben aan het protest tegen de muur (Addameer & Stop the Wall, 2009). 

In de Palestijnse dorpen waarin het verzet wordt georganiseerd, zijn het voornamelijk leden en leiders 

van de lokale comités die worden gearresteerd. Volgens Human Rights Watch (2010) zijn velen onder 

hen aangeklaagd op basis van twijfelachtig bewijsmateriaal, waaronder vermoedelijk gedwongen 

bekentenissen.  

 

Tenslotte gebruikt het Israëlische leger collectieve strafmiddelen om het verzet tegen de muur in de 

dorpen te stoppen. Het Israëlische leger valt geregeld de betreffende dorpen ’s nachts binnen op zoek 

naar personen die zij willen arresteren of om huiszoekingen te doen, met als doel schrik aan te jagen 

aan de inwoners (Addameer & Stop the Wall, 2009). Verschillende dorpen werden ook reeds onder 

een tijdelijk uitgangsverbod geplaatst, waarbij het voor alle inwoners van het dorp verboden is om uit 

hun huis te komen. Ook stellen Addameer en Stop the Wall (2009) in hun rapport dat het intentioneel 

vernielen van watertanks en andere eigendommen door Israëlische soldaten, geregeld voorkomt bij de 

invallen door het leger in de dorpen. Recent zijn de gebieden van de dorpen Bil’in en Ni’lin op vrijdag 

afgekondigd als gesloten militaire zone waardoor Israëliërs, internationalen en Palestijnen die niet in 

het dorp wonen, het dorp niet kunnen betreden op vrijdag om deel te nemen aan de demonstraties 

(Izenberg, 2010). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem (2009) heeft vastgesteld dat: “since the end of 2008, 

security forces in the West Bank have used 0.22-caliber bullets as an additional means, along with the firing of 

rubber-coated metal bullets and tear-gas, to disperse demonstrators” (http://www.btselem.org/English/Press_ 

Releases/20090709.asp) 
19

 http://www.hrw.org/en/news/2010/03/05/israel-end-crackdown-anti-wall-activists 
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7. Bil’in als symbool van het gezamenlijke verzet 
 

Het dorp Bil’in is sinds 2005 het symbool geworden van het Palestijnse verzet tegen de muur en het 

dorp slaagt er in hun verzet vol te houden tot vandaag de dag, in tegenstelling tot vele andere dorpen. 

Het dorp is bekend om zijn continue, wekelijkse demonstraties tegen de muur op vrijdag waar veel 

Israëlische en internationale activisten aan deelnemen.  

 

Bil’in ligt 12 kilometer ten westen van Ramallah en vier kilometer ten oosten van de Groene Lijn. Het 

telt ongeveer 1700 inwoners die voornamelijk leven van landbouw en handel. In 2004 werden 320 

dunums (3200 are) van de grond van Bil’in door Israël geconfisceerd voor de constructie van de muur. 

Door de route van deze muur komen nog eens 2000 dunums (20.000 are) aan de andere kant van de 

muur te liggen, afgesneden van het dorp. Dit land bestaat voornamelijk uit olijfboomgaarden, 

amandelbomen en vijgenbomen en komt neer op ongeveer 58 procent van de totale oppervlakte van 

het land dat eigendom is van de inwoners van Bil’in (Abdallah Abu-Rahma, interview op 6 juli 2009).  

 

De constructie van de muur startte in januari 2005 waartegen een spontante reactie van verzet kwam 

van de inwoners van Bil’in. Het doel van het verzet in deze periode was de bouw van de muur 

tegenhouden en verhinderen. “We tryed to stop the bulldozers [...]. We went to the bulldozers when 

they worked on the land, we put oursleves in chains tot boycot the bulldozers” (Iyad Burnat, interview 

op 2 juli 2009). 

 

In februari 2005 werd een lokaal comité opgericht, ‘The Popular Committee against the Wall of 

Bil’in’, vanuit het gevoel dat het noodzakelijk was om het verzet te organiseren en veel mensen 

hiervoor te mobiliseren en te motiveren. Het lokale comité bestaat anno 2009 uit 11 dorpsbewoners, 

waaronder leden van de verschillende partijen en organisaties aanwezig in het dorp (Abdallah Abu-

Rahma, interview op 6 juli 2009). Het comité begon contacten op te bouwen met Israëlische en 

internationale activisten en organisaties en werkte concrete ideeën uit voor directe acties en thema’s 

voor de demonstraties.  

 

Het verzet in Bil’in heeft door de creativiteit van de verzetsacties reeds heel wat media-aandacht 

getrokken
20

. Voorbeelden van creatieve acties in Bil’in als onderdeel van het verzet tegen de muur 

waren bijvoorbeeld het zich vastbinden aan de olijfbomen om de vernieling door bulldozers tegen te 

gaan, het houden van een voetbalmatch op het onteigende land of het opsluiten van enkele activisten in 

een zelfgemaakt hek op de geplande route van de muur. 

                                                 
20

 Sommige acties zijn ook gebruikt in andere Palestijnse dorpen die zich tegen de muur verzet. Bil’in 

onderscheidt zich echter door de aanhoudende creativiteit en originaliteit in het verzet tegen de muur waardoor 

het meer media-aandacht en meer internationale en Israëlische activisten aantrekt. 
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Na de constructie van de muur, in april 2006, werd overgeschakeld naar wekelijkse demonstraties op 

vrijdag, een strategie om het verzet in het dorp te kunnen volhouden. Deze demonstraties vertrekken 

na het vrijdaggebed, waarna verzameld wordt aan de moskee en de stoet van Palestijnse, Israëlische en 

internationale activisten naar de gele poort in de muur vertrekt, de poort die hen scheidt van hun 

grond. Gemiddeld dagen er zo’n 200 tot 300 demonstranten op, maar bij speciale gebeurtenissen loopt 

het aantal demonstranten op tot meer dan 3000 (Iyad Burnat, interview op 2 juli 2009).. 

 

De creativiteit van het verzet in Bil’in toont zich ook tijdens deze wekelijkse demonstraties die vaak in 

een bepaalde thema zijn ingekleed. Sommige demonstraties stonden in het teken van een specifieke 

groep: zo organiseerde men op de Internationale Vrouwendag; een vrouwenmars, op de Internationale 

Dag van de Rechten van het Kind; een demonstratie met kinderen en een demonstratie met mensen 

met een beperking op de Internationale Dag van de Gehandicapten. Daarnaast werd in de 

demonstraties vaak op een creatieve manier verwezen naar de gevolgen van de muur en de bezetting 

door het meedragen van voorwerpen die deze gevolgen symboliseren. Voorbeelden hiervan zijn het 

dragen van een grote slang die verwijst naar de kronkelroute van de muur in de route, nagemaakte 

grafstenen en grote kooien die wijzen op hun situatie als leven in een soort gevangenis. Tenslotte 

krijgen heel wat demonstraties een thema die verwijst naar gelijkenissen met andere conflicten of met 

gebeurtenissen in de wereld zoals de demonstratie op 6 november 2009 die gekaderd was in het thema 

van de twintigste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur.  

 

Het lokale comité is er bovendien in geslaagd de route van de muur te verbinden met de uitbereiding 

van nabije Israëlische nederzetting zoals de grote nederzetting Modi‘in ‘Ilit. Abdallah Abu Abu-

Rahma (interview op 6 juli 2009): “we discovered that they put the wall in this place and we founded 

on maps that they want to fill all of the land behind the wall with settlements”. Nadat men eind 2005 

informatie had verworven dat de constructie van een uitbereiding Matityahu Oost, een onderdeel van 

de Modi’in ‘Ilit nederzetting gelegen op de grond van Bil’in, gebeurde zonder de toestemming van de 

Israëlische overheid, richtte het lokale comité zijn acties ook tegen de bouw van settlements op hun 

grond. Het lokale comité bedacht het idee om in dit gebied een soort caravan te plaatsen en te bewonen 

om de vergelijking te maken met de illegale huizen die er werden gebouwd. De eerste twee pogingen 

werden na een paar uren door het Israëlische leger verwijderd waarop men de beslissing nam om op 

dezelfde plaats een klein huis te bouwen waarin Palestijnse, Israëlische en internationale activisten 

ervoor zorgden dat dit huis 24 op 24 bewoond was. Dit gebeuren betekende een doorbraak in de 

rechtzaak die was aangespannen tegen de bouw van Mitatyahu-Oost op grondgebied van Bil’in. Het 

Israëlische Hooggerechtshof gaf immers een bevel tot het bevriezen van de constructie en van de 

uitbereiding in Mitatyahu-Oost. 
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Het lokale comité van Bil’in, met hulp van Israelische organisaties, spande ook een rechtszaak aan 

tegen de route van de muur dat door hun land liep en heel wat land van het dorp afscheidde. Hoewel 

het meer dan twee jaar duurde voordat de zaak werd behandeld, oordeelde het Israëlische 

Hooggerechtshof op 4 september 2007 dat de Israëlische overheid de route voor een deel van 1,7 

kilometer van de muur nabij het dorp Bil’in moest veranderen omdat “the current route was ‘highly 

prejudicial’ to the villagers and not justifiable on security grounds”
21

 (Asser, 2007). Pas op 11 

februari 2010 begon het Israelische leger met het herleggen van de muur, waardoor volgens de laatste 

plannen ongeveer 650 dunum (6500 are) opnieuw aan de kant van het dorp zal liggen van de muur. 

Hierdoor zullen echter nog steeds meer dan 1300 dunum (13.000 are) aan de andere kant van de muur 

blijven waardoor dit voor het dorp geen volledige overwinning is (Lazaroff & Izenberg, 2010). 

Desondanks werd deze beslissing van het Hooggerechtshof gezien als een belangrijk succes in de 

strijd van Bil’in tegen de muur.  

 

Daarnaast heeft het lokale comité een rechtzaak lopen tegen twee Canadese bedrijven in het 

Hooggerechtshof van Quebec, Canada. Het dorp beschuldigt deze twee bedrijven internationale en 

Canadese wetgeving te overtreden door residentiele woningen te bouwen en verkopen aan Israëlische 

burgers in de illegale nederzetting van  Modi’in Illit op grond van het dorp Bil’in
22

.  

 

Het oordeel van het Israëlische Hooggerechtshof over de verplaatsing van de muur en de  rechtzaak in 

Canada brachten opnieuw heel wat regionale en internationale media-aandacht voor het verzet in het 

dorp. Veel van deze mediaberichten focussen daarnaast op de geweldadige repressie door het 

Israëlische leger van het verzet in Bil’in. Zoals hierboven beschreven vallen er ook in Bil’in geregeld 

gewonden door de geweldadige pogingen van het Israëlische leger om de wekelijkse demonstraties 

uiteen te drijven en te stoppen. Daarnaast raakte één Palestijnse activist op 17 april 2009 dodelijk 

gewond door een traangasprojectiel dat van dichtbij afgeschoten werd. Het dorp werd ook meermaals 

het slachtoffer van het opleggen van een uitgaansverbod en van nachtelijke invallen door het 

Israëlische leger. Ook werden verschillende leiders van het lokale comité van Bil’in en Palestijnse, 

Israëlische en internationale activisten die deelnamen aan het verzet in Bil’in gearresteerd.  
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 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6979923.stm 
22

 http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=440 
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8. Besluit 
 

In verschillende dorpen in de West-Bank verzetten lokale inwoners zich samen met Israëlische en 

internationale activisten tegen de bouw van de muur op hun grondgebied. De muur heeft een 

mogelijkheid en plaats gecreëerd waar Palestijnse, Israëlische en internationale activisten samenkomen 

om zich tegen een specifiek onderdeel van de bezetting van Israël te verzetten. “It opened a space to a 

longstanding international involvement and the continuous active presence of dozens of activists 

coming from all over the world” (Warschawski, 2006, p.21). Het is ook een plaats waar nieuwe, lokale 

leiders zijn opgestaan en waar nieuwe Palestijnse, Israëlische en internationale groepen en organisaties 

zijn ontstaan. De case van het verzet in Bil’in toont hoe dit verzet zich op verschillende niveaus richt 

om hun doel te bereiken, namelijk het land van het dorp terug te krijgen. 
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Hoofdstuk 3: De lokalisering, radicalisering en internationa-

lisering van het Palestijnse verzet tegen de muur 

 
 

Inleiding 
 

In dit hoofdstuk nemen we een stap terug in de tijd en kijken we naar het Palestijnse burgerverzet 

tegen de Israëlische bezetting van de Palestijnse Gebieden en de directe participatie van Israëlische en 

internationale activisten vanaf deze bezetting in 1967. Hoewel de format van deze eindverhandeling 

onvoldoende is om een volledig overzicht te geven van dit Palestijnse verzet tegen de bezetting en van 

de participatie van Israëlische en internationale activisten hieraan, wordt in dit hoofdstuk toch een 

poging gedaan om enkele relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen te schetsen, opdat het mogelijk 

zou zijn het centrale onderwerp van dit thema, namelijk de deelname van Israëlische en internationale 

activisten aan het Palestijnse verzet tegen de muur, enigszins te kaderen. De focus ligt hierbij op 

geweldloze manieren van openlijk politiek activisme zoals demonstraties, protesten, stakingen, etc.; 

namelijk gelijkaardige activiteiten die in het burgerverzet tegen de muur worden gebruikt in de Bezette 

Gebieden
23

. We vonden deze omkadering van essentieel belang in deze masterproef omdat het verzet 

tegen de muur en de deelname van Israëlische en internationale activisten, gegroeid is uit eerdere 

gezamenlijke activiteiten tegen de bezetting. Daarnaast is het hierdoor mogelijk om enkele verschillen 

met het Palestijnse burgerverzet en de Israëlische en internationale deelname hieraan te schetsen.  

