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over de grens

Een bibliothecaris in Palestina
Bibliotheekkwesties als pars pro toto voor het dagelijkse leven

Eva Devos, Stichting Lezen

“Of ik mee wou naar Palestina?”, vroegen Librarians and Archivists with 
Palestine (LAP), een New Yorks onderdeel van de Palestijnse solidari-
teitsbeweging. Als bibliothecaris en jeugdliteratuurexpert van Stichting 
Lezen, en als voorzitter van de Vlaamse sectie van de International 
Board on Books for Young People (IBBY) bleek ik te beschikken over 
het profiel dat LAP nog nodig had voor haar delegatie in april 2015.

Twee jaar geleden bracht LAP een eerste 
bezoek aan Palestina. Onze delegatie deed een 
follow-up, met de bedoeling twee kwesties ver-
der uit te spitten: de situatie van academische 
en researchbibliotheken (waarbij ik niet betrok-
ken was) en de distributie van Arabische kin-
derboeken in de Westbank en Israël. 1 2

Begin april zette ik voet aan de grond in het 
Heilig Land. Wie zich in Ben Gurion out als 
bezoeker van Palestina loopt het risico het 
eerste vliegtuig huiswaarts te moeten nemen. 
Ik had de raad gekregen me voor te doen als 
religieus toerist. zelden was een rol me slech-
ter op het lijf geschreven. Toch stond ik enkele 
uren later met acht andere bibliothecarissen 
in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. 
Opgelucht. 

Het was mijn eerste bezoek aan Israël. Al had 
ik wel een en ander gelezen, niets kan je voor-
bereiden op de realiteit van een land in apart-
heid. De muur, grijs en dreigend. De soldaten 
aan elke grenspost en elke checkpoint, vaak 
amper de puberteit ontgroeid, gewapend met 
machinegeweren. De nederzettingen van kolo-
nisten op Palestijns grondgebied, steeds uit-
breidend — en denk bij nederzettingen niet aan 
stacaravans maar aan gigantische parken van 
steriele flatgebouwen en luxueuze, Californisch 
aandoende mansions. Gesegregeerde auto-
wegen, waardoor de kortste weg tussen twee 
Palestijnse steden zoals Nablus en Ramallah 
voorbehouden is voor Israëli’s.

LEgAAL LIMBO
Met mijn collega’s uit de VS, zweden en het 
VK bezocht ik Palestijnse uitgevers, boekhan-
dels, culturele jongerenorganisaties, en open-
bare en schoolbibliotheken in de Westbank en 
Israël. 3 Een groot probleem is de import van 
Arabische boeken, zowel in de Westbank als in 
Israël zelf. Een aantal Arabische landen, zoals 
Syrië en Libanon, zijn voor de Israëlische over-
heid vijandelijke staten, en dat staat import 
(van wat dan ook) uit deze landen in de weg. 

In het bijzonder wat betreft Libanon is dit pro-
blematisch, omdat dit land het centrum is van 
de kwalitatieve boekproductie in de Arabische 
wereld.

Opvallend was het alomtegenwoordige ‘legaal 
limbo’: niemand weet precies wat wel en wat 
niet mag. Dit is tekenend voor de situatie van 
de Palestijnen in Israël: als je het je burgers vaak 
onmogelijk maakt om hun rechten te kennen, 
kunnen ze die rechten ook niet uitoefenen. En 
dus hoor je verhalen dat het ‘eigenlijk wel mag’, 
boeken invoeren uit Libanon, tenminste, als je 
een vergunning hebt (al weet niemand hoe je 
er een bemachtigt) zoals die ene man-met-ver-
gunning, die trouwens een batterij aan advo-
caten ter beschikking heeft, om elke keer als 
hij wegens import uit Libanon voor de rechter 
gedaagd wordt zijn vrijspraak te bepleiten. En 
je hoort verhalen over boeken die verscheept 
worden vanuit Amman, en de ene keer wel toe-
gelaten worden, en de andere keer terugge-
stuurd, of verdwijnen, of in quarantaine worden 
gezet en enkel doorgestuurd worden mits het 
betalen van een dwangsom. En dit afhankelijk 
van de arbitraire, individuele beslissing van de 
douanemedewerker die het pakket in handen 
krijgt. Vaak wordt er gebruik gemaakt van per-
soonlijke contacten, die in hun bagage boeken 
meesmokkelen — van Londen naar Jeruzalem, 
van Jeruzalem naar Ramallah, van Ramallah 
naar Gaza — of van diplomatieke zendingen.

Arabische (school)bibliotheken in Israël kam-
pen met dezelfde problemen als hun colle-
ga’s op de Westbank — en meer. Het geld dat 
hen van overheidswege wordt toegekend is 
een fractie van wat een ‘gewone’ Israëlische 
bibliotheek krijgt, en dat weegt uiteraard op 
infrastructuur en collectie. Voor Arabische boe-
ken kunnen bibliotheken op Israëlisch grond-
gebied gebruikmaken van een beperkt aan-
tal toegestane distributeurs met een beperkt 
aanbod. Het resultaat is een informele com-
merciële keten van tussenpersonen die elk hun 
provisie eisen. Door het beperkte aanbod zien 

1  De bestuurlijke organisatie van 

Palestina (Gaza en de Westelijke 

Jordaanoever) is vastgelegd in de 

Oslo-akkoorden en niet in een voet-

noot samen te vatten. Belangrijk 

te weten is dat ongeveer 20% van 

de bevolking in de staat Israël van 

Arabische afkomst is. Joodse en 

Arabische burgers worden niet 

gelijk behandeld. Zoals cynisch 

wordt gezegd: in Israël tellen eerst 

de Israëli’s, dan de schapen, dan de 

Arabieren. De Arabische bevolking 

bestaat uit moslims, christenen en 

druzen.

2 Gaza bleef uit het vizier. Tijdens de 

bombardementen van 2014 werden 

daar 180 scholen, 5 universiteiten en 

verschillende bibliotheken geraakt. 

Twee jeugdbibliotheken die er in 

2008 door IBBY werden opgericht 

en gefinancierd, zijn volledig ver-

nield.

3 We bezochten in totaal 14 organisa-

ties in Jeruzalem, Ramallah, Nablus, 

Nazareth, Haifa en Akka.++

> zie ook p. 48

Ingang van het Tamer Educational 
Centre in Ramallah. Foto:Eva Devos..
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schoolbibliotheken met lede ogen aan dat ado-
lescenten hun moedertaal opzij schuiven om 
boeken in het Engels of het Hebreeuws te lezen, 
die veel makkelijker voorhanden zijn. Dat door 
de staat gesuperviseerde schoolboeken in het 
Arabisch vol taalfouten staan, en dat leerkrach-
ten aan zelfcensuur doen om moeilijkheden te 
vermijden, zorgt er verder voor dat Palestijnse 
jongeren de band met hun taal, cultuur en 
geschiedenis verliezen.

ISOLATIE
Naast de distributieproblematiek maakt ook 
het wijdverspreide gebruik van illegaal kopiëren 
van boeken het de Palestijnse uitgevers moeilijk. 
Een delicate kwestