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Het land van de archetypische anderen

H
et Israël-discours gros-
siert al decennia in emo-
ties en meningen, en ont-
beert vaak de vereiste his-
torische context. Niet on-
logisch gezien de zeventig

jaar lange eenzijdige berichtgeving over
dat land. Maar nu is er voor iedereen die
meer inzicht wenst In Search of Israel. The
History of an Idea van Michael Brenner.
Hij schreef een actuele ideeëngeschiede-
nis van twee complexe fenomenen: zio-
nisme en de Joodse staat.

Brenner, hoogleraar Joodse geschiede-
nis in München en directeur van het Cen-
trum voor Israëlstudies van de American
University in Washington, volgt in zes
hoofdstukken allerlei zionistische
ideeën, beginnend in laat-19de-eeuws
Europa en eindigend in eigentijds Israël.
Moest het Joodse ‘te h u i s ’ een klein Duits-
talig Zwitserland worden, een Hebreeuws
sprekend Judea, een bijbels-utopisch
‘licht der natiën’ of een staat zoals alle an-
d e re?

In zijn inleiding belicht Brenner Joden
als archetypische ‘a n d e re n’. Sinds het
Oude Egypte houden ze samenlevingen
bezig, worden ze bijzonder én vreemd ge-
vonden, gekoesterd én vervolgd. Elk idee
uit deze ideeëngeschiedenis vertolkt die-
pe verlangens naar bevrijding van die
eeuwenoude ‘a b n o r m a l ite it ’. Ironisch ge-
noeg, signaleert Brenner, werd Israël de
Jood onder de staten.

Logisch, zegt Philip Roth in Ope ration
Shyl o ck : ‘de zogenaamde normalisatie van
de Jood was meteen al een tragische illu-
s i e’. Brenner betrekt ideeën uit deze ro-
man over falend zionisme en diasporisme
bij zijn betoog, daarbij wakend voor ana-
chronismen. Verklaren dat Theodor Herzl,
de aartsvader van het zionisme, aan zelf-
beschikking dacht en dat er een rechte lijn
loopt naar onafhankelijkheid in moderne
zin, is, zo waarschuwt Brenner, ‘re a d i n g
history backwards’. Juist doordat deze his-
toricus vanaf het begin de geschiedenis
binnenwandelt, zien we de grote onrust

bij zionisten en de onzekerheid over hun
onderneming: ingrijpende gebeurtenis-
sen dwongen voortdurend tot bijstelling
van hun vaak utopisch naïeve ideeën.

Herzl, die lang in assimilatie geloofde,
dacht welkom te zijn bij de Arabieren en
vertrouwde op iets multinationaals als
het Ottomaanse Rijk, met autonomie
voor Joden en Arabieren. Schrijver Ahad
H a’am – grondlegger van het cultuurzio-
nisme – waarschuwde voor Joods-Arabi-
sche botsingen. Maar Herzl bleef goedge-
lovig, schrijft Brenner.

Pretpark
Evenals de als nationalist bekendstaande
Vladimir Jabotinski, werd Herzl (politiek)
zionist door het antisemitisme. Niet uit
angst voor assimilatie zoals bij Ahad
H a’am, wiens ‘pretpark voor Hebreeuwse
c ultuur’ Jabotinski bespotte. Cultuurbe-
houd was niet primair noodzakelijk, maar
overleven wel. Voor hem waren het Ara-
bische en Joodse streven o nve rge l i j k b a a r.

Jabotinski minachtte de Arabische cul-
tuur, maar zwoer bij ‘totale, absolute, en
complete gelijke rechten, zonder uitzon-
deringen: Joods, Arabisch, Armeens…
wettelijke gelijkheid.’ Hij voorzag een
Joods-Arabische federatie die ‘bij een
Joodse premier een Arabier het vice-pre-
mierschap bood, en andersom’. Maar Jo-
denvervolging en onderling geweld in Pa-
lestina brachten hem, schrijft Brenner, in
1937 tot (Britse) gedachten over ‘b e vo l -
kingsr uil’ omwille van twee staten.