 

In een eerste paragraaf wordt het Palestijnse verzet tegen de bezetting geschetst, waarbij hoofdzakelijk 

ingegaan wordt op de eerste en tweede intifada. Aan het einde van deze paragraaf staan we stil bij de 

verschillen tussen deze twee intifada’s en het hevige verzet tegen de muur. De tweede paragraaf 

handelt over de Israëlische vredesbewegingen en hun posities tegenover dit verzet, waarbij we ook 

ingaan op de fysieke deelname van Israëlische activisten aan Palestijnse verzetsactiviteiten en andere 

gezamenlijke activiteiten tegen de bezetting. In deze paragraaf bespreken we bovendien de verschillen 

tussen de hoofdstroom van het Israëlische vredeskamp en de Israëlische activisten die deelnemen aan 

het burgerverzet tegen de muur. De participatie van internationale activisten aan dit verzet tegen de 

muur staat in de derde en laatste paragraaf centraal.  
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 We gaan hierbij bijvoorbeeld niet in op het culturele verzet van de Palestijnen tegen de bezetting dat 

bijvoorbeeld via muziek, poëzie, kunst en beelden wordt geuit. 
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1. Het Palestijnse burgerverzet 
 

Het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting van de West-Bank en Gaza vanaf de Zesdaagse 

Oorlog in 1967, kende twee intensieve periodes van opstand, de zogenoemde Palestijnse intifada’s
24

.  

 

1.1 De eerste intifada 

 

De eerste intifada begon in december 1987 als een serie van confrontaties tussen Israëlische soldaten 

en een massa boze Palestijnen, wat heeft geleid tot een langdurige periode van verzet (Lustick, 1993).  

Hoewel er al daarvoor geregeld protesten tegen de bezetting waren, die meestal geweldadig werden 

neergeslagen door het Israëlische leger, werden in deze periode de protesten steeds massaler en 

heviger ondanks dat ook deze met geweld werden beantwoord. Deze intifada kende al snel een enorme 

mobilisatie binnen alle sectoren van de Palestijnse samenleving waarbij hoofdzakelijk geweldloze 

verzetsactiviteiten en burgerongehoorzaamheid werden gebruikt tegen de Israëlische bezetting
25

. 

 

Gedurende de beginperiode van deze intifada ontstond een nieuw, ondergronds leiderschap onder de 

naam Unified National Command of the Uprising (UNLU). Dit leiderschap communiceerde – vanaf 

1988 in samenwerking met het naar het buitenland verbannen Palestine Liberation Organization (PLO) 

– met het Palestijnse volk via de verspreiding van pamfletten en persberichten waarin men opriep tot 

allerlei verzetsactiviteiten zoals stakingen, de boycot van Israëlische producten, de blokkade van 

wegen naar neerzettingen, de weigering van het betalen van belastingen, de oprichting van alternatieve 

instellingen om de afhankelijkheid van de Israëlische bezetter te verminderen, etc. (Abu-Nimmer, 

2006). De dagelijkse verantwoordelijkheid en de organisatie ter plaatse, werden uitgevoerd door lokale 

comités en organisaties
26

 die zich bezig hielden met concrete zaken en noden van de bevolking zoals 

eten, gezondheidszorg, veiligheid, onderwijs en het organiseren van protestactiviteiten (Lustick, 

1993). Daarnaast stonden in dit verzet ook verschillende Palestijnse prominente figuren op die als 

bemiddelaar fungeerden tussen het UNLU, de PLO en de internationale en Israëlische media.  

 

De Israëlische reactie op de intifada was zoals reeds vermeld gewelddadig. Demonstraties werden 

beantwoord met kogels, slagen en traangas en collectieve strafmiddelen zoals massale arrestaties, een 

algemeen uitgaansverbod in dorpen en steden, de sluiting van scholen en de vernieling van huizen, 

                                                 
24

 Intifada is een Arabische woord en betekent letterlijk ‘afschudden’. 
25

 Voor een volledige beschrijving van alle geweldloze verzetsactiviteiten die in de eerste intifada werden 

gebruikt, zie Awad, M. E. (1984). Non-violent resistance: A strategy for the Occupied Territories. Journal of 

Palestine Studies, 13(4), 22-36. 
26

 Deze waren het resultaat van de enorme toename en inspanningen van linkse politieke groeperingen en 

islamitische organisaties in de Palestijnse Bezette Gebieden om structuren op te richten voor sociale en 

economische onafhankelijkheid van Israël (Parker, 2001). 
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werden systematisch ingezet
27

. Leiders en organisatoren van het verzet werden gearresteerd, 

gedeporteerd of vermoord. Ook economisch was de intifada een harde periode voor de Palestijnen die 

hun inkomen substantieel zagen verminderen, enerzijds door de algemene stakingen, de sluiting van 

winkels en de poging om onafhankelijk te worden van Israëlische structuren (Schulz, 1996), maar 

anderzijds ook door de Israëlische economische politiek in de Bezette Gebieden als een subtiel 

mechanisme van repressie (Roy, 2008).  

 

Vanaf 1991 geraakte de intifada volgens Schulz (1996) in een impasse: de Palestijnse moeheid met de 

intifada en de gevolgen hiervan begonnen toe te nemen, de massale geweldloze opstand verschoof 

naar een meer gemilitariseerde opstand, de interne verdeeldheid onder de Palestijnen steeg, etc. Tegen 

het einde van de intifada waren bovendien veel van de lokale comités en organisaties uiteengevallen 

door Israëlische repressie of interventies van de PLO die haar leidende positie in de Palestijnse 

Gebieden in stand wou houden (Parker, 2001). Het officiële einde van deze intifada wordt meestal 

geplaatst bij het tekenen van de Oslo-akkoorden in september 1993 waarin een interim-zelfbestuur van 

de Palestijnen werd overeengekomen via de oprichting van de Palestinian National Autority (PA). 

Belangrijk hierbij op te merken is dat deze Oslo-akkoorden geen vredesakkoorden waren, maar een 

uitwerking van een kader van deze Palestijnse interim-autonomie, in afwachting van het moment 

waarop een echt vredesakkoord bereikt kon worden (Parker, 2001). Dit interim-plan creëerde echter 

enkele verspreide en gefragmenteerde autonome zones waarbij de autonomie van de PA nog steeds 

onderworpen blijft aan Israëlische fundamentele veiligheidseisen. 

 

1.2 De tweede intifada 

 

Op 28 september 2000 was het bezoek van de toenmalige leider van de Likud-partij in Israël, Ariel 

Sharon, aan de Haram al-Sharif/Tempelberg in Oost-Jeruzalem onder begeleiding van een groot aantal 

soldaten, de ontvlambare gebeurtenis voor het uitbreken van de tweede intifada, ook wel de Al-Aqsa 

intifada genoemd. De opgestapelde frustratie en boosheid van de Palestijnen over de gebrekkige 

vredesonderhandelingen, de verergerde situatie in de Bezette Gebieden en de uitbreiding van de 

Israëlische nederzettingen, waren de basis voor deze tweede periode van opstand. 

 

Het begin van de tweede intifada werd gekenmerkt door demonstraties en schermutselingen in de 

West-Bank en Gaza, voornamelijk rond de checkpoints, maar escaleerde naar meer gewapende 

conflicten tussen Israëlische soldaten en Palestijnse politie en andere gewapenden (Allen, 2008). De 

Israëlische autoriteiten sloegen terug met tankgranaten en artillerie. Er kwam een verdere escalatie van 

het geweld in het conflict door Palestijnse zelfmoordaanslagen tegen Israëlische burgers, kolonisten en 
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 Over de mensenrechtenschendingen en de repressieve maatregels tegen de eerste intifada hebben verschillende 

organisaties zoals Al Haq, B’tselem en Amnesty Interantional rapporten gepubliceerd.  
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soldaten en het vermoorden van verdachte militanten en omstaanders door Israël. De Israëlische 

autoriteiten plaatsten checkpoints en wegversperringen om de vrije beweging van de Palestijnen te 

verhinderen. In 2002 viel het Israëlische leger Palestijnse steden en vluchtelingenkampen binnen onder 

de naam ‘Operation Defensive Field’, en vernielden verschillende politiebureau’s, Palestijnse 

ministeries, NGO-gebouwen en vele huizen en boomgaarden. De Palestijnse steden Ramallah, 

Bethlehem, Nablus, Jenin, Tulkarem en Qalqiliya werden ingenomen en opnieuw bezet, een 

uitgaansverbod werd uitgeroepen en de bevolking werd afgesneden van water- en 

elektriciteitbevoorrading (Beinin & Stein, 2006). In dezelfde periode startten de Israëlische autoriteiten 

bovendien met de bouw van de fysieke scheiding, de muur, die de West-Bank moest afscheiden van 

Israël en, volgens de officiële verklaringen, Israëlische burgers moest beschermen tegen Palestijnse 

zelfmoordaanslagen.  

 

Hoewel de meeste aandacht naar de geweldige incidenten van deze tweede intifada
28

 ging, is het 

belangrijk op te merken dat ook in deze periode van verzet, geweldloze demonstraties en acties een 

belangrijk onderdeel waren van deze Palestijnse opstand. Zo stelt Abu-Nimmer (2006, p. 142-143): 

Despite the association of this second initfada with suicide bombings and armed resistance, there has 

been a strong continuation of Palestinian nonviolence. [...] Palestinians took to the streets and 

launched daily protests and other nonviolent activities.   

 

1.3 Sumud 

 

Naast deze twee grote perioden van zichtbaar Palestijns verzet tegen de bezetting, is het belangrijk 

even stil te staan bij het alledaagse verzet van de Palestijnen, ook wel ‘sumud’ genoemd. Het begrip 

‘sumud’, dat vaak gebruikt in de regio en meestal vertaald wordt als ‘standvastigheid’, verwijst naar 

de veerkracht en de volharding van de Palestijnen ondanks de onderdrukking en de moeilijkheden die 

de Palestijnen ondervinden door de bezetting (Norman, 2010). Specifiek verwijst het naar het in stand 

houden van de historische, culturele en psychologische verbondenheid met het land en de 

gemeenschap en het ontwikkelen van ‘sumud’-economieën en -strategieën tegen alle verwachtingen 

in. Door gewijzigde omstandigheden en het erger worden van de bezetting verwijst dit begrip nu ook 

naar het zich verzetten tegen de immobiliteit en dus tegen het opsluiten van gemeenschappen en tegen 

de moeilijke omstandigheden om zich te verplaatsen naar scholen, universiteiten, werk, etc. 

(Hammami, 2004). 

Deze sumudstrategieen onderscheiden zich van pure overlevingsstrategieen omdat 

overlevingsstrategieën voornamelijk een aanpassing en een omgaan met de omstandigheden waarin 

men leeft, inhouden. Het concept van ‘sumud’ onderscheidt zich dus door een bepaalde menselijke 
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 In deze intifada zijn meer dan 4000 Palestijnen, waaronder 700 kinderen gedood, en meer dan 1000 Israëliërs, 

waaronder 700 burgers (Usher, 2005). 
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factor of kracht hieraan toe te voegen (Allen, 2008; van Teeffelen, 2010). Deze kracht wordt duidelijk 

in activiteiten van de Palestijnse ‘sumud’, die een aanvechting van de bezetting uitademen. Deze 

alledaagse handelingen van verzet kunnen volgens Scott (1985) een krachtig effect hebben wanneer zij 

zich op termijn opstapelen. 

 

1.4 De lokalisering van het Palestijnse burgerverzet 

 

Wat zijn nu de opvallendste verschillen tussen het Palestijnse burgerverzet tijdens de twee intifada’s 

en het recente burgerverzet tegen de muur dat in het vorige hoofdstuk uitvoerig werd besproken? 

 

Hoewel er door de Palestijnse leiders van het verzet tegen de muur vaak gelijkenissen worden gemaakt 

tussen de eerste intifada en de recente opkomst van het verzet tegen de muur, is het verschil vrij 

opmerkelijk. De eerste intifada werd immers gekenmerkt door de aanwezigheid van massaal 

burgerverzet dat tegen de bezetter werd gebruikt. Het huidige verzet tegen de muur blijft in 

tegenstelling hiermee geïsoleerd in enkele dorpen waardoor we nu eerder kunnen spreken van een 

lokalisering van het Palestijnse burgerverzet. Daarnaast moet worden opgemerkt dat niet alle dorpen 

die getroffen worden door de muur voor dit verzet hebben gekozen. Tenslotte is er weinig of geen 

participatie aan het verzet van Palestijnen die van buiten deze dorpen komen. 

 

De redenen die worden gegeven voor deze beperkte mobilisatie in vergelijking met de eerste intifada 

zijn talrijk. Voorbeelden hiervan zijn de fragmentatie van de West-Bank en de bijhorende inkrimping 

van het sociale leven van de Palestijnen dat gecreëerd is door het Israëlische bezettingsregime, de 

beperkte focus van het verzet op de muur (Pallister-Wilkins, 2009), de continue gewelddadige reactie 

van het Israëlische leger waardoor mensen niet meer geloven dat er deze keer wel iets zal veranderen
29

 

(Ghassan Andoni, interview op 13 juli 2009) en de inefficiënte organisatiestructuren van het verzet en 

de houding van de Palestijnse Autoriteit in deze kwestie (Norman, 2010). Ook moet hier 

geconcludeerd worden dat hierover nog weinig onderzoek is verricht.  

 

Het burgerverzet tegen de muur startte, zoals vermeld, reeds in het midden van de tweede intifada, 

namelijk in 2003. Ondanks het feit dat het einde van deze tweede intifada in het algemeen gesitueerd 

wordt in februari 2005, hield dit verzet tot vandaag de dag stand. Dit Palestijnse verzet tegen de muur 

wordt dus door de lokalisering en het gebrek aan massaparticipatie niet gezien als een significant en 

algemeen verspreid gebeuren dat bestempeld kan worden als het voortduren van de intifada.  
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 Het niet geloven in het burgerverzet tegen de muur is iets wat in informele gesprekken met Palestijnen, 

bovendien vaak tegenkwam. 
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Tenslotte willen we nog stil staan bij het verschil tussen het recente burgerverzet tegen de muur en het 

alledaagse verzet of sumud. In tegenstelling tot het verzet tegen de muur, sluit dit alledaagse verzet 

eerder aan bij een individuele weerstand en strategie dan een doelbewuste inspanning dat onderdeel 

uitmaakt van een grotere beweging en organisatie, zij het hier lokaal gesitueerd.  

 

 

2. Het Israëlische vredeskamp 
 

In deze paragraaf staan we stil bij het vredesactivisme in Israël na de bezetting in 1967 van de 

Palestijnse Gebieden en bij de deelname van Israëlische activisten aan het Palestijnse verzet tegen 

deze bezetting. 

