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‘Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist.’ Deze 
aloude Joodse wijsheid werd door David Ben Goerion in 
herinnering gebracht toen hij in 1948 in Tel Aviv de stich-
ting van de onafhankelijke staat Israël proclameerde. De 
daarop volgende immigratie uit de diaspora heeft in nog 
geen 70 jaar het toenmalige onder Brits bestuur staande 
protectoraat Palestina laten uitgroeien van een sobere 
agrarische gemeenschap tot een hypermoderne staat. 
Na Joodse feesten nemen Joden in de diaspora afscheid 
met de groet ‘tot volgend jaar in Jeruzalem’. Eeuwenlang 
was daar niet het minste zicht op. Toch hielden ze altijd 
vol, in geloof. En nu is het werkelijkheid geworden. Inder-
daad, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Een bezoek aan Israël is een bijzondere ervaring. Heden 
en geschiedenis vloeien in elkaar over. Buitenlandse 
bezoekers wordt steevast gevraagd ‘First time in Israel?’ 
Als het antwoord bevestigend is, volgt een warm welkom 
door trotse inwoners. 

 Hightech in Kanaän
In de zakelijke wereld is het al heel lang bekend; voor 
hightech moet je in Israël zijn. Het is een publiek geheim 
dat vele grote namen uit de wereld van informatie- en 
communicatietechnologie hun onderzoeks- en ontwikke-
lingsactiviteiten (R&D, Research and Development) heb-
ben geconcentreerd in Israël. Smartphones bijvoorbeeld 
zijn voor een belangrijk deel ontwikkeld in het beloofde 
land. Veelzeggend is ook dat ongeveer een kwart van de 
Nobelprijswinnaars van Joodse komaf is.
Tijdens het recente Gazaconflict kwam het technisch 
hoogwaardige raketafweersysteem ‘Iron Dome’ aan het 
licht. Inkomende Hamasraketten werden halverwege de 
vlucht uit de lucht geschoten. Om dat te kunnen preste-
ren, moet de baan van de raket razendsnel berekend wor-
den. Alleen hoogwaardige computertechnologie is daartoe 
in staat. Meer nog, ook de coördinaten van de lanceerlo-
catie zijn meteen bekend. Met een precisiebombardement 
wordt deze lanceerinrichting vervolgens uitgeschakeld. En 
is deze lanceerlocatie een school of moskee, dan kan het 
zijn dat wij in het 8 uur journaal te zien krijgen dat meedo-
genloze Israeli’s scholen en moskeeën bombarderen. Tja… 

De ayatollahs in Teheran erkennen de technologi-
sche superioriteit van de Israeli’s. Ze weten dat hun 
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kernraketten al ver vóór Damascus uit de lucht zullen 
worden geschoten. En dat het nucleaire antwoord van 
door - het kan verkeren - Duitsland geleverde Israëli-
sche kernonderzeeërs een kwartier later Teheran en 
Isfahan volledig in de as zal leggen. Zal ditmaal hightech 
de Joden redden? Hoe rationeel zullen de ayatollahs 
zijn? Atoomdeal of niet, weinigen in Israël en daarbui-
ten zijn er gerust op.

 Hét Israël bestaat niet
Het eerste wat de bezoeker opvalt is dat Israël geens-
zins een homogene identiteit heeft. De Joodse staat 
is een tot op het bot verdeelde natie. Dat is dagelijks 
te zien in het straatbeeld. Enerzijds is de orthodoxie 
prominent aanwezig. Strenggelovige Joden in hun typi-
sche kleding en haardracht. Anderzijds het seculiere 
volksdeel in spijkerbroek. Een tweedeling die ook in 
het democratisch gekozen parlement zichtbaar is. Elke 
keer zijn verkiezingen weer een spannende strijd om 
de macht tussen orthodoxie en seculariteit, haviken en 
duiven, rechts en links.
Veelzeggend is ook dat premier Yitzhak Rabin destijds 
niet werd vermoord door een Palestijns heethoofd, maar 
door een fanatieke orthodox-Joodse activist. Rabins dap-
pere toenadering tot de Palestijnen leverde hem en de 
Palestijnse leider Yasser Arafat de Nobelprijs voor de 
Vrede op in 1994. In eigen land werd hij in 1995 slachtof-
fer van onverzoenlijk religieus fanatisme.

De tweedeling resulteert in een wonderlijke patstelling. 
Ondanks diepe tegenstellingen is er sprake van een rela-
tieve vrede in Israël zelf. Daarom komen Joden massaal 
naar Israël, daar kunnen zij in vrede en vrijheid leven 
zonder antisemitische bejegening of erger. Maar die 
vrede heeft alleen bestaansrecht vanwege de gemeen-
schappelijke vijand aan de landsgrenzen. De ortho-
doxie vertrouwt in geloof op de beloften van Jahweh. 
De seculieren zijn pragmatischer en vertrouwen op de 
kracht van in eigen beheer geperfectioneerd Ameri-
kaans wapentuig. De mix is wellicht een efficiënt com-
promis. Maar als ooit de vrede uitbreekt in het Midden-
Oosten, dan wordt het oorlog in Israël.

 Sarah en Hagar, fataal onderonsje
Christenen die bidden voor vrede voor Israël zien hun 
gebed verhoord. Nu nog vrede voor de Arabische buren 
en de ‘vreemdelingen binnen de poorten’. Het één kan 
niet zonder het ander. Het wederzijdse moord- en dood-
slagritueel moet een keer ophouden.
De huidige problemen in het Midden-Oosten zijn terug te 
voeren op een ongelukkig besluit, heel lang geleden: het 
wegsturen van Hagar. Misschien nog één stap eerder: Sarah 
die besluit om God een handje te helpen en Abraham naar 
Hagar stuurt. Het steekt de nazaten van de zonen van 
Ismaël (de Arabische volken) dat Izaäks nageslacht meer 
werd gezegend door Jahweh. De profeet Mohammed heeft 
1300 jaar geleden het nageslacht van Ismaël hernieuwd 
zelfvertrouwen gegeven en het minderwaardigheidscom-
plex afgeworpen. Simpelweg door de rollen om te draaien. 
Natuurlijk was het de eerstgeborene Ismaël die door vader 
Abraham moest worden geofferd en niet Izaäk. De Eeu-
wige Allerhoogste is Allah en de islam is superieur aan de 
Joodse religie. Zonneklaar voor een moslim.
Om het nog ingewikkelder te maken roert de zelfverzekerde 
christelijke ‘God bless America’ traditie met haar eindtijdpro-
feten ook nog eens in dit onverzoenlijke wespennest.
Wat de Bijbelse profeten ook mogen profeteren, een 
rotsvast geloof in wonderlijke wendingen is misschien wel 
de meest realistische benadering bij het veiliger maken 
van deze wereld. Eén ding is vrijwel zeker, Israël en haar 
buren zullen een dominante rol blijven spelen in de toe-
komst van de wereldgeschiedenis.

 Jiddische Witze
Joden en christenen hebben een gemeenschappelijk per-
spectief: de komst respectievelijk wederkomst van Chris-
tus zal een fundamenteel herstel brengen. Maar voorlopig 
is dit perspectief nog een diepe splijtzwam. Misschien 
kunnen we wat leren van nuchtere Joodse humor. Als 
straks de Messias ten tonele verschijnt zal ook de rabbijn 
vragen: ‘First time in Israel…?’
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