Naast rechtsgelijkheid beoogde het zio-
nisme een Joodse meerderheid, die het na-
tionale tehuis ‘Jo o d s ’ moest maken. Lang
bleef het onzeker of dit bereikt zou wor-
den, ook door Brits-Arabisch verzet tegen
immigratie naar Palestina. Onder Israëls
eerste premier David ben Goerion (die zei
‘in Israël moet je in wonderen geloven om
realist te zijn’), groeide de Palestijns-Jood-
se gemeenschap fors, en bereikte rond
1935 autonomie. Maar, zegt Brenner, over
‘een staat’ werd nog niet gesproken.

Dit werd pas het openlijke streven in

1942, toen Ben Goerion hoorde over
Auschwitz. De overtuiging ‘Dit nooit weer’
maakte een eigen staat met symbolen en
Joodse privileges urgent, zelfs als die an -
deren kon duperen. Na de stapels lijken in
Bergen-Belsen en Buchenwald werd deze
overtuiging sterker, behalve bij ultraor-
thodoxe Joden. Die achtten zionisten
schuldig aan de Jodenvervolging en de
toekomstige staat duivels.

Ben Goerion onderschatte de ultra-or-
thodoxe gemeenschap, die volhield dat
niet een Joodse meerderheid de staat
Joods maakte, maar orthodoxe leefregels.
Nietsvermoedend schonk hij hun in 1947
privileges, zoals vrijstelling van de
dienstplicht. Hij kreeg algauw spijt toen
een, overigens nog altijd onopgeloste,
cultuurstrijd ontstond: de strijd tussen
ultraorthodoxen en seculieren. Ze gingen
elkaar op zaterdagen te lijf vanwege me-
ningsverschillen over de sabbat. Hier had-
den we de historische diaspora-Jood te-
genover de in Israël geboren Joodse socia-
list, die de diaspora wilde vergeten via
‘n o r m a l i s at i e’.

Die ‘n o r m a l i s at i e’ betekende voor jon-
ge intellectuelen juist vooral een westerse
levensstijl. En zij botsten weer met religi-
euze zionisten die na de Zesdaagse Oor-
log in 1967 de wind in de zeilen kregen:
de miraculeuze overwinning was een te-
ken van God, een bewijs dat het Joodse
volk als ‘licht der natiën’ naar Palestina
was gekomen, niet als ‘n o r m a a l’ vo l k .

Amos Oz
Joodse ‘unic iteit’ kreeg nu een overwe-
gend religieuze betekenis. Amos Oz noem-
de de euforie een ‘Me s s i a s c o m p l ex ’ en
A.B. Yehoshua stelde dat het zionistische
doel van normalisatie gewoon bereikt zou
zijn ‘als we niet in conflict zouden zijn ge-
raakt met de Arabieren’. De orthodoxe ge-
leerde Yeshayahu Leibowitz, die Israëls
unieke lotsbestemming benadrukte,
waarschuwde voor de religieuze verheer-
lijking van land en voor grensvervaging
tussen profetieën en Israëls Re a l p o l i t i k .

Hoewel Joods-Israëlische terroristen,
schrijft Brenner, werden gearresteerd en
gevangen gezet, groeiden de aanvallen op
Israëls democratische kern van Ben Goeri-
ons modelstaat. De Arbeidspartij tolereer-
de de eerste nederzettingen (en bouwde
de meeste), al formuleerde Yitzchak Ra-
bin (Arbeidspartij) zijn gedachten over de
nederzettingenbeweging in 1976 glashel-
der: ‘ …een kankergezwel in Israëls sociale
en democratische structuur’.

Voor Menachem Begin, die in 1977 pre-
mier werd, hoorde de stimulering van de
nederzettingenbouw bij de Joodse ‘unic i-
te it ’. Democratie betekende vooral reha-
bilitatie van lang gediscrimineerde sefar-
dische Joden. In rap tempo verving de
falafel de gefillte fish, oosterse muziek
klonk: Israël werd minder Europees en
voor de wereld veranderde de socialisti-
sche modelstaat in een paria.

