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Hieronder een verkorte versie van het slotwoord van Geert Vervaele op 24 mei ter afsluiting 

van de Gaza Challenge 

 

WOEDE 

Naast mijn krant De Standaard, die de voorbije 2 weken zeer goede en correcte informatie 

bracht over de gebeurtenissen in Israël-Palestina, lees ik elke dag online de Engelstalige 

editie van de Israëlische krant Haaretz, zowat De Morgen van Israël. Woensdag 19 mei las 

ik het artikel van de Israëlische journaliste Amira Hass. Ik wist met mijn verontwaardiging 

geen blijf. Er borrelde woede bij mij op, grote woede. Waarom? 

 

De kop van haar artikel luidde: “Levens in Gaza uitgewist: Israël vernietigt met opzet hele 

Palestijnse families.” Ze maakt in haar artikel als verontwaardigde en woedende journaliste 

de vaststelling dat de talrijke Israëlische bombardementen waarbij ganse families worden 

gedood – ouders, kinderen, baby’s, grootouders, broers en zussen —de stelling bevestigen 

dat het niet gaat om vergissingen. De bombardementen zijn het gevolg van een beslissing 

van hogerhand, met rugdekking van militaire juristen. 

 

Dat vertellen ook de cijfers van OCHA, het Bureau voor de coördinatie van humanitaire 

zaken van de VN. Tussen 10 en 21 mei werden in Gaza veertien families getroffen die drie 

of meer familieleden verloren. In totaal vonden in Gaza 66 kinderen de dood, 610 kinderen 

liepen verwondingen op, waaronder velen werden verminkt. 

 

Het Ministerie van Gezondheid in Gaza gaf een lijst met de namen van 12 families die 

volledig werden weggevaagd met 1 enkele bom. Gebouwen platbombarderen met volledige 

families was ook een van de karakteristieken van de Gaza-oorlog van 2014, zo schrijft Amira 

Hass in haar artikel en ze verwijst daarvoor naar een rapport van de Israëlische 

mensenrechtenorganisatie B’Tselem. In de vijftig dagen dat de oorlog toen duurde, verloren 

volgens de VN 142 families het leven, 742 mensen in totaal. De talrijke incidenten toen en 

nu wijzen erop dat dit geen fouten zijn.  

 

In de intensieve bombardementen op drie woonblokken in Al Wehda Street in Gaza werden 

in de vroege ochtend van zondag 18 mei drie families gedood. Van de familie Abu al Ouf 

stierven de vader die dokter is in het Shifa ziekenhuis en zijn twee kinderen Tawfi 17 jaar 

en Tala 13, daarnaast twee vrouwelijke familieleden, Reem 41 jaar en Rawan 19 jaar. Deze 

vijf lijken vonden men kort na het bombardement. Acht leden van dezelfde familie vond men 

pas ’s avonds: Subhiya, 73 j, Amin 90 j, Tawfiq 80 en zijn vrouw Majdiya 82, en een familielid 

die getrouwd is met iemand van een andere familie met haar drie kinderen: Mira 12 jaar, 

Yazen, 13 en Mir 9 jaar. Tijdens dezelfde luchtaanval op deze gebouwen kwam ook de 

familie Ashkontana om. Abir, 30 jaar, de drie kinderen Yahya 5 jaar, Dana 9, en Zin 2jaar. 

’s Avonds vond men nog de lijken van twee andere meisjes Rula 6 jaar en Lana 10 jaar. In 
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twee aanpalende gebouwen vonden 19 leden van de Al-Qolaq familie de dood: Fuaz 63 

jaar, de vier kinderen: Abd al Hamid 23, Riham 33 j, Bahaa 49 jaar en Sameh 28 jaar en zijn 

vrouw Iyat 19 jaar, hun baby 6 maanden oud, van de uitgebreidere familie Amal Al-Qolaq 

42 jaar, drie van haar kinderen: Taher 23, Ahmad 16 en Hana’a 15 jaar. De broers 

Mohammed Al-Qolaq 42 en Izzat 44 en de kinderen van Izzat: Ziad 8 jaar en Adam 3 jaar, 

Doa’a Al-Qolaq 39 jaar, Sa’adia Al-Qolaq 83 jaar. Hala Al-Qolaq 13 jaar en haar zus Yara 

10 jaar werden gered vanonder het puin. 