 

2.1 Het Israëlische vredeskamp: steun voor het Palestijnse verzet? 

 

Het vredesactivisme in Israël na de bezetting in 1967 wordt ook wel Israëlische vredeskamp 

genoemd.
30

 Volgens Hermann (2009) kan dit vredeskamp het best omschreven worden als een 

gedecentraliseerd geheel van verscheidene sociale bewegingsorganisaties die verschillen qua grootte, 

type en strategieën en die verenigd worden in hun overtuiging dat vrede in de regio mogelijk is en in 

de toekomst kan bereikt worden op een geweldloze manier. Het is belangrijk hierbij op te merken dat 

er reeds voor 1967 Israëlische vredesgroepen bestonden, zoals de groep ‘Brit Shalom’, opgericht in 

1925, die het Zionistische leiderschap en de autoriteiten van het Britse mandaat probeerden te 

overtuigen van de nood om de groeiende joods-Arabische spanningen te verzachten door het invoeren 

van een binationaal model. 

 

Na de overwinning in 1967 heerste er onder de Joodse bevolking een grote tevredenheid en hoop op 

de realisatie van een 'Groter Israël'
31

. Niettemin ontstonden er in deze periode ook verschillende 

vredesgroepen (Lamarche, 2008). Voorbeelden zijn de 'haTnua l'Shalom uBitachon' (The Movement 

for Peace and Security) die door Hermann (2006) wordt beschreven als de eerste 'massa' 

vredesbeweging, de religieuze groep 'Oz v'Shalom' (Courage and Peace) en de 'haMoatsa ha Yisraelit 

l'Shalom Yisrael-Falestin' (The Israeli Council for Israeli-Palestian Peace), een soort denktank. 

  

De bloeiperiode van het Israëlische vredesactivisme begon echter in 1978, met de opkomst van 

'Shalom Achshaw' (Peace Now), de grootste en bekendste Israëlische vredesbeweging (Hermann, 

2009). Een brief van 348 reservisten van het leger aan de toenmalige Eerste Minister van Israël met de 
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 In deze paragraaf wordt opnieuw toegespitst op protest en interventiebewegingen binnen het Israëlische 

vredeskamp. Voor een volledig overzicht van de Israëlische vredesbewegingen zie Hermann, T. S. (2009).  The 

Israeli Peace Movement: A Shattered Dream. New York: Cambridge University Press. 
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 Een 'Groter Israël' verwijst naar het grondgebied in de Bijbelse geschriften, duidend op het gebied van het 

voormalig Britse mandaat en zelfs daarbuiten. 
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vraag voor de stopzetting van de bezetting lag aan het begin van de beweging. De beweging kende al 

zeer snel een ongeziene populariteit en aan hun eerste demonstratie namen ongeveer 40.000 mensen 

deel. De demonstraties van Peace Now in 1982 in Tel Aviv, naar aanleiding van de bloedbaden in 

Sabra en Shatila waar 400.000 betogers aan deelnamen – ongeveer 20 procent van de toenmalige 

Israëlische bevolking – toonde het hoogtij van deze beweging. 

 

Met het uitbreken van de eerste intifada in 1987 brak een hoogtepunt van het Israëlische 

vredesactivisme aan. Het brutale geweld waarmee het Israëlische leger de Palestijnse opstand te 

onderdrukte, zorgde voor het ontstaan van een veelheid van vredesorganisaties in Israël, bracht nieuwe 

vormen van protest en politieke activiteit met zich mee en trok nieuwe generaties activisten aan 

(Kaminer, 1989). Zowel de intensiteit, het aantal functionerende organisaties en betrokken personen 

als de hoeveelheid externe donaties aan deze organisaties, toonden volgens Hermann (2009) dit 

hoogtepunt aan. Voorbeelden van nieuwe groepen die in deze periode ontstonden zijn 'Dai La'kibush' 

(End the Occupation) en 'haShana ha Eshrim v'Achat' (The 21st Year), verwijzend naar de 21 jaar die 

voorbij gingen sinds de oorlog van 1967 en de bezetting van de Palestijnse Gebieden. Het groeiend 

aantal vrouwengroepen en -organisaties binnen de vredesbeweging was één van de meest significante 

ontwikkelingen in deze periode, zoals bijvoorbeeld de opkomst van Women’s Peace Coalition 

(Sharoni, 1995). 

 

De aanvang en de ondertekening van de Oslo-akkoorden in 1993 betekenden het einde van dit 

hoogtepunt. De Israëlische vredesactivisten toonden zich immers tevreden met deze onderhandelingen 

en steunden hun regering hierin. Na jaren van hevig activisme ervoeren vele activisten bovendien een 

soort moeheid en besloten zij vredesopbouw over te laten aan hun regering (Hermann, 2006). In het 

begin van de jaren negentig verdwenen de meeste Israëlische vredesgroepen en -organisaties dan ook 

van het publieke toneel. Hoewel zij er in latere jaren soms in slaagden duizenden demonstranten 

samen te brengen voor protestacties, waren dit enkel sporadische gebeurtenissen die onvoldoende 

bleken voor het opnieuw ontwaken van het vredeskamp. De meeste vredesgroepen hielden zich in 

deze periode voornamelijk bezig met het opzetten van gezamenlijke projecten met Palestijnen gericht 

op dialoog, zoals wordt beschreven in de volgende paragraaf van dit hoofdstuk. Dit ‘verzoeningswerk’ 

bracht echter geen massale rekrutering voor georganiseerde vredesprotesten met zich mee (Hermann, 

2006). Desondanks ontstonden er eind jaren negentig van de vorige eeuw opnieuw verschillende 

vrouwelijke vredesinitiatieven waaronder 'The Four Mothers', een beweging bestaande uit moeders 

van Israëlische soldaten die in Zuid-Libanon opereerden en die de terugtrekking van deze troepen 

eisten. 

 

Het falen van nieuwe vredesonderhandelingen en de hierna uitbrekende tweede intifada in 2000, 

leidde het Israëlische vredeskamp tot een diepe crisis. Hoewel massale mensenrechtenschendingen van 
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het Palestijnse volk door het Israëlische leger en autoriteiten in de lokale en internationale media 

gedocumenteerd werden, zoals bijvoorbeeld het uiteendrijven van demonstraties door het schieten met 

scherp, de vernieling van huizen en het ontzeggen van de toegang tot gezondheidszorg, bleef de 

hoofdstroom van dit vredeskamp stil (Gordon, 2003; Fridman, 2007). Het wederzijdse geweld in dit 

conflict en het toenemende gevoel van angst zorgde ervoor dat een deel, voornamelijk de gematigde 

vleugel, van de Israëlische vredesbeweging uiteenviel (Hermann, 2006; Hermann, 2009; Dier, 2010) . 

Deze tumultueuze periode was echter ook de bakermat voor nieuwe, maar kleine vredesgroeperingen 

zoals Machsom Watch, Courage to Refuse, Ta'ayush en Anarchists Against the Wall
32

. We 

beschrijven hieronder kort de eerste twee groepen omdat we de groep Anarchists Against the Wall 

reeds hebben besproken in het vorige hoofdstuk
33

 en Ta'ayush uitvoerig aan bod komt in de volgende 

paragraaf
34

 omdat Ta’ayush een gezamenlijke organisatie is, gezamenlijk opgericht door Palestijnen én 

Israëliërs. Deze voorbeelden tonen aan dat de demobilisatie van de grootste Israëlische 

vredesbeweging Peace Now in de veiligheidscrisis van de tweede intifada plaats ruimde voor nieuwe, 

verscheidene groeperingen in plaats van de opkomst van een nieuwe grote en verenigde beweging 

(Dier, 2010). 

 

Machsom Watch werd in januari 2001 door drie vrouwen opgericht die geschokt waren door de 

verhalen over veelvuldige schendingen aan de checkpoints. Machsom Watch heeft de volgende drie 

doelen: toezicht houden op het gedrag van de soldaten aan checkpoints, instaan voor de bescherming 

van de mensen- en burgerrechten van Palestijnen die een poging ondernemen om naar Israël te gaan en 

het verspreiden van de resultaten van de observaties naar een breed publiek
35

. De groep bestaat nu uit 

een vierhonderdtal vrouwen, waarbij de exclusieve deelname van vrouwen volgens de groep een 

directe uitdaging van het dominante militaristische discours is, dat heerst in de Israëlische 

samenleving.  

 

Courage to Refuse is een groep die in 2002 ontstond na de publicatie van een brief getekend door 51 

Israëlische militairen waarin zij de weigering van de vervulling van hun legerdienst in de Bezette 

Gebieden
36

 te verklaarden. Vandaag de dag heeft een zeshonderdtal soldaten zich aangesloten bij deze 

groep en nemen zij deel aan demonstraties en publieke gebeurtenissen. De organisatie heeft een pro-

militaristische, Zionistische positie waarbij ze hun dienstweigering voorstellen als een patriottische 

daad (Lamarche 2009; Dier, 2010). Hoewel het fenomeen van 'refusnik' of dienstweigeraar niet nieuw 
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 Andere voorbeelden zijn Yesh Din (There is a Justice), Combatants for Peace, etc. 
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 Zie Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 2: Israëlische en internationale activisten in het Palestijnse verzet tegen de muur 

in de West-Bank, 5. Palestijnen, Israëlische en internationale deelnemers, p. 23-24. 
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 Zie Hoofdstuk 3: De lokalisering, radicalisering en internationalisering van het Palestijnse verzet tegen de 

muur 2.2 De actieve deelname van Israëlische activisten aan het Palestijnse verzet, p. 42-43. 
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 http://coalitionofwomen.org/home/english/organizations/machsom_watch 
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 http://www.couragetorefuse.org/english/movement.asp 
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is in Israël
37

, kreeg dit initiatief volgens Lamarche (2009) door zowel de context van de tweede 

intifada als door hun openlijke Zionistische positie, nationale aandacht.  

 

Ondanks de opkomst van nieuwe vredesgroepen kwam er tot vandaag de dag nog geen algemene 

heropleving van de Israëlische vredesbeweging, wat kan worden aangetoond door de reactie van dit 

vredeskamp op het uitbreken van twee recente oorlogen: de tweede Libanonoorlog en de Israëlische 

militaire operatie 'Cast Lead' in Gaza. 

Onmiddellijk na het begin van de bombardementen in juli 2006 op Libanon werden verschillende 

demonstraties tegen deze Libanonoorlog georganiseerd, voornamelijk door Arabisch-Israëlische
38

 

partijen en organisaties waaraan ook meer radicale vredesgroepen deelnamen. De demonstranten, die 

volgens de organiserende actoren ook voornamelijk van Arabische afkomst waren, kwamen hierbij 

volgens Hermann (2009) niet enkel op straat om hun standpunt tegen de oorlog uit te drukken, maar 

ook in de hoop dat deze oorlog de vredesbeweging in het algemeen zou doen heropleven. Dit bleek 

echter niet het geval te zijn. Slechts een beperkt aantal activisten
39

 namen deel aan deze demonstratie, 

er was geen deelname was van het grote publiek en geen ondersteuning door de media. Het was 

duidelijk dat het gros van het Israëlische vredeskamp niet uit zijn comateuze toestand ontwaakte door 

onder andere de sterke steun van deze oorlog bij de publieke opinie (Hermann, 2009). 

Ook in de demonstraties naar aanleiding van de Israëlische militaire operatie 'Cast Lead' in Gaza in 

Israël, bleef ondanks de internationale oproep tot protest, de participatie van joods-Israëlische 

activisten beperkt. Recent stelde Levy (2010), editor van de onafhankelijke Israëlische krant Haaretz 

bovendien dat: "If people didn't take to the streets in large numbers during Israel's Operation Cast 

Lead in Gaza, if people don't flood the streets now, when dangers lie in wait and opportunity is wasted 

time after time, [...], there isn't a genuine peace camp".
40

 

 

2.2 De actieve deelname van Israëlische activisten aan het Palestijnse verzet 

 

Hoewel het Palestijnse verzet hoofdzakelijk een Palestijnse zaak was en hoewel de meerderheid van 

de hierboven vermelde Israëlische vredesbewegingen zich voornamelijk richtte op het joods-

Israëlische publiek en hun beleidsvormers
41

, was er vanaf het begin van de bezetting in 1967 

participatie van Israëlische activisten in de strijd tegen de bezetting. Vanaf deze periode ontstond een 
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 Het fenomeen van 'refusnik' of dienstweigeraar vond ook plaats tijdens de eerste Libanonoorlog in 1982. Zij 

werden opgeroepen door de groep 'Yesh Gvul' (There is a Limit). 
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 Dit wijst op organisaties van Arabische inwoners van Israël die ongeveer 20 procent van de Israëlische 

bevolking vormen.  
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 Ongeveer 200 mensen protesteerden in Tel Aviv enkele uren na het begin van de bombardementen op 

Libanon op 13 juli 2006. Vier dagen later demonstreerden 600 tot 800 mensen door de straten van Tel Aviv 

tegen de oorlog. Op 22 juli 2006 vond een grotere demonstratie plaats met ongeveer 2000 tot 3000 deelnemers 

waaronder veel Arabisch-Israëlische burgers (Beinin, 2006). 
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 http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/there-has-never-been-an-israeli-peace-camp-1.264264 
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 waarbij men zich onthield zich zowel openlijk te richten op de Arabisch-Israëlische minderheid als te focussen 

op hun lijden, om hun mobilisering niet in gevaar te brengen (Hermann, 2009).  
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breed spectrum aan gezamenlijke Palestijns-Israëlische initiatieven
42

, waarbij we in deze paragraaf 

voornamelijk zullen focussen op de deelname van Israëlische activisten aan de gezamenlijke protest- 

en interventieactiviteiten tegen de bezetting. 

  

Vlak na de bezetting in 1967, publiceerde de socialistische Israëlische organisatie Matzpen
43

 reeds een 

gemeenschappelijke verklaring met Palestijnse organisaties en namen zij deel aan, door Palestijnen, 

georganiseerde en geleide demonstraties (Kaufman-Lacusta, 2008). Zij waren echter een kleine, 

radicale organisatie met slechts enkele honderden leden. 

