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(beeld Tent of Nations)Een van de door brand verwoeste velden van Tent of Nations in Bethlehem.

Meer dan duizend bomen verwoest op
‘vredesboerderij’ Tent of Nations bij
Bethlehem

Bij een brand op de educatieve boerderij Tent of Nations van de Palestijns-

christelijke familie Nassar in Bethlehem zijn meer dan duizend olijfbomen,

amandelbomen en wijnranken verwoest en honderden bomen zwaar

beschadigd. Het vuur is aangestoken.

 BETHLEHEM-EDE

Dat meldt de Nederlandse tak van de organisatie Tent of

Nations dat het bedrijf op de Westelijke Jordaanoever

ondersteunt. Onder leiding van Daoud Nassar runt de familie -

vier broers, vijf zussen, aanhang en kinderen - een
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fruitkwekerij en wijngaard van veertig hectare in heuvelachtig

gebied op zes kilometer van Bethlehem, vlak bij het

Palestijnse moslimdorpje Nahalin. 

De Palestijnse familie Nassar - evangelisch-luthers - zet zich

in voor vrede en ontmoeting. Op de boerderij worden onder de

noemer Tent of Nations - in coronaloze tijden - workshops

voor Palestijnse kinderen en vakantieweken voor kinderen uit

Betlehem gehouden. Ook komen er groepen Joden die zich tot

de vredesbeweging rekenen op bezoek. De Nassars plegen

geweldloos verzet tegen de overname van grond op de

Westoever door Israël of anderen. Het motto van de familie:

‘Wij weigeren vijanden te zijn’.

De brand werd vrijdag gesticht op de velden rond de

gebouwen, vertelt Meta Floor, voorzitter van Vrienden van

Tent of Nations Nederland. ‘Door de sterke wind en de droogte

greep het vuur snel om zich heen. Het had niet veel gescheeld

of de woningen van de familie waren in vlammen opgegaan.’

Het vuur kon gedoofd worden met behulp van twintig buren

en de brandweer van Bethlehem. Hoe groot de financiële

schade is, is nog niet duidelijk. De boerderij is al een paar

maanden doelwit van vernielingen en aanvallen. Dat heeft de

eigenaars van de boerderij tot nu toe een ton gekost. ‘Deze

brand is het heftigste incident tot nu toe.’

 نحالین
Route

Grotere kaart weergeven
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Directeur Daoud Nassar van Tent of Nations - beeld Tent of Nations

Over wie de brand heeft gesticht, bestaan alleen vermoedens,

weet de voorzitter. Tegen de achtergrond van de beschietingen

van de afgelopen weken tussen Israël en Palestijnse militaire

groepen in de Gazastrook, vooral Hamas, zijn ook de

spanningen op de Westoever opgelopen. 

slepende rechtszaken

Op de achtergrond speelt een slepende zaak over de vraag wie

de eigenaar is van de grond van Tent of Nations. Wat betreft

Floor is daar geen misverstand over mogelijk: de familie

Nassar heeft het land ruim honderd jaar (sinds 1916) in bezit

en kan de eigendomsakten laten zien. Sinds 1991 probeert

Israël het land te onteigenen. Er zijn rechtszaken gevoerd tot

aan het Israëlische Hooggerechtshof maar dat verwees de zaak

terug naar de militaire rechtbank op de Westoever. In de buurt

van Tent of Nations zijn vijf nederzettingen van Joodse

kolonisten. ‘Het kan zijn dat de dader in deze hoek gezocht

moet worden’, zegt Floor. ‘Van de Israëlische autoriteiten mag

de grond niet braak liggen. Het móét in gebruik zijn. Dat kan

niet als de bomen verwoest zijn.’

Een andere mogelijkheid is dat de brandstichter zich bevindt

onder Arabische buren die tot deze wandaad zijn overgehaald

door kolonisten. De dader zou ook kunnen behoren tot een

familie uit Nahalin die bij een Palestijnse rechtbank claimt
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eigenaar te zijn van de grond. Het is niet duidelijk wanneer er

uitspraken te verwachten in beide rechtszaken, vertelt Floor.

‘Dat betekent dat de situatie gespannen blijft.’

eerder geweld

De fruitkwekerij van de familie Nassar viel al eerder ten prooi

aan geweld. In 2014 werkte het Israëlische leger een perceel

met abrikozen-, appel- en grapefruitbomen tegen de vlakte.

‘Maar de schade nu, bij deze brand, is veel groter’, weet Floor.

Zij zegt onder de indruk te zijn van de veerkracht van de

familie Nassar. ‘Ze vertikken het om slachtoffer te zijn. Ze

proberen het vuur van verwoesting om te zetten in het vuur

van geestkracht en verbinding. Ze willen de frustratie en

tegenwerking omzetten in positieve actie. Ik heb van Daoud

begrepen dat de grond de komende maanden wordt bewerkt,

zodat in de winter nieuwe bomen kunnen worden geplant.’
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