Met oog voor continuïteit en breuk
plaatst Brenner eigentijdse ontwikkelin-
gen die buiten het normalisatieproject vie-
len – Joods-Israëlische emigratie op zoek
naar normaliteit, immigratie van Afrika-
nen en Aziaten, kunstuitingen – in de con-
text van het aloude debat over de Joodse
staat. Hierbij hoort ook de omstreden Na-
tiestaatwet, aangenomen na de verschij-
ning van dit boek. Deze wet – geen schep-
ping van verlichte geesten – b e k r a c ht i g t
een reeds decennia bestaande situatie en
wordt in Israël hevig bediscussieerd.

Door het lezen van Brenner wordt dui-
delijk dat het westerse Israël-debat, dat al
decennialang vooral over het Israëlisch-
Palestijnse conflict gaat, het Israël met
zijn onmisbare ideeëngeschiedenis tekort
doet. Zo zou de Joodse staat volgens veel
Europese waarnemers moeten kiezen
tussen ‘Jo o d s ’ of ‘democ ratisch’. In
Search of Israel laat zien dat dit een valse
tegenstelling is. Dit voorbeeldig uitgege-
ven en gedocumenteerde boek is een
waardevolle correctie op dergelijke ver-
simpelingen en een aanvulling op wijd-
verbreide misverstanden over een Joods
nationaal tehuis.

ISRAËL De eminente Duitse historicus Michael Brenner schreef een actuele ideeëngeschiedenis van twee
complexe fenomenen, die het Israël-debat in hoge mate bepalen: het zionisme en de Joodse staat.
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Alleen de grote Stalin kan ons
beschermen tegen het kwaad

V
an alle Russen beschouwt 38
procent Stalin als de ‘g ro o t s te
figuur aller tijden’. Nu zou je
verwachten dat deze bewon-
deraars de dictator zelf hebben
meegemaakt. Maar het tegen-

deel is waar, zo blijkt uit het ontluisterende
Onderdrukt door de verlosser. Een zoektocht
naar Stalins erfenis in het Rusland van nu van
journalist Hester den Boer (1981). Stalin
wordt in toenemende mate bewonderd door
miljoenen Russen van alle leeftijden. En dan
zijn er ook nog ontelbare anderen die hem
zijn misdaden, waarbij 10 à 12 miljoen men-
sen zijn vermoord, vergeven. Als verklaring
daarvoor voeren ze aan dat de goelag nodig
was om Hitler te kunnen verslaan. Of dat Sta-
lin zelf niet verantwoordelijk was voor de ter-
reur. Of dat hun land onder Stalin orde en dis-
cipline kende, die tegenwoordig ontbreken.

Zulke opvattingen komen het Kremlin goed
uit. Het Poetin-regime presenteert Stalin als
het symbool van een sterke regering, aan wie
het volk zich dient te onderwerpen voor zijn
eigen veiligheid. Op die wijze verdedigt het
ook de repressie, waarbij tegenstanders ‘bui -
tenlandse agenten’ worden genoemd.

In 2016 en 2017 reisde Den Boer naar en-
kele belangrijke plaatsen waar de Stalin-ter-
reur zich voltrok, zoals strafkampen in de
Noordelijke IJszee en in het Verre Oosten bij
Magadan. Het heeft een voortreffelijk en
boeiend boek opgeleverd, dat de omgang
van veel Russen met het Stalin-verleden in
een verontrustend daglicht plaatst.

Den Boer begint haar onderzoek in het Si-
berische stadje Kolpasjevo. In 1979 kwam
daar door erosie van de oever van de Ob een
massagraf bloot te liggen. Het bevond zich
op de plaats van een voormalig executieter-
rein, waar in de jaren dertig duizenden Sov-
jetburgers waren geëxecuteerd. Hun lijken
bleken door de gunstige bodemgesteldheid
te zijn gemummificeerd. Toegestroomde in-
woners van het stadje herkenden vermiste
familieleden en vrienden. Velen hadden een
kogelgat in hun achterhoofd.