 

In de aanloop van en tijdens de eerste intifada die in 1987 uitbarstte, steeg de participatie van 

Israëlische activisten aan het Palestijnse verzet en het aantal gezamenlijke Palestijns-Israëlische 

initiatieven, waaraan vanaf dan ook meer gematigde joods-Israëlische activisten van links-Zionistische 

achtergrond participeerden (Dajani, 1999; Kaufman-Lacusta, 2008). Een serie van gezamenlijke 

comités die zich toespitsten op het organiseren en het leiden van demonstraties tegen de bezetting, 

waren hiervan de meest zichtbare voorbeelden. Eén van deze comités was ‘The Committee for 

Solidarity with the Birzeit University’, dat het voorpaginanieuws haalde door de serie demonstraties 

die het hield tegen de sluiting van de universiteit. Dit betekende voor honderden Israëlische activisten 

hun eerste ervaring in het ontmoeten en samenwerken met Palestijnen en het zich verzetten tegen hun 

eigen leger. Ook ‘The Commitee Confronting the Iron Fist’ bracht, vanaf het midden van de jaren 

tachtig van de vorige eeuw, Palestijnse en Israëlische activisten samen in één organisatie. Deze 

organisatie legde zich toe op het geven van publieke speeches en persconferenties en het organiseren 

van en het deelnemen aan demonstraties, protestmarsen, etc. (King, 1999). 

Binnen de opkomst en groei van vrouwelijke Israëlische vredesgroepen en –activisten, in de periode 

van de eerste intifada, inspireerde de focus op de vrouwelijke identiteit ook tot verschillende 

gezamenlijke activiteiten met Palestijnse vrouwen (Hermann, 2009). De groep Women in Black, die in 

1988 ontstond, is hiervan een voorbeeld. Net na het uitbreken van de intifada kwam een aantal 

Palestijnse en Israëlische vrouwen, in het zwart gekleed, elke vrijdag op het zelfde uur samen om op 

een stille manier te demonstreren tegen de bezetting
44

. 

De participatie van Israëlische activisten in de antibezettingsstrijd ging in deze periode volgens 

Kaufman-Lacusta (2008) dus verder dan het afleggen van publieke verklaringen, het houden van 

protestmarsen en demonstraties binnen Israël, het weigeren van de legerdienst en het ontmoeten van 
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 Zie bijvoorbeeld Dajani en Baskin (2006) die deze gezamenlijke activiteiten tussen Palestijnen en Israëliërs in 
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grassroots dialooggroepen; religieuze dialoog en tenslotte politieke strijd, solidariteitsgroepen en 

belangenverdediging.  
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 of officieel de ‘Israeli Socialist Organization’, zie ook http://socialisme.nu/blog/nieuws/3415/israelis-die-
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linkse groeperingen met vertegenwoordigers van het PLO, waarop in de vorige paragraaf werd 

ingegaan. In deze periode steeg daarnaast immers ook de Israëlische participatie aan demonstraties in 

de Bezette Gebieden en de Israëlische solidariteitsacties met de Palestijnen. 

 

In de periode na de Oslo-akkoorden verschoven de Israëlische activisten, zoals hiervoor vermeld, hun 

focus naar dialoogactiviteiten of People-to-People (P2P)-activiteiten
45

, die in het post-Oslo tijdperk 

veelvuldig ontstonden (Maoz, 2004; Dajani & Baskin, 2006; Hermann, 2009). Deze ontmoetingen 

tussen Israëliërs en Palestijnen varieerden van éénmalige activiteiten tot langdurige reeksen van 

ontmoetingen en van ontmoetingen tussen jongeren tot dialogen tussen leerkrachten, professoren, en 

andere professionele groepen (Adwan & Bar-On, vermeld in Maoz, 2004). 

In de P2P-activiteiten bleek echter een duidelijk verschil te zijn in de macht en de mogelijkheden 

tussen de betrokken Israëlische en Palestijnse organisatie. Deze waren voornamelijk te wijten aan de 

grotere capaciteit en de grotere toegang tot middelen van de Israëlische organisaties in vergelijking 

met de Palestijnse organisaties. Dit zorgde er voor dat Israëlische organisaties het gros van de 

projecten voorstelden, opstartten en implementeerden en voornamelijk de controle hadden over het 

financiële aspect (Dajani & Baskin, 2006). Dit was echter zeer problematisch voor deze projecten 

waardoor volgens Dajani en Baskin (2006) veel Palestijnse instellingen en individuen begonnen op te 

merken dat veel van deze gezamenlijke projecten de bestaande modellen van ongelijkheid tussen 

Israëliërs en Palestijnen reproduceerden. Deze P2P-activiteiten bleven bovendien oppervlakkig en 

slaagden er niet in om op politiek niveau iets te betekenen of om een breed spectrum aan vrede- of 

verzetsactivisme te ontwikkelen. Zo stellen Herzog en Hai (2005) dat deze activiteiten geen impact 

hadden op het politieke proces, dat zij genegeerd werden door nationale en internationale 

beleidsmakers en ongeschikt waren om een groot deel van zowel Israëliërs als Palestijnen te 

mobiliseren. 

 

Een uitzondering in deze periode waarin de focus van het Israëlische vredeskamp lag op dialoog- en 

verzoeningsactiviteiten, was de opkomst van de organisatie Gush Shalom in 1993 die tot vandaag de 

dag actief is. Deze organisatie wou een alternatief zijn voor de hoofdstroom van het Israëlische 

vredeskamp, maar is er nooit in geslaagd een massabeweging te worden. Het doel van Gush Shalom is 

het beïnvloeden van de Israëlische publieke opinie, in de richting van vrede en verzoening met het 

Palestijnse volk
46

. Deze organisatie heeft reeds honderden demonstraties geleid en ontelbare directe 

acties, meestal samen met Palestijnen (Kaufman, Salem & Verhoeven, 2006).  
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Door de Palestijnse teleurstelling in de vele dialooginitiatieven en in het algemeen over de Oslo-

akkoorden, waarbij de omstandigheden voor de Palestijnen in de Bezette Gebieden verergerden, 

daalde aan het einde van de jaren negentig het enthousiasme drastisch van de Palestijnen om deel te 

nemen aan gezamenlijke initiatieven (Norman, 2010). Er heerste in deze periode bij de Palestijnen 

volgens Hermann (2009) immers een algemeen gevoel dat de Israëlische vredesbeweging in deze 

context niet kritisch genoeg was tegen de houding van de Israëlische overheid in de onderhandelingen 

en niet actief genoeg was in het lanceren van een massaal protest wanneer de volledige implementatie 

van de verschillende Oslo-akkoorden herhaaldelijk uitgesteld werd. Daarnaast bleef de vraag van de 

Palestijnen aan het Israëlische vredeskamp om sterke actie te ondernemen met betrekking tot het falen 

van – of de weigering van –  de Israëlische autoriteiten om het leven gemakkelijker te maken voor de 

Palestijnen.  

 

In de aanloop van de tweede intifada riep de PNGO (de koepelorganisatie van de Palestijnse NGO’s) 

bovendien op “to stop all joint programs and activities with Israeli organizations, especially projects 

conducted in the framework of the "People to People" program, [...] as well as any other project 

aiming at normalization with Israel”.
47

 In deze oproep werd echter een uitzondering gemaakt voor de 

samenwerking met solidariteitsprojecten gelanceerd door Israëlische mensenrechtenorganisaties die de 

Palestijnse rechten op vrijheid en onafhankelijkheid en een rechtvaardige en duurzame vrede 

ondersteunen
48

. Samenwerkingen die niet aan deze kenmerken voldeden, werden dus gezien als 

pogingen om de ongelijke machtsrelaties tussen beide partijen te normaliseren in plaats van te werken 

aan echte verandering, en werden in toenemende mate vermeden (Kaufman-Lacusta, 2008).  

 

De opkomst en de onderliggende redenen van de tweede intifada in 2000 betekende, net zoals voor het 

Israëlische vredeskamp, ook een harde slag voor de bestaande gezamenlijke Palestijns-Israëlische 

initiatieven en activiteiten (Marteu, 2009). Toch ontstonden ook in deze periode nieuwe, gezamenlijke 

organisaties en groepen en bleven Israëlische vredesactivisten deelnemen aan het Palestijnse verzet 

tegen de bezetting. Dit zijn echter vaak kleinschalige initiatieven die niet gesteund worden door de 

meerderheid van het Israëlische publiek maar waarbij de Israëlische activisten zich, volgens Marteu 

(2009), sterk identificeren met het Palestijnse verzet.  

 

Een nieuwe gezamenlijke groep is ‘Ta’ayush’
49

, die in de eerste maanden na het uitbreken van de 

intifada opgericht werd “to break down the walls of racism and segregation by constructing a true 

Arab-Jewish partnership”.
50

 Deze groep is voornamelijk actief in het zuiden van de West-Bank, waar 

ze landbouwers begeleiden naar hun land te gaan, iets wat voor deze landbouwers onmogelijk was 
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geworden door de afkondiging van een militaire zone in het gebied en de bedreigingen van kolonisten 

(Hallward, 2009). Andere activiteiten van Ta’ayush zijn: het planten van olijfbomen en hertstellen van 

waterputten samen met deze landbouwers, het verwijderen van wegversperringen, het aanbrengen en 

begeleiden van goederenkonvooien met water en voedsel, het deelnemen aan demonstraties in de 

Palestijnse wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem en in de West-Bank tegen de muur, etc.
51

 Hun doel is 

immers om de bezetting te beëindigen door directe humanitaire actie en solidariteit.  

 

Hoewel we in deze paragraaf verschillende voorbeelden hebben gegeven van gezamenlijke initiatieven 

tussen Palestijns verzetsactivisme en Israëlisch vredesactivisme moeten we besluiten dat, de P2P-

activiteiten niet meegerekend, deze initiatieven schaars zijn waarbij slechts een klein aantal activisten 

betrokken is. Opmerkelijk is dus dat er een scheiding tussen Israëlische vredesactivisten en Palestijnse 

verzetsactivisten doorheen heel de hierboven geschetste periode en tot vandaag de dag grotendeels 

blijft bestaan. De meerderheid van de gezamenlijke activiteiten vindt immers plaats buiten deze 

Israëlisch-Palestijnse organisaties, maar binnen een context van een samenwerking tussen twee 

uninationale groepen, zowel via formele coalities als via informele afspraken tussen Palestijnse en 

Israëlische groepen (Kaufman-Lacusta, 2008).  

Uni-nationale, Israëlische vredesgroepen die na de tweede intifada tot heden hun leden oproepen om 

deel te nemen aan de demonstraties tegen de muur en de nederzettingen in Oost-Jeruzalem en in de 

West-Bank zijn bijvoorbeeld Gush Shalom, Anarchist Against the Wall en enkele vrouwenorganisaties 

die onder de (tweede) koepel
52

 ‘Coalition of Women for a Just Peace
53

’ worden verenigd (Reinhart, 

2006). Zoals reeds vermeld is de groep AATW het meest actief in de organisatie van de deelname van 

Israëlische activisten aan het verzet tegen de muur. 

 

2.3 Israëlische activisten kiezen radicaal voor een andere weg 

 

De participatie van Israëlische activisten en groepen aan de het verzet tegen de muur in de West-Bank 

kan beschreven worden als een radicalisering ten opzichte van de hoofdstroom van het Israëlische 

vredeskamp, omdat zij voor een radicaal ander discours en praktijken van activisme kiezen. Toch moet 

ook opgemerkt worden dat sporen van deze radicalisering ook bij sommige Israëlische activisten en 

groeperingen die hierboven werden aangehaald, terug te vinden zijn. Desondanks onderscheiden de 

Israëlische activisten en groepen die deelnemen aan het verzet tegen de muur zich op verschillende 

manieren van de meerderheid van de Israëlische vredesbewegingen. 
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In tegenstelling tot de hoofdstroom van het vredeskamp houden zij ten eerste niet vast aan het 

Zionistische ideaal. Organisaties zoals Peace Now en Courage to Refuse hebben immers zich steeds 

openlijk geïdentificeerd met het Zionisme waarbij zij stellen dat dit Zionisme niet gebaseerd kan zijn 

op de overheersing en onderdrukking van een andere natie (Salem & Kaufman, 2006). Deze 

vredesorganisaties veroordelen de bezetting dan ook omdat het een politieke en morele bedreiging is 

voor de staat Israël. De Israëlische activisten die behoren tot antizionistische of non-zionistische 

groepen zoals AATW, de groep die voornamelijk de organisatie van de participatie van Israëlische 

activisten aan dit verzet op zich neemt, verwerpen daarentegen de bezetting op zichzelf en voor wat 

het doet met de Palestijnen (Lamarche, 2009). Zo stelt Maavak Ehad (2004, p. 54) “The left, the so 

called ‘peace camp’, will never be able to establish a real, lasting peace, as long as it denies the 

responsibility of the Zionism in the displacement of the Palestinian people of there land”. Deze 

groepen en activisten sluiten aan bij de kleinere, antizionistische of non-zionistische stroming binnen 

het Israëlische vredeskamp.  

 

Ten tweede karakteriseren de gekozen actiemethoden van de Israëlische activisten die deelnemen aan 

het verzet tegen de muur, deze radicalisering. AATW is immers ontstaan vanuit een ontevredenheid 

met de bestaande vredesgroepen en hun manier van handelen die zij te ‘soft’ vinden (Hermann, 2009). 

Zo stelt één van de Israëlische deelnemers aan het verzet tegen de muur in Bil’in: “I wish to not only 

voice but also act our resistance against the occupation” (informeel gesprek Haggai, 3 juli 2009). 

Groepen zoals AATW en Israëlische activisten die deelnemen aan het verzet tegen de muur richten 

zich hierbij dus op geweldloze directe actie die bovendien niet steeds binnen de grenzen van de 

legaliteit valt. Ondanks de afkondiging op 15 maart 2010 van de gebieden rond de dorpen Bil’in en 

Ni’ilin als gesloten militaire zones op vrijdag door de Israëlische autoriteiten, waarbij Israëlische 

burgers, buitenlanders en Palestijnen die geen inwoner zijn van de dorpen deze gebieden niet mogen 

betreden, namen elke vrijdag steeds opnieuw Israëlische en internationale activisten deel aan de 

demonstraties in deze dorpen
54

. Ook maakt de deelname van Israëlische activisten aan het verzet het er 

niet gemakkelijker op voor Israëlische soldaten om tegen dit verzet in te gaan.  