 

De Israëlische bombardementen kosten niet alleen veel levens, maar verwoesten ook veel 

infrastructuur. 800.000 mensen hebben geen toegang meer tot drinkbaar water in Gaza, 53 

scholen werden beschadigd, 6 ziekenhuizen en 11 gezondheidsposten werden beschadigd, 

er is nog hoogstens 5 uur elektriciteit per dag. 

 

Hoeveel erger kan het nog worden in Gaza? 

 

HAAT 

Wie de situatie in Gaza ook maar een beetje kent, voelt haat opkomen. Hevige diepe haat. 

Tegen wie richt je die haat? Dat is het probleem! Haat lost niets op. Haat vernietigt ook 

jezelf. Je komt voor een keuze te staan. De keuze of je je laat meesleuren met de gevoelens 

die bij je worden opgewekt of beslissen: ik weiger te haten. 

Ik weiger in de val te trappen van de apartheidspolitiek van Netanyahu, van de heilige oorlog 

van Hamas en van het te corrupte beleid van Fatah dat ook zijn eigen mensen onderdrukt. 

 

Ik wil de energie van mijn woede niet verliezen in haat, maar richten op solidariteit met wie 

lijdt in Gaza én in Israël. Ook daar verloren twee kinderen hun leven, een jongen en een 

meisje. In Israël kwamen in totaal twaalf mensen om, waaronder ook drie vreemdelingen en 

een Israëlische soldaat. Er vielen 710 gewonden. Ook zij zijn slachtoffer van de 

bezettingspolitiek en het apartheidsregime in Israël. Ook zij zijn slachtoffers van de haat. 

Zelfs zij die de haat aanwakkeren met hun buitenproportioneel militair geweld en zij die het 

geweld beantwoorden met gewelddadig verzet dat ook onschuldige burgers niet ontziet, zijn 

slachtoffers van de haat. 

 

In dit slotmoment willen we de laatste eer bewijzen aan de kinderen die in al dat brute geweld 

zijn omgekomen – de grootste slachtoffers van de haat. We noemen de namen van de 17 

kinderen die in de drie families zijn omgekomen. En houden telkens 1 minuut stilte. 

 

VERZET 

De wapenstilstand verandert niets aan de bezetting en de apartheid, verandert niets aan de 

langdurige blokkade en al helemaal niets aan de mensonwaardige levensomstandigheden 

in Gaza. 
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Op 13 maart namen we in Mariakerke de uitdaging op om 4292 km te stappen, de afstand 

die ons scheidt van de kinderen in Gaza, de kinderen en de jongeren van Theatre Day 

Productions, de partnerorganisatie voor wie we de uitdaging aangingen. Het is ongelofelijk 

hoeveel mensen —het gaat volgens de registraties om minimum 337 mensen — letterlijk en 

figuurlijk in beweging kwamen en hun solidariteit betoonden.  

 

Laat de 4292 km Gaza Challenge geen eindpunt zijn nu de campagne is afgelopen, maar 

een stap in groeiend verzet. In standvastig verzet. In Palestina noemen ze dat SOEMOED 

– weigeren je bij onrecht neer te leggen.  

 

Maar meer nog dan verzet TEGEN het geweld, TEGEN het onrecht, TEGEN de 

voortdurende Nakba moeten we samen opkomen VOOR gelijke rechten voor Israëli’s en 

Palestijnen, voor mensenrechten, voor gerechtigheid, voor verzoening. 

 

Op zaterdag 22 mei kwamen in Tel Aviv op initiatief van Breaking The Silence duizenden 

mensen samen om op te roepen tot een oplossing voor het conflict.  

 

De tocht van de 4292 km is dan wel ten einde, maar de weg is nog lang, heel lang. 

Laat het eindpunt van de Gaza Challenge vandaag, een nieuw vertrekpunt zijn voor 

vreedzaam verzet, maar standvastig verzet: soemoed. 

 

(Geert Vervaele – 24 mei 2021) 

 


