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Beste Vrienden, want zo noemde Jezus zijn discipelen, degenen die doen wat hij hen leerde,
Als Nederlandse Quakers, leden van het Religieus Genootschap der Vrienden in Nederland, hebben
we met respect kennis genomen van jullie Kairos document, jullie schreeuw om recht.
Het geeft hoop om jullie liefdevolle houding te herkennen ondanks jullie lijden als gevolg van de
bezetting.
Jullie schrijven dat jullie oproep aan ons voortkomt uit een historisch moment van eenheid onder
Palestijnse christenen.
Het is goed om te zien dat de eenheid onder Palestijnen inmiddels verder gegroeid lijkt te zijn.
Ook wij willen ‘het gezicht van God zien in ieder mens’.
Ook ons, in ons geloof gewortelde uitgangspunt, is ieders gelijke recht op een menswaardig bestaan
en het recht op bescherming van verdrukten.
Het past in onze traditie om vijandsbeelden af te breken, om verbinding en constructieve dialoog te
zoeken en om te werken aan gerechtigheid, vrede en veiligheid voor iedereen.
Jullie document raakt ons en wij voelen ons geroepen om aan jullie oproep gehoor te geven.
Jullie vragen ons een woord van waarheid te spreken, door stelling te nemen tegen de Israëlische
bezetting van land waar jullie al generaties lang wonen.
Jullie geven ons bovendien in overweging om de daad bij dat woord te voegen, door de producten te
boycotten en af te zien van investeringen die de bezetting ondersteunen.
We hebben langer nodig gehad voor een antwoord dan van ons verwacht mag worden.
Wij hebben ons tijdens deze algemene vergadering opnieuw afgevraagd wat Christus van ons vraagt
in onze situatie, wetend in welke situatie jullie je bevinden.
Velen van ons zijn al langere tijd uiterst terughoudend in het kopen van producten uit o.a. de illegale
Joodse nederzettingen in bezet gebied en kopen graag producten van Palestijnen, voor zover die
twee soorten producten als zodanig herkenbaar in onze winkels liggen.
Jullie verhaal en jullie oproep zetten ons aan om daarmee door te gaan en daarin consequenter te
worden.
We zullen ons nader informeren over de mogelijkheden daartoe.
We steunen daartoe o.a. onze vertegenwoordigers in de Quaker Raad voor Europese
Aangelegenheden.
We blijven met Quakers in Ramallah in contact over verdere steun die we hen kunnen geven in hun
vredeswerk.
Onze waarheid, niet noodzakelijk DE Waarheid, is dat noch Israël, noch enige andere natie het land
dat het met geweld controleert het ‘zijne’ kan noemen.
We zien een pijnlijke parallel met de politiek van onze regeringen in Europa om anderen tot
vreemdeling te maken in het gebied dat wij ‘het onze’ noemen en waar we in relatieve welvaart leven.
Het besef dat Palestina/Israël één land is tussen Jordaan en Middellandse Zee, lijkt wereldvreemder
dan ooit.
Het besef van de eenheid van volkeren geworteld in een gedeelde cultuur waarin dezelfde God
aanbeden wordt staat ook in ´ons´ land onder druk.
Naast een woord van waarheid zouden wij graag een woord van liefde spreken.
Als Nederlandse Quakers en als Nederlandse kerken hebben we tot nu toe tevergeefs geprobeerd in
gesprek te komen met de vertegenwoordigers van Israël in ons land.
We zijn bereid ook naar hen te luisteren, hen de kans geven om hun lijden -historisch, vermeend en
reëel- naar ons toe te verwoorden, in de hoop dat hen dat helpt om het achter zich te laten.
We zouden hen graag vragen of de ontwikkelingen in hun regio, de roep om recht en democratie van
buurvolken, ook voor hen een uur van de waarheid inhoudt, waarin het er op aankomt om hun ideaal
in de praktijk te brengen en hun roeping te volgen om een voorbeeld voor andere volken te zijn.
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We houden vast aan het besef en de daarop gebaseerde hoop dat achter de woorden en de dingen
die mensen scheiden, achter het lijden dat mensen elkaar aandoen, een realiteit verborgen is waarin
God iedereen verbindt en ieders hart kan aanraken.
Samen met jullie spreken wij ons vertrouwen uit dat Gods goedheid uiteindelijk de overhand heeft.
Met Vriendengroet,
De Nederlandse Quakers bijeen in hun Algemene Vergadering op 13 – 15 mei 2011 in Barchem,
namens hen
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