 

Ten derde keren deze Israëlische activisten en groepen zich af van het traditionele Israëlische 

vredeskamp door, bij het voorstellen van oplossingen voor het conflict, zich buiten de traditionele 

staatslogica te plaatsen (Hermann, 2009). Een voorbeeld van een actie van Peace Now, één van de 

grootste vredesgroepen in Israël, helpt hier voor verduidelijking. In hun strijd tegen de bouw van 

nieuwe nederzettingen door het plaatsen van outposts sloegen activisten van Peace Now er in om vijf 

wooncontainers van de outpost Mirgon te stelen en ze provocatief te plaatsen voor het Ministerie van 

Defensie in Tel Aviv, waarbij ze de boodschap wilden overbrengen dat de mogelijkheid bestaat om 
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deze te ontruimen indien zij dit echt zouden willen (Weizman, 2007). Door deze containers voor dit 

Ministerie te plaatsen vragen deze vredesactivisten dat de overheid zou handelen in hun plaatsen en 

voor de Palestijnen die schade ondervinden door het bestaan van illegale nederzettingen en outposts 

(Pallister-Wilkins, 2009). Israëlische activisten die participeren in het huidige verzet tegen de muur 

richten zich echter niet meer tot hun staat omdat zij niet geloven dat daar de oplossing ligt of met de 

woorden van Pollock (in Reinhart, 2006, p.178), één van de medeoprichters van AATW,: “Instead of 

holding a sign in front of Israël’s Ministry of defence, the Israeli activists are in the West-Bank with 

Palestinians, trying to save Palestinian land from destruction and confiscation”. 

 

Tenslotte onderscheiden deze Israëlische activisten en groepen zich door hun streven naar een echte 

samenwerking met de Palestijnen (Lamarche, 2009) in tegenstelling tot Israëlische vredesbewegingen 

die voor de Palestijnse zaak pleiten, maar waar er weinig of geen inspraak van de Palestijnen zelf is. 

Hoewel er een geschiedenis is van sporadische gezamenlijke protesten – waarin we in de derde 

paragraaf uitvoerig zijn op ingegaan – ontbraken hierbij, volgens Pallister-Wilkens (2009), 

inspanningen en doelen op lange termijn. Daarnaast is ook deze vorm van actie verschillend van die 

van de formele dialooggroepen die tijdens de Oslo-periode floreerden. Door het zelf deelnemen aan 

het Palestijnse verzet probeert men immers de ongelijkheid in macht tussen de bezetters en de 

bezettenden om te draaien (Pallister-Wilkins, 2009). Zo werken Israëlische (en internationale) 

activisten in het verzet tegen de muur enkel samen met de dorpen als zij hiervoor gevraagd worden. 

De inwoners van de Palestijnse dorpen organiseren en plannen dus de demonstraties en acties waaraan 

Israëlische activisten worden gevraagd deel te nemen.  

 

We kunnen dus besluiten dat de activiteiten en het discours van de Israëlische activisten die deelnemen 

aan het Palestijnse verzet tegen de muur een radicalisering zijn van de hoofdstroom van het Israëlische 

vredeskamp door hun vrij unieke en nieuwe politieke boodschap en activiteiten die zij ondernemen. 

Voor de meerderheid van het Israëlische volk zijn hun activiteiten en discours hierbij onaanvaardbaar 

(Lamarche, 2009). Het feit dat zij tegenover hun eigen leger staan en deze soms in moeilijkheden 

brengen waarbij de groep openlijk zijn identificatie met de Palestijnen uit, is voor de meesten een brug 

te ver. Daardoor verwerven deze Israëlische activisten weinig gehoor en aandacht in de Israëlische 

samenleving en hebben zij geen positief imago.  
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3. De fysieke deelname van internationale activisten aan het Palestijnse verzet 
 

In deze laatste paragraaf gaan we in op de opkomst van internationale activisten die participeren aan 

het Palestijnse burgerverzet tegen de bezetting. 

 

3.1 De opkomst van ‘The International Solidarity Movement’  

 

Een belangrijk verschil tussen de eerste en de tweede intifada is de deelname van internationale 

activisten aan het Palestijnse verzet tegen de bezetting (Arraf & Shapiro, 2003; Barghouthi, 2003). In 

de maanden na het uitbreken van de tweede intifada ontstonden verschillende initiatieven die na het 

veto van de Verenigde Naties tegen het sturen van internationale vredestroepen naar de Bezette 

Gebieden, mensen over heel de wereld opriepen om naar de West-Bank en Gaza te komen en deel te 

nemen aan het geweldloze verzet van Palestijnse activisten tegen de bezetting. Eén van de grootste en 

de meest zichtbare van deze initiatieven is ‘The International Solidarity Movement’ (ISM)’, die tot 

vandaag nog op de komst van internationale activisten naar de West-Bank kan rekenen. 

 

De ISM bouwt verder op enkele kleine internationale solidariteitsgroepen en -initiatieven
55

 in de 

Bezette Gebieden (Bornstein, 2009) zoals het Christian Peacemaker Team die in 1995 begon te 

opereren in de West-Bank om enerzijds mensenrechtenschendingen in Hebron te rapporteren en 

anderzijds ook om zich aan te sluiten bij Palestijnse en Israëlische vredesgroepen om actiecampagnes 

te ontwikkelen tegen dit geweld (Donna Hicks, interview 9 juli 2009). In deze periode ontstonden 

gelijkaardige kleinschalige initiatieven, zoals de International Women’s Peace Service (IWPS) dat 

vanaf 2002 op vraag van de dorpsgemeenschap voor een internationale aanwezigheid zorgde in het 

Palestijnse dorp Hares
56

, vlakbij de nederzetting Ariel, met als doel het ondersteunen van het 

geweldloze verzet van het dorp en het ingrijpen bij en het documenteren van 

mensenrechtenschendingen (Elizabeth Raymer, interview op 13 juli 2009). 

 

Het begin van de ISM kadert in verschillende internationale solidariteitscampagnes, die door ‘The 

Palestinian Centre for Rapprochement Between People’ samen met enkele internationale en Israëlische 

activisten, werden gelanceerd en waarvan de eerste plaatsvond in de augustus 2001 (Ghassan Andoni, 

interview op 13 juli 2009). In deze periode was de ervaring dat wanneer internationale deelnemers 

deelnamen aan Palestijnse demonstraties tegen de bezetting, er minder geweld gebruikt werd door het 

Israëlische leger en er bovendien internationale getuigen waren die over de situaties konden 
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rapporteren (Arraf & Shapiro, 2003). Uit deze campagnes groeide de organisatie ISM die vanaf dan 

dagelijkse opereerde en die duizenden internationale activisten naar de Bezette Gebieden bracht
57

. 

 

De ISM definieert zichzelf als een door Palestijnen geleide beweging van Palestijnse en internationale 

activisten die het verzet tegen de Israëlische bezetting van Palestijnse land steunt door het gebruik van 

geweldloze, directe actiemethoden en principes (Andoni, Qubbaj, Rishmawi & Saffold, 2003). De 

actiemethoden van de ISM variëren van directe confrontatie met Israëlische soldaten, zoals 

bijvoorbeeld het vormen van een mensenketting wanneer zij huizen, boomgaarden en 

landbouwgronden vernietigen, het verwijderen van wegversperringen, het planten van olijfbomen en 

het begeleiden van Palestijnse boeren naar hun velden (Abu-Nimmer, 2006). Internationale activisten, 

die hoofdzakelijk bestaan uit Noord-Amerikanen en Europeanen zijn verplicht om eerst deel te nemen 

aan een tweedaagse oriëntatietraining in geweldloze actie (Neta Golan, interview 14 juli 2009). 

 

Tijdens de periode van de Israëlische operatie ‘Defensive Field’ in 2002, waarbij elke Palestijnse stad, 

buiten Jericho, werd binnengevallen, richtte de ISM-leden zich op het begeleiden van ziekenwagens en 

medisch personeel en het bezorgen van voedsel en medicijnen wanneer bijvoorbeld een 

uitgaansverbod was uitgeroepen in een bepaalde stad of dorp. Na het verminderen van het geweld ging 

de ISM verder met zijn proactieve activiteiten van voor deze periode. In 2003 ging de organisatie 

echter door een crisis door de opeenvolging van verschillende tragische feiten (Gordon, 2008). In dat 

jaar werden twee internationale ISM-vrijwilligers gedood. Op 16 maart 2003 werd een Amerikaanse 

activiste, Rachel Corrie, dodelijk gewond door een Israëlische bulldozer die zij probeerde te hinderen 

tijdens een huisvernieling in Gaza. De Briste ISM-vrijwilliger Tom Hurndall stierf na een negen 

maanden durende coma waarin hij was beland na op 11 april 2003 te zijn neergeschoten door een 

Israëlische soldaat.  Vanaf deze periode begonnen de Israëlische autoriteiten vermoedelijke 

internationale ISM-activisten de toegang tot het land te ontzeggen en te deporteren
58

, als onderdeel van 

de Israëlische campagne om de organisatie te linken met terrorisme (Seitz, 2003). Deze gebeurtenissen 

hebben volgens Gordon (2008) de komst van internationale activisten duidelijk gereduceerd, al blijven 

zij tot vandaag internationale activisten onder de vlag van de ISM naar de West-Bank komen.  
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3.2 Internationale activisten als een belangrijk onderdeel van het Palestijnse verzet 

tegen de muur  

 

Na de operatie ‘Defensive Field’, waarin internationale ISM-vrijwilligers voornamelijk actief waren in 

de Palestijnse steden, verschoof de focus van de activiteiten van de ISM vanaf 2003 naar de deelname 

aan het Palestijnse verzet tegen de muur in verschillende Palestijnse dorpen in de West-Bank (Ghassan 

Andoni, interview op 13 juli 2009). Waar in het verleden de ISM verschillende activiteiten opzette 

waaraan internationale activisten deelnamen, nemen zij vanaf dan deel aan het door Palestijnen 

geleidde verzet. Deze mobilisering van internationale activisten door de ISM voor het burgerverzet 

tegen de muur in de beginperiode opende de deuren voor de komst van heel wat internationale 

activisten voor de participatie aan dit verzet. Internationale activisten, waarvan ondertussen een groot 

deel geen ISM-vrijwilliger zijn, zijn vandaag de dag een essentieel onderdeel geworden van het verzet 

tegen de muur. In sommige vrijdagsdemonstraties vormen internationale activisten bovendien ook de 

meerderheid. Ondanks het gebrek aan een massale mobilisatie van Palestijnen in de West-Bank, kan 

het verzet voortduren dankzij de voortdurende aanwezigheid van internationale activisten. Omdat 

internationale activisten in het algemeen beter behandeld worden door de Israëlische soldaten, wordt 

het internationale privilege van deze activisten gezien als een belangrijk middel om de Palestijnen in 

het verzet te beschermen maar ook het Palestijnse verzet op zich te beschermen en te continueren. 

 

Het Palestijnse verzet tegen de muur maakt gebruik van de participatie van internationale activisten als 

een medium om hun boodschap te verspreiden en richt zich voor het zoeken naar oplossingen niet 

enkel tot de Israëlische staat, maar in toenemende mate op de globale wereld. Daarom worden 

internationale activisten aangezet hun getuigenissen over het burgerverzet tegen de muur en over de 

Israëlische bezetting van de Palestijnse Gebieden, in hun lokale gemeenschappen te verspreiden.  

 

Dat het Palestijnse verzet tegen de muur zich momenteel voor een groot deel focust op het 

internationale niveau voor een oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict, blijkt ook uit de 

banden die verschillende lokale comités hebben opgebouwd met groepen en netwerken van activisten 

zoals in Frankrijk, Canada, Italië en Spanje. Hieruit werd in 2009 het ‘International Network for 

Palestinian Popular Nonviolent Resistance’ opgebouwd, waarin deze verschillende contacten werden 

verenigd. 

Daarnaast organiseert het lokale comité van Bil’in sinds vijf jaar, jaarlijkse een internationale 

conferentie in het dorp. Eén van de doelen van deze conferenties is de relatie tussen de internationale 

solidariteitsbewegingen te versterken en nieuwe internationale activisten aan te trekken om hen 

voorbeelden van deze strijd te laten zien en het lijden van de Palestijnen onder hun aandacht te 

brengen. 
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Tenslotte zijn ook de Canadese rechtszaken die het lokale comité van Bil’in heeft aangespannen tegen 

twee Canadese bedrijven een voorbeeld van hoe dit verzet zich in toenemende mate is gaan richten op 

het internationale niveau. 

 

 

4. Besluit  
 

Door het recente burgerverzet tegen de muur te kaderen in de ontwikkelingen en de gebeurtenissen 

van het Palestijnse verzet tegen de bezetting en de fysieke deelname van Israëlische en internationale 

activisten hieraan, kunnen we concluderen dat er een lokalisering van het Palestijnse verzet, een 

radicalisering van het Israëlische activisme en een toenemende internationale focus plaatsvinden. We 

vonden het immers noodzakelijk om het recente burgerverzet tegen de muur in een plaats te geven in 

het grotere geheel van het Palestijnse verzet, het Israëlische vredesactivisme en de participatie van 

Israëlisch en internationale activisten hieraan zodat de uniciteit van het huidige burgerverzet kon 

benadrukt worden.  
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Hoofdstuk 4: Het collectieve actieframe van het burgerverzet 

tegen de muur 

 

 

Inleiding 
 

In de vorige hoofdstukken hebben we kunnen zien dat de deelname van Israëlische en internationale 

activisten een belangrijke factor zijn in het huidige Palestijnse burgerverzet tegen de muur dat in 

verschillende dorpen in de West-Bank plaatsvindt. De organisatie van dit verzet slaagt er in om elke 

week Israëlische en internationale activisten aan te trekken die willen deelnemen aan demonstraties en 

andere verzetsacties. In dit hoofdstuk willen we vanuit de ‘social movements’-theorie bekijken welk 

‘frame’ er rond dit verzet wordt geschept opdat een verscheidenheid aan Israëlische en internationale 

activisten zich geroepen voelen om hieraan deel te nemen ondanks het risico dat ze betrokken worden 

in een geweldadige situatie en andere obstakels. Deze Israëlische en internationale activisten bevinden 

zich bovendien in een andere socio-politieke context en hebben ook andere ervaringen over en 

perspectieven op het Israëlisch-Palestijns conflict.  