Ooggetuigen vertellen Den Boer dat de
KGB meteen in actie kwam en het graf met
een hogedrukspuit leeg spoelde. De lijken
werden, verzwaard met ijzer, naar de rivier-
bodem afgezonken. Niemand kreeg uitleg
van de autoriteiten. Er werd gedaan alsof er
niets was gebeurd. Wilde je geen problemen,
dan hield je je mond.

Den Boer ziet overal sterke overeenkom-
sten tussen het Rusland van Poetin en de
Sovjet-Unie. Zo is er ook nu een kritische
minderheid die zich niets van de staatspro-
paganda aantrekt. Den Boer spreekt bijvoor-
beeld met regisseur Anastasia Patlaj van the-
atergroep Teatr.doc, dat een ‘we l ge m e e n d
adv ies’ van de autoriteiten kreeg om een
stuk over het massale anti-Poetinprotest van
6 mei 2012 niet op te voeren. Toen de ac-
teurs dit in de wind sloegen, kon de premiè-
re weliswaar doorgaan, maar werd een week
later wel de huur van hun pand opgezegd.

De huidige repressie heeft volgens Patlaj
wel tot een artistieke bloei geleid, die verge-
leken kan worden met de hoogtijdagen van
de dissidentenbeweging in de jaren zeventig,
toen grootse literatuur werd geschreven.

RUSLAND�EN�STALIN Reizend door
Rusland onderzocht Hester den Boer
de toenemende verheerlijking van Stalin.
Door�onze�redacteur�Michel�Krielaars
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Het verschil is alleen dat er onder Poetin zel-
den een kritische kunstenaar in de gevange-
nis belandt. Daarentegen vertelt een men-
senrechtenactivist dat je in de provincie al
kunt worden opgepakt als je iets kritisch
over de Krim of Oekraïne op Facebook deelt.

Vooral de jonge Stalin-fans die Den Boer
spreekt, zetten je aan het denken. Zo beweert
een amateur-historicus, die zich uit hobbyis-
me met het goelag-verleden bezighoudt, dat
Stalin geen slecht mens was. De kampen zou
hij uit economische noodzaak hebben opge-
richt. Terwijl onomstreden bewezen is dat de
goelag allerminst lucratief was.

Overtuigend legt Den Boer het collectieve
trauma van Rusland bloot, dat wordt ver-
sterkt doordat elke familie zowel slachtof-
fers als daders telt. Gevoegd bij de patriottis-
tische propaganda over Stalin als winnaar
van de oorlog tegen de nazi’s belooft dat
weinig goeds voor de toekomst.

Aan het slot van haar boek laat Den Boer
een Rus, die na de val van de Sovjet-Unie te-
vergeefs hoopte dat zijn land door het Westen
zou worden omarmd, de huidige situatie sa-
menvatten. Uit rancune over die ‘af wijzing’
door het Westen heeft het land volgens hem
een positieve identiteit gecreëerd op grond
van zijn eigen geschiedenis. En die is tegen-
overgesteld aan alles waar het Westen voor
staat. Dat je in zo'n geval je toevlucht zoekt bij
Stalin, onder wiens juk Rusland groot, mach-
tig en onoverwinnelijk was, ligt voor de hand.

De�fototentoonstelling
Suppressed�by�the
s�av�i�o�u�r�van�Hester�den
Boer�is�t/m�3/2�te�zien�in
de�Melkweg�in�Amster-
dam�en�op�nrc.nl/in-
dex/inbeeld.

De�mijnbouwstad�Vorkoeta�,�op�160�km�boven�de�Poolcirkel,�is�gebouwd�op�resten�van�de�goelag

Galina�Ivanovna,�dochter�van�slachtoffers�van�de�Stalin-terreur,�in�haar�woonplaats�Krasnojarsk
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