 

Omdat framingsprocessen in dit hoofdstuk centraal staan, nemen we in de eerste paragraaf de 

literatuur omtrent collectieve actieframes onder de loep. In de tweede paragraaf bespreken we vanuit 

de verzamelde data in ons onderzoek, het collectieve actieframe dat rond het burgerverzet tegen de 

muur in de West-Bank geconstrueerd wordt, waarbij de klemtoon ligt op het actieframe van het verzet 

in het dorp Bil’in. De mogelijke kracht en effectiviteit van dit collectieve actieframe dat een 

alternatieve visie van het Israels-Palestijnse conflict ten opzichte van het heersende discours inhoudt, 

wordt besproken in de derde en laatste paragraaf. 

  

 

1. Collectieve actieframe 
 

Het verzet tegen de muur waaraan Palestijnse, Israëlische en internationale activisten deelnemen, kan 

gekaderd worden in de recente literatuur rond transnationaal activisme dat della Porta en Tarrow 

(2005) beschrijven als gecoördineerde campagnes van netwerken van activisten tegen internationale 

actoren, andere staten en internationale instituties. Transnationaal activisme vereisen een ‘framing’ om 

een collectieve identiteit te construeren en mobilisatie aan te moedigen (Nem Singh, 2007).  

 

Het concept van ‘framing’ werd midden de jaren tachtig van de vorige eeuw geïntroduceerd binnen de 

‘social movement’-theorie door Snow en medewerkers, om een antwoord te bieden op hoe sociale 

organisaties in staat zijn groepen te mobiliseren voor actie en welke rol ideeën spelen in dit proces. 
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Hierbij worden deze organisaties gezien als significante actoren die actief betrokken zijn in de 

productie en het in stand houden van betekenissen voor aanhangers, tegenstanders en toeschouwers 

(Snow & Benford, 1988). ‘Framing’ wijst hier dus op een actief proces van betekenisgeving van 

relevante gebeurtenissen en omstandigheden door sociale organisaties, met als bedoeling aanhangers 

te mobiliseren tot actie en het verwerven van steun (Benford & Snow, 2000). De resulterende 

producten van dit proces worden beschreven als collectieve actieframes: gebundelde collectieve 

overtuigingen die dienen om een situatie te creëren waarin de deelname aan collectieve actie voor 

individuen betekenisvol en zinvol wordt (Klandermans, 1997). Deze zijn volgens Gamson (1996) niet 

louter een verzameling van individuele opvattingen en percepties maar ook de uitkomst van het 

onderhandelen over gedeelde betekenissen, waarbij de nadruk wordt gelegd op het interactieve en 

constructieve karakter van het framingsproces (Benford & Snow, 2000). Door het collectieve 

actieframe van het verzet tegen de muur in de West-Bank te deconstrueren, proberen we een antwoord 

te vinden op onze onderzoeksvraag hoe internationale en Israëlische activisten zich opgeroepen en 

gemotiveerd voelen om deel te nemen aan dit verzet.  

 

 

2. Het collectieve actieframe van het burgerverzet tegen de muur  
 

In de bespreking van het collectieve actieframe van het burgerverzet tegen de muur richten we ons 

voornamelijk op het verzet in het dorp Bi’lin omdat dit dorp er in geslaagd is om over een periode van 

meer dan vijf jaar heel wat Israëlische en internationale activisten te betrekken bij hun strijd. Zoals in 

het eerste hoofdstuk vermeld, is Bil’in het symbool geworden van dit verzet tegen de muur en het is 

ook over het verzet in Bil’in dat we in ons onderzoek de meeste data hebben verzameld. Het verzet in 

dit dorp heeft enerzijds wel vele gelijkenissen met het verzet in andere dorpen in de West-Bank, maar 

onderscheidt zich anderzijds door zijn creatieve protest en de continuïteit van het verzet. 

 

Het collectieve actieframe van het verzet tegen de muur wordt hoofdzakelijk geconstrueerd door de 

organisaties en groepen die betrokken zijn bij de organisatie van het verzet tegen de muur: de lokale 

comités, de Palestijnse organisaties betrokken bij het verzet, Israëlische groepen zoals AATW en de 

internationale groep, het ISM, etc. Deze organisaties proberen allen individuen te mobiliseren om deel 

te nemen aan de activiteiten met een bepaalde politieke doelstelling. 

 

Collectieve actieframes bestaan volgens Gamson (1996) karakteristiek uit drie basiscomponenten: 

onrechtvaardigheid, ‘agency’ of vermogen en identiteit. We gebruiken dit onderscheid om het 

collectieve actieframe van het verzet tegen de muur te bespreken. 

Data om dit collectieve actieframe van deze case van transnationaal activisme te bespreken, zijn 

verzameld uit interviews en informele gesprekken met leden van de lokale comités en andere 
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organisaties die betrokken zijn bij het verzet maar ook uit documenten, rapporten en brochures van 

deze organisaties. Collectieve actieframes bevinden zich immers volgens Snow (2004) dus niet enkel 

in de hoofden van de individuele actoren maar zijn ook terug te vinden in hun documenten. 

 

2.1 Een strijd tegen mensenrechtenschendingen  

 

Ten eerste staan de negatieve gevolgen van de constructie van de muur voor de inwoners van het dorp 

dat zich verzet, centraal in het actieframe. Dit sluit aan bij wat Gamson (1996) aanduidt als een 

basiscomponent in collectieve actieframes, namelijk het onrechtvaardigheidskader. Deze component 

verwijst naar de morele verontwaardiging rond een bepaalde situatie of een bepaald lijden (Gamson, 

1996).  

 

De negatieve gevolgen waarnaar in het verzet tegen de muur wordt verwezen, hebben voornamelijk 

betrekking op de route van de muur. Elk dorp waarin het verzet plaatsvindt, benadrukt hierbij hoeveel 

dumuns
59

 land door de bouw van de muur werden vernietigd en hoeveel dunums er aan de andere kant 

van de muur komen te liggen na de constructie ervan. Hieraan wordt ook steeds het belang van deze 

grond voor het overleven van het dorp, gekoppeld
60

. Belangrijk is op te merken dat dit overwegend 

een lokale boodschap is die de onrechtvaardigheid voor het dorp in kwestie benadrukt. Door de lokale 

comité’s wordt bijna nooit verwezen naar het totale landverlies voor de Palestijnen in de West-Bank 

door de route van de muur. Daarnaast wordt voornamelijk gefocust op de nefaste route van de muur 

maar niet op de muur op zich. Door de nadruk op de lokale, negatieve gevolgen van de route van de 

muur slaagt men er in deze onrechtvaardigheden tastbaar te maken en te personaliseren. 

 

Het creatieve verzet in Bil’in tracht de zichtbaarheid van deze onrechtvaardigheid te vergroten voor de 

buitenwereld door het gebruik van symbolen. In het tweede hoofdstuk hebben we beschreven hoe in 

hun wekelijkse demonstraties af en toe symbolen worden gebruikt die verwijzen naar de gevolgen van 

de muur zoals het zich insluiten in een kooi, het dragen van een strop rond de nek, etc.
61

 Deze 

creatieve strategie heeft bovendien bijgedragen tot heel wat media-aandacht voor het verzet.  

 

Daarnaast focussen de verschillende organisaties betrokken bij het verzet tegen de muur in hun 

wekelijkse rapporten en informatie over de vrijdagdemonstraties hoofdzakelijk op het aantal 

gewonden die er gevallen zijn in de demonstratie
62

. Hierbij wordt het excessieve geweld van het 
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 De dunum is een oppervlaktemaat uit het Ottomaanse Rijk dat in de West-Bank nog steeds gebruikt wordt. 
60

 In verschillende interviews met lokale activisten en leiders van het verzet werden de negatieve gevolgen van 

de route van de muur voor het dorp benadrukt en als hoofdreden gegeven voor het verzet. 
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 Hoofdstuk 2: Israëlische en internationale activisten in het Palestijnse verzet tegen de muur in de West-Bank, 

7. Bil’in als symbool van het gezamenlijke verzet, p. 28. 
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 Zie bijvoorbeeld op de website van het verzet in Bil’in http://www.bilin-village.org/english/ 
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Israëlische leger tegen de demonstraties uitvoerig beschreven en opnieuw zichtbaar gemaakt aan de 

hand van foto’s en video’s.   

 

Bij de beschrijving van de negatieve gevolgen van de route van de muur en de geweldadige 

onderdrukking van het verzet, wordt vaak gebruik gemaakt van het mensenrechtendiscours. Men heeft 

het hierbij over mensenrechtenschendingen door de constructie van muur en door het geweldadige 

antwoord van het Israëlische leger op de demonstraties. Zo stelt Jamal Juma van de organisatie Stop 

the Wall: “what Israel is doing is unacceptable and violating international laws” (interview op 1 juli 

2009). Ook benadrukken lokale activisten, leiders en organisaties van het burgerverzet hun recht op 

verzet dat onder het internationaal recht valt en op de uitspraak van het Internationaal 

Hooggerechtshof over de muur op 9 juli 2004
63

.  

 

In de focus op de lokale gevolgen van de muur zit echter ook een keerzijde. Deze lokale focus zou 

echter ook een gedeeltelijke verklaring kunnen bieden waarom er slechts een beperkte participatie is 

van Palestijnen die buiten de dorpen wonen waar het verzet plaatsvindt. Hoewel het verzet gelinkt 

wordt aan de strijd tegen de bezetting is het voornaamste doel van dit verzet om het land van het dorp 

te redden en de route van de muur te veranderen voor zover het gaat om de grond van het 

desbetreffende dorp waar de strijd plaatsvindt.  

 

2.2 Geweldloosheid als strategie voor verandering 

 

De nadruk op de geweldloosheid van het verzet tegen de muur is een tweede aspect dat in het frame 

naar voren springt.  “Nonviolence is our strategy in our action” stelt de leider van het lokale comité 

van Bil’in (Abdallah Abu-Rahma, interview op 6 juli 2009). In het collectieve actieframe kan dit 

geplaatst worden bij de ‘agency’-component van Gamson (1996), dat verwijst naar een actieplan of 

strategieën om dit plan uit te voeren en het geloof dat hun collectieve acties effectief kunnen leiden tot 

een verandering van de situatie. 

 

De geweldloze strategie van het verzet tegen de muur wordt verbonden aan de Palestijnse geschiedenis 

van verzet zoals aan de eerste intifada, waar massaal geweldloos verzet tegen de bezetting werd 

gebruikt. “We want to reinforce the soul of the first intifada, and understand and benefit from the 

succes and mistakes we made” (Jamal Juma, interview op 1 juli 2009) waarbij men er in slaagde de 

politieke opinie gevoelig te maken voor de Palestijnse vraag naar recht op zelfbeschikking (Abu-

Nimmer, 2006). Daarnaast verwijst men ook naar de successen van geweldloze strijd in de wereld 
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 Zie Hoofdstuk 2: Israëlische en internationale activisten in het Palestijnse verzet tegen de muur in de West-

Bank, 1. De muur als verzetsfocus, p. 18. 
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zoals bijvoorbeeld naar de geweldloze strijd van Ghandi in India, wiens kleinzoon, Rajmohan Gandhi, 

op verzoek van het lokale comité van Bil’in een bezoek bracht aan het dorp in april 2010
64

.  

 

Door het gebruik van geweldloze tactieken wil men opnieuw de politieke opinie beïnvloeden over het 

Israëlische-Palestijnse conflict. Geweldloosheid blijkt een belangrijk instrument te zijn om in te gaan 

tegen de succesvolle afschildering van het Palestijnse verzet als terrorisme, door Israël (Seitz, 2003). 

Zo stelt Iyad Burnat dat “Nonviolence is important because the Israeli media tells the whole world 

Palestinian are terrorists” (interview op 2 juli 2009). Hierbij wordt de beklemtoning van de 

geweldloze aard van het Palestijnse verzet tegen de muur wordt hierbij tegenover het geweldadige 

antwoord van het Israëlische leger tegen dit verzet geplaatst. 

 

Het gebruik van geweldloze methoden biedt volgens de leiders van het verzet in Bil’in de 

mogelijkheid om een grote massa te betrekken en om solidariteit te verkrijgen in de wereld, wat niet 

het geval is bij geweldadig verzet. “By the nonviolence we have a big solidarity from groups in 

Europe, Israel and the whole world. In this way we can show our message to the people and we can 

invite all the people to join us and to come to Bil’in to see our struggle” (Abdallah Abu-Rahma, 

interview op 6 juli 2009).  

  

In deze framing van het verzet als geweldloos, merken we echter ook een bepaalde spanning op. 

Hoewel de vierde internationale conferentie in Bil’in in 2009 de naam ‘International Conference on 

Nonviolent Resistance’ had, kreeg de vijfde conferentie in 2010 de naam ‘International Conference on 

Popular Resistance’. 

In verschillende interviews met leiders van het verzet tegen de muur, werd het belang van een 

geweldloze strategie benadrukt maar gaf men eveneens aan dat men liever de term ‘popular resistance’ 

of ‘grassroots resistance’ gebruikt in plaats van ‘nonviolent resistance’, omdat er onder de Palestijnen 

een verkeerde opvatting heerst over geweldloosheid waarbij dit eerder wordt ervaren als iets passief en 

normaliserend. Volgens Norman (2010) is dit het gevolg van gebruiken van het geweldloosheidskader 

door de internationale gemeenschap gedurende de Oslo periode. Geweldloosheid werd hierbij 

opgenomen in de geïnstitutionaliseerde ‘peacebuilding’- en dialoogactiviteiten die door internationale 

organisaties en door het Westen gefinancierde NGO’s werden opgezet. Hierdoor ontstond bij veel 

Palestijnen de overtuiging dat geweldloosheid een Westers concept was om normalisatie en 

onderwerping te promoten (Norman, 2010). In vele informele gesprekken tijdens mijn veldwerk in de 

West-Bank werd bevestigd dat bij heel wat Palestijnen het gevoel leeft dat door gebruik te maken van 

geweldsloze tactieken, zoals die worden gebruikt in het verzet tegen de muur, de situatie niet zal 

veranderen.  
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 58 

Het geweldloosheidsdiscours blijkt dus een doeltreffend middel te zijn voor de mobilisatie van 

internationale activisten maar is daarnaast ook een mogelijke belemmering voor een massale 

mobilisatie van Palestijnen in de West-Bank. 

 

2.3 Mensenrechtenactivisten tegen de onderdrukkende bezetting 

 

Tenslotte onderscheidt Gamson (1996) de identiteitscomponent in het collectieve actieframe waarin de 

wij-zij tegenstelling wordt gecreëerd door verantwoordelijken aan te wijzen voor de 

onrechtvaardigheid die in de eerste component werd geschetst. 

 

Het lokaal gebonden lijden dat in het onrechtvaardigheidskader centraal staat, wordt gekoppeld aan de 

onderdrukkende bezetting als oorzaak en de Israëlische autoriteiten die deze bezetting in stand houdt. 

Daarnaast wordt ook verwezen naar andere actoren die een bepaald voordeel hebben bij de huidige 

route van de muur op grond van het dorp Bil’in, zoals de belangenverdedigers van de nabijgelegen 

nederzettingen maar ook de bouwbedrijven die betrokken zijn bij de bouw van nederzettingen op de 

grond van het dorp aan de Israëlische kant van de muur.  

 

Hiertegenover plaatst men de wij-groep, waarbij men de verscheidenheid aan activisten die deelnemen 

aan het verzet tegen de muur koepelt onder de term ‘mensenrechtenactivisten’, die allen strijden voor 

de rechten van de inwoners van het dorp. Dit maakt duidelijk dat er voornamelijk gefocust wordt op 

het stoppen van de mensenrechtenschendingen door de Israëlische autoriteiten en nauwelijks op een 

visie voor de oplossing van het conflict. “We are not talking about conflict resolution. We are talking 

about the threathen of peoples lives, there rights are threathened to be total vanished. This is a 

challenge to the human rights law” (Jamal Juma, interview op 1 juli 2009). 

De leiders van het burgerverzet worden ook benoemd als ‘mensenrechtenverdedigers’ zoals 

bijvoorbeeld in de rapportering over de arrestaties van leden van lokale comités door de organisatie 

Stop the Wall
65

. Zij strijden immers voor de rechten van de inwoners van het dorp of zoals Iyad 

Burnat, lid van het lokale comité van Bil’in stelt: “We are fighting for our rights” (interview op 2 juli 

2009).  

 

Het burgerverzet tegen de muur wordt daarnaast gekoppeld aan verzet dat heeft plaatsgevonden of 

plaatsvindt in andere delen van de wereld. Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar de Zuid-Afrikaanse 

strijd tegen apartheid en de val van de Berlijnse muur. Zo liepen er in maart 2009, in een 

vrijdagdemonstratie in Bil’in, activisten verkleed als Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. en 

Nelson Mandela mee. Hierbij werd gesteld dat “the struggles of Gandhi against oppression and 
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occupation in India, Martin Luther King Jr. against racism in the USA and Mandela against the 

apartheid in South Africa are all similar to Bili’n’s ongoing struggle against occupation here”.
66

 

 

In dit identiteitskader past ook het belang van de deelname van Israëlische en internationale activisten, 

dat door de lokale comités en verscheidene organisaties, verbonden aan het verzet, wordt 

beklemtoond. Voorbeelden zoals het gebruik van minder geweld door het Israëlische leger, het 

milderen van het isolatiegevoel, etc. kwamen in het tweede hoofdstuk aan bod
67

. Door het belang van 

dit soort activisten te benadrukken in hun geweldloze strijd, tracht men individuen te overtuigen dat 

hun deelname zinvol en belangrijk is. 

 

Belangrijk is op te merken dat door het beklemtonen van de aanwezigheid van Israëlische en 

internationale activisten en de focus op mensenrechten, probeert men de afspiegeling van het conflict 

als een strijd tussen Palestijnen en Israëliërs te wijzigen in een strijd tegen de onderdrukkende 

bezetting, waaronder de Palestijnen lijden. Door de deelname van Israëlische activisten te 

benadrukken toont men aan dat een samenwerking tussen Israëliërs en Palestijnen mogelijk is en dit 

het probleem niet is, maar de Israëlische bezetting van de Palestijnse Gebieden de oorzaak is. 

 

Ook hierin merken we een bepaalde spanning op. Door de definiëring van de wij-groep als 

‘Israëlische, internationale en Palestijnse activisten voor mensenrechten’ tegen de onderdrukkende 

bezettingsmacht, geven sommige Palestijnen aan zich niet betrokken te voelen met het verzet tegen de 

muur. 

 

2.4 Het verzet tegen de muur als deel van de internationale strijd voor vrijheid en 

rechten  

 

Het collectieve actiekader dat gecreëerd wordt rond het verzet tegen de muur dat plaatsvindt in 

verschillende dorpen in de West-Bank, is een breed kader dat zich gelijkstelt aan de geweldloze strijd 

voor vrijheid, rechtvaardigheid en mensenrechten zoals die ook plaatsvindt in de hele wereld. Dit is 

ook duidelijk in de verklaring van de verschillende lokale comités op de vierde internationale 

conferentie in Bil’in in 2009: “The Palestinian people must continue and develop their popular 

resistance to protect their basic rights to life and freedom and realize their aspirations of a peaceful 

future, like the rest of the world”.
68

 Hierdoor probeert men de afschildering van de Palestijnse 
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verzetsbeweging als terrorisme te wijzigen in een legitieme geweldloze strijd tegen een 

onderdrukkende bezettingsmacht (zie ook Hallward, 2009). 

 

Het gekozen frame richt zich op vele vlakken op het mobiliseren en de steun verwerven van een breed 

spectrum van internationale activisten en ook van een bepaalde groep Israëlische activisten. Door de 

focus in het actieframe op de mensenrechten in het conflict, kan iedereen, ongeacht zijn nationaliteit 

zich betrokken voelen bij deze strijd (Rogers & Ben-David, 2008). In een strijd voor mensenrechten 

speelt de nationaliteit immers geen rol omdat deze rechten gelden voor iedere persoon. Dit 

mensenrechtendiscours dat in het collectieve actieframe van het verzet tegen de muur wordt gebruikt 

stimuleert dus transnationale activisme omdat het inspeelt op wereldwijd erkende waarden. Daarnaast 

tracht men door de focus op de geweldloze aard van het verzet de negatieve beeldvorming van het 

Palestijns verzet als terrorisme te wijzigen zodat ook deze obstakels voor transnationaal activisme 

worden verwijderd. 

 

De transnationale focus van het frame blijkt echter ook voor een deel een antwoord te bieden op de 

vraag waarom massamobilisatie van de Palestijnen voor dit verzet uitblijft en het verzet gelokaliseerd 

blijft in enkele dorpen. Anderzijds blijkt de mobilisatie en de steun van Israëlische activisten aan de 

hand van dit collectieve actieframe ook beperkt tot een kleine groep die steeds opnieuw terugkomen. 

Dit frame slaagt er wel in een verscheidenheid aan internationale activisten te mobiliseren voor 

deelname aan het verzet tegen de muur, waarbij er veel verloop is onder deze internationale activisten. 

 

 

3. De kracht van het collectieve actieframe 
 

In het hier boven beschreven collectieve actieframe waarin het lokale verzet tegen de muur gekaderd 

wordt, als een strijd voor rechten en vrijheid, kan gezien worden als een machtsmiddel dat door de 

actoren van het verzet wordt ingezet in hun strijd. Enerzijds probeert men hierdoor meer steun en 

mobilisatie voor hun strijd te verwerven voornamelijk op internationaal vlak. Anderzijds tracht dit 

collectieve actieframe ook de rechtvaardiging van de Israëlische bezetting van de Palestijnse Gebieden 

te ondermijnen.  

  

Om dit aan te tonen is het belangrijk eerst stil te staan bij het concept macht, dat we behandelen aan de 

hand van het machtsbegrip van Foucault. Macht en machtsuitoefening moeten volgens Foucault 

(vermeld in Lambrechts, 1982) niet enkel gezien worden als een negatieve, onderdrukkende of 

geweldadige kracht maar ook als een productieve kracht. Het is hierbij belangrijk te erkennen dat 

macht overal is en dat alle individuen machtsdragers zijn.  
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In de context van het Palestijnse burgerverzet tegen de muur is vooral de geweldadige en 

onderdrukkende macht van Israël zeer zichtbaar. Toch stelt Foucault (vermeld in Hartmann, 2003, p. 

3): ‘where there is power, their is resistance and yet, or consequently, this resistance is never in a 

position of exteriority in relation to power’. In het machtsbegrip van Foucault zijn de verzetstrijders 

dus ook zelf actoren van macht door bijvoorbeeld het delen van kennis en de samenwerking. Het is 

volgens Foucault (1980) dan ook interessant te kijken hoe verzet macht kan verschuiven, verspreiden 

en veranderen. 

 

Het collectieve actieframe van het verzet tegen de muur probeert de onderdrukkende macht van Israël 

die zich toont in de bezetting van de Palestijnse Gebieden op verschillende manieren te ondermijnen. 

 

Ten eerste tracht men door te focussen op de negatieve gevolgen en de mensenrechtenschendingen van 

de route van de muur die land inneemt van verschillende Palestijnse dorpen in de West-Bank, het 

discours van de verantwoordelijke in vraag stellen. Israël beargumenteert de bouw van de muur als 

noodzakelijk om zich te beschermen tegen Palestijnse zelfmoordaanslagen. Het stelt zichzelf hierbij op 

als een onschuldig slachtoffer van Arabisch terrorisme (Halper, 2005). Dit veiligheidsdiscours tracht 

men te ondermijnen door de onrechtvaardigheid van de route van de muur, die voor een groot deel 

afwijkt van de Groene Lijn, te benadrukken. De actoren van het verzet proberen deze 

onrechtvaardigheid via verschillende manieren zichtbaar en tastbaar te maken, onder andere door het 

gebruik van creatief verzet en het verspreiden van de lokale verhalen over de gevolgen voor een 

specifiek dorp.  

 

Door een specifiek onderdeel van de bezetting door Israël zichtbaar te maken, trachten de actoren van 

het verzet daarnaast de bezetting van de Palestijnse Gebieden door Israël onder de aandacht te 

brengen. Een essentieel element in het veiligheidsdiscours van Israël is volgens Halper (2005) de 

ontkenning van de bezetting zelf. De actoren van het verzet proberen deze verborgen bezetting 

openbaar te maken aan de hand van het tonen en het beschrijven van de negatieve gevolgen van de 

muur, wat een zeer bruikbaar en zichtbaar beeld van deze bezetting en de onderdrukking van de 

Palestijnen voor de buitenwereld.  

 

Ten derde proberen de actoren van het verzet de legitimiteit van het afscheidingsbeleid en -praktijk 

van Israëlische autoriteiten uit te dagen door de nadruk te leggen op de gelijkheid van de Palestijnen 

en Israëliërs in het verzet tegen de muur als mensenrechtenactivisten die allen strijden voor vrijheid en 

rechten. De muur benadrukt namelijk het ‘anderszijn’ van de Palestijnen in de West-Bank en creëert 

niet enkel een fysiek maar ook een mentaal onderscheid. De muur fungeert hierbij als een grens, een 

afscheiding van de ander, de vijand en de constructie ervan wordt gevoed door een gevoel van angst 

en de noodzaak van de bescherming van de Israëlische burgers. ‘It’s intended to seperate civilisation 
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from barbarism’ (Piquard, 2010). Naast het collectieve actieframe van het verzet tegen de muur dat 

deze afscheidingspolitiek uitdaagt, daagt volgens Hallward (2009) ook de fysieke aanwezigheid op 

zich van Israëlische activisten aan de andere kant van de muur dit uit.  

 

Tenslotte draagt ook de keuze voor geweldloos verzet bij tot de ondergraving van de Israëlische 

onderdrukking in de bezetting van de Palestijnse Gebieden. De geweldloze aard van het verzet is een 

aspect van het collectieve actieframe van het verzet waarbij men probeert het negatieve beeld over 

Palestijnen en hun verzet om te draaien. Centraal in het Israëlische veiligheidsdiscours staat de 

afspiegeling van de Palestijnen in de West-Bank als irrationele terroristen (Bornstein, 2008). Door het 

verzet voor te stellen als een geweldloze strijd van mensenrechtenactivisten voor vrijheid en 

rechtvaardigheid tracht men de vergelijking tussen het Palestijnse verzet en terrorisme neer te halen, 

waardoor internationale steun en solidariteit voor hun strijd mogelijk wordt gemaakt. Zo stelt Parry 

(2010) dat “nonviolent resistance belies Israel’s claims of victimization and reveals the true victims, 

thereby subverting Israeli propaganda, which has depended on portraying Palestinians as violent 

murderers [...] It humanizes Palestinians and gives recognition and legitimacy to their struggle”.
69

  

 

Het alternatieve kader gecreëerd in het Palestijnse verzet tegen de muur, waarin men de 

rechtvaardiging van het beleid en de praktijken van Israël met betrekking tot de bezetting van de 

Palestijnse Gebieden tracht te ondermijnen, kan dus gezien worden als een machtsmiddel in dit verzet. 

De lokale comités en andere organisaties proberen dit frame via verschillende kanalen zoals 

mediacampagnes, het afleggen van internationale bezoeken en het opzetten van een internationaal 

netwerk, te verspreiden. De verspreiding van dit frame kan er immers voor zorgen dat de publieke 

opinie ten opzichte van de Israëlische bezetting verandert. 

 

De verandering in de publieke opinie met betrekking tot de Israëlische bezetting kan er enerzijds voor 

zorgen dat de steun van het Israëlische volk voor dit beleid wegvalt en er zo van binnen uit de druk 

stijgt om dit beleid van onderdrukking te wijzigen. In een artikel in de Israelische krant Haaretz stelt 

men immers vast dat “Joint Israeli-Palestinian protests and joint Jewish-Arab actions create in Israel 

particularly loud ‘noise’”.
70

 (Hass, 2004). Toch hebben we ook in het vorige hoofdstuk moeten 

concluderen dat vandaag de dag in de Israëlische publieke opinie voornamelijk onverschilligheid 

bestaat tegenover dit gezamenlijke verzet tegen de muur. Er is hier dus nog een lange weg af te leggen 

voor de actoren in het verzet. 
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 http://wrmea.org/component/content/article/347-2010-march/8291-israel-responds-to-palestinian-nonviolence-

with-violence-and-repression.html 
70
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Anderzijds is het ondermijnen van het veiligheidsdiscours van Israël aan de hand van het creëren van 

een alternatief frame een middel om steun en solidariteit op het internationale toneel te verkrijgen. 

Niet alleen proberen de lokale comités en andere organisaties dit collectieve actiekader te verspreiden, 

ook internationale activisten die deelgenomen hebben aan dit verzet nemen dit frame mee naar hun 

thuisland. Dit kan bijdragen tot wat Keck en Sikkink (1998) bestempelen als het boemerangeffect. 

Internationale activisten en organisaties proberen hierbij andere individuen en organisaties in hun 

thuisland te overtuigen om druk uit te oefenen op hun eigen overheden en op internationale 

organisaties zodat deze druk zouden uitoefenen op de Israëlische autoriteiten. Dit boemerangeffect 

heeft volgens della Porta & Tarrow (2005) meer potentieel indien men focust op internationaal 

erkende normen, iets wat door de actoren van het verzet tegen de muur wordt gedaan door de 

koppeling van hun strijd aan het mensenrechtendiscours. Daarnaast kan de verspreiding van het 

collectieve actieframe bijdragen tot een toenemend succes van de BDS-campagne (Boycot-

Divestment-Sanctions)
71

 waarvoor het lokale verzet oproept in de wereld. Hierdoor kan opnieuw de 

druk op Israël toenemen om de bezetting van de Palestijnse gebieden te versoepelen of op te geven.  

Jamal Juma, de verantwoordelijke van de ‘Stop the Wall’-campagne (interview op 1 juli 2009) 

verwoordt het als volgt: “this [the resistance] revealed a face of Israel, a face that people didn’t see 

before. [...] People started to realise that there is something wrong and that Israel is doing serious 

violations to the Palestinians”.  

 

 

4. Besluit 
 

In dit hoofdstuk hebben we geprobeerd het collectieve actieframe van het burgerverzet tegen de muur 

dat plaatsvindt in verschillende dorpen in de West-Bank, te analyseren aan de hand van de drie 

basiscomponenten – onrechtvaardigheid, vermogen en identiteit – van Gamson (1992). We kunnen 

besluiten dat het framen van hun strijd door de actoren in het verzet een machtsmiddel is die wordt 

ingezet om deze strijd te legitimeren, steun en solidariteit te verwerven en de Israëlische bezetting en 

onderdrukking te delegitimeren. 
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 Hoofdstuk 2: Israëlische en internationale activisten in het Palestijnse verzet tegen de muur in de West-Bank, 

3. Geweldloze acties, p. 21. 
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Conclusie 

 

 

In deze masterproef hebben we er voor gekozen ons toe te spitsen op de deelname van Israëlische en 

internationale activisten aan het Palestijnse burgerverzet tegen de muur, dat plaatsvindt in 

verschillende dorpen in de West-Bank. 

 

Sinds 2002 hebben verschillende dorpen in de West-Bank zich verzet tegen de constructie van de 

muur door Israël, vaak met steun van Israëlische en internationale activisten. De route van de muur 

loopt immers niet op de Groene Lijn maar kronkelt door de West-Bank waardoor heel wat dorpen in 

de West-Bank (een deel van) hun landbouwgrond verliezen. Om dit te vermijden besloten 

verschillende dorpen in verscheidene regio’s van de West-Bank zich hier tegen te verzetten aan de 

hand van geweldloze directe actie, het aanspannen van rechtszaken en het opzetten van 

mediacampagnes. De constructie van de muur creëerde dus een plaats, een mogelijkheid waar 

Palestijnse, Israëlische en internationale activisten elkaar vonden om zich tegen de bezetting te 

verzetten. Het meest zichtbare verzet anno 2009-2010 zijn de wekelijkse demonstraties op vrijdag 

tegen de muur in dorpen zoals Bil’in, Ni’ilin en Al-Masara. Dit verzet wordt georganiseerd door 

hiervoor opgezette lokale comités, ook wel ‘Popular Committees against the Wall’ genoemd. 

 

Vanuit mijn verwondering over het overgewicht van Israëlische en internationale deelnemers in 

verschillende demonstraties waaraan ik tijdens mijn onderzoek deelnam, ondanks de vaak 

geweldadige onderdrukking door het Israëlische leger, werd in deze masterproef enerzijds het uniek 

zijn van hun fysieke deelname aan het Palestijnse verzet tegen de bezetting bevraagd. Anderzijds werd 

een antwoord gezocht op de vraag hoe de actoren van het verzet er in slagen om week na week zoveel 

Israëlische en internationale deelnemers aan te trekken die aan dit verzet willen deelnemen door te 

kijken naar het collectieve actieframe van het verzet tegen de muur en op de vraag welke macht deze 

framing kan hebben in het Israëlisch-Palestijns conflict. Door het raadplegen van bestaande literatuur, 

het afnemen van open interviews, het deelnemen aan demonstraties als participatieve observatie werd 

in dit onderzoek data verzameld om deze onderzoeksvragen te beantwoorden. 

 

Door te kijken naar de voorgeschiedenis van het Palestijnse burgerverzet en de fysieke deelname van 

Israëlische en internationale activisten hieraan, konden we ten eerste vaststellen dat dit verzet tegen de 

muur een lokalisering inhoudt van het Palestijnse verzet. Het verzet tegen de muur blijft immers, 

ondanks de gelijkenissen die worden getrokken met de eerste intifada, geïsoleerd in enkele dorpen in 

de West-Bank die onmiddellijk worden getroffen door de muur. De participatie van Palestijnen die 
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buiten deze dorpen wonen, is schaars en ook niet alle dorpen die door de muur getroffen worden 

hebben voor dit verzet gekozen. 

Ten tweede konden we vanuit een schets van de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen van 

het Israëlische vredesactivisme vaststellen dat de deelname van Israëlische activisten aan het verzet 

tegen de muur, dat voornamelijk georganiseerd wordt door de Israëlische vredesgroep Anarchist 

Against The Wall (AATW), een radicalisering betekende van het discours en de praktijken van de 

hoofdstroom van het Israëlische vredesactivisme. In tegenstelling tot deze hoofdstroom verwerpen 

deze activisten de bezetting op zich en de gevolgen ervan voor de Palestijnen, in plaats van deze 

bezetting te veroordelen omdat het een politieke en morele bedreiging zou zijn voor Israël. Daarnaast 

richten deze activisten zich niet meer tot de Israëlische staat om een wijziging van hun beleid en 

praktijken te eisen, maar nemen zij zelf, samen met Palestijnse activisten, het heft in handen. Door 

bijvoorbeeld via geweldloze actie proberen zij de bouw van de muur fysiek te verhinderen waarbij hun 

activiteiten niet steeds binnen de grenzen van de legitimiteit vallen. De Israëlische activisten die 

deelnemen aan het verzet tegen de muur streven bovendien naar een echte, langdurige samenwerking 

met de Palestijnen waarbij men de ongelijkheid in macht tussen de bezetters en de diegenen die bezet 

worden, tracht om te draaien door enkel deel te nemen aan acties wanneer zij hiervoor gevraagd 

worden door de Palestijnse organisatie van het verzet. Dit is in tegenstelling met heel wat Israëlische 

vredesbewegingen die voor de Palestijnse zaak pleiten maar waarbij er geen of nauwelijks een 

samenwerking is met Palestijnen. 

Tenslotte stelden we vast dat de fysieke deelname van internationale activisten aan het verzet tegen de 

muur een essentieel onderdeel geworden is van het Palestijnse verzet tegen de bezetting. De 

organisatie van het Palestijnse verzet richt zich in toenemende mate op het mobiliseren van 

internationale activisten en het richt zich ook op verschillende manieren naar het internationale niveau 

voor een oplossing van het conflict. Immers, internationale activisten worden net zoals Israëlische 

activisten beter behandeld door het Israëlische leger waardoor deze activisten een belangrijk middel 

zijn om het verzet tegen de muur te continueren ondanks de geweldadige onderdrukking door het 

Israëlische leger. Bovendien kunnen zij hun getuigenissen over het Palestijnse verzet en de bezetting 

verspreiden in hun thuisland. 

 

Om een antwoord te vinden op de vraag hoe de actoren van het verzet er in slagen om zoveel 

Israëlische en internationale activisten aan te trekken die willen deelnemen aan het verzet, werd het 

collectieve actieframe van het verzet tegen de muur geanalyseerd aan de hand van de drie 

basiscomponenten van Gamson (1996), namelijk onrechtvaardigheid, agency en identiteit. De 

constructie van dit collectieve actieframe wordt hierbij gezien als een actief proces van de 

verschillende actoren en organisaties die betrokken zijn bij het verzet waarbij een bepaalde betekenis 

gegeven wordt aan relevante gebeurtenissen en omstandigheden om aanhangers te mobiliseren tot 

actie. 
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De onrechtvaardigheidscomponent van het collectieve actieframe van het verzet tegen de muur richt 

zich in de eerste plaats op de lokale negatieve gevolgen van de route van de muur voor het 

desbetreffende dorp waar het verzet plaatsvindt. Men tracht deze negatieve gevolgen aan de hand van 

concrete verhalen en symbolen in de demonstraties zichtbaar te maken voor de buitenwereld en te 

personaliseren. Bij de beschrijving van zowel de negatieve gevolgen van de route van de muur als van 

de gewelddadige onderdrukking van het verzet wordt er vaak gebruik gemaakt van het internationaal 

erkende mensenrechtendiscours. 

De strategie om tot verandering te komen in het collectieve actieframe van het verzet is het gebruik 

van geweldloze tactieken. Door het benadrukken van de geweldloze aard van het verzet probeert men 

de afspiegeling van het Palestijnse verzet als terrorisme te wijzigen en tracht men het transnationaal 

activisme te bevorderen. In hun actieframe wordt hun geweldloze strijd gekoppeld aan eerdere 

successen van geweldloos verzet in de wereld. 

In de identiteitscomponent, waarin de wij-zij tegenstelling centraal staat, wordt in het huidige verzet 

tegen de muur de verscheidenheid van Palestijnse, Israëlische en internationale deelnemers overbrugd 

door hen allen onder de noemer van ‘mensenrechtenactivisten’ te plaatsen. Door te focussen op de 

strijd tegen mensenrechtenschendingen die worden gekoppeld aan de onderdrukkende bezetting door 

Israël, worden de verschillende meningen van de activisten over een mogelijke oplossing voor het 

conflict geminimaliseerd. Door de beklemtoning van de aanwezigheid van Israëlische en 

internationale activisten en de focus op mensenrechten, tracht men daarnaast de afspiegeling van het 

conflict als een strijd tussen Palestijnen en Israëliërs te wijzigen in een strijd tegen de onderdrukkende 

bezetting, waaronder de Palestijnen lijden. 

 

Het collectieve actieframe van het verzet tegen de muur in de West-Bank plaatst hun strijd in de 

internationale strijd voor mensenrechten en vrijheid die overal ter wereld wordt gevoerd. Dit kader 

richt zich dus via verschillende manieren op de mobilisatie van Israëlische en internationale activisten. 

Deze transnationale focus van het collectieve actieframe kan echter ook een verklaring bieden waarom 

een massamobilisatie in de West-Bank zelf uitblijft. Verschillende aspecten van deze internationale 

focus zorgen immers voor een spanning met een mogelijke framing dat zich zou richten op een grote 

Palestijnse mobilisatie voor het verzet, ook buiten de dorpen die door de muur worden getroffen. 

 

Wat betekent dit frame of wat kan het betekenen voor het Israëlisch-Palestijns conflict? Het 

geconstrueerde collectieve actieframe van het verzet tegen de muur in de West-Bank kan gezien 

worden als een machtsmiddel dat door de actoren van het verzet wordt ingezet. Het collectieve 

actieframe tracht immers de rechtvaardiging door Israël van de constructie van de muur en de 

aanhoudende bezetting te ondermijnen en probeert de eigen strijd te legitimeren door het te verbinden 

aan de internationale strijd voor rechten en vrijheid. Volgens het machtsbegrip van Foucault is macht 

niet enkel een negatieve, onderdrukkende kracht maar ook een productieve kracht die bijvoorbeeld 
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ook door kennis en samenwerking gecreëerd kan worden. De activisten in het verzet, strijden niet 

enkel tegen de onderdrukkende macht van de Israëlische bezetting maar zijn ook zelf actoren van 

macht. Deze actoren proberen het veiligheids- en afscheidingsdiscours van Israël af te breken en de 

onrechtvaardigheid van de bezetting via verschillende kanalen te verspreiden. Dit kan voor een 

verandering zorgen in de publieke opinie waardoor enerzijds de druk van binnenuit, vanuit het 

Israëlische volk, stijgt om de praktijken en het beleid van de Israëlische bezetting van de Palestijnse 

Gebieden te wijzigen. Anderzijds kan dit een middel zijn om steun en solidariteit op het internationale 

vlak te verkrijgen. Dit kan bijdragen tot het zogenoemde boemerangeffect, waarin internationale 

activisten andere individuen en organisaties in hun thuisland overtuigen om druk uit te oefenen op hun 

eigen overheden en op internationale organisaties zodat deze druk gaan uitoefenen op de Israëlische 

autoriteiten. Daarnaast kan het ook bijdragen tot de verspreiding van de BDS-campagne (Boycott- 

Divestment-Sanctions) waardoor vanuit economische boycot de druk op Israël toeneemt om hun 

praktijk en beleid van de bezetting van de Palestijnse Gebieden te wijzigen.  

Maar de vraag is wel of deze internationale druk op Israël, een land dat al jaren allerlei internationale 

verdragen aan zijn laars lapt, ooit voldoende zal zijn voor het beëindigen van de Israëlische bezetting 

van de Palestijnse Gebieden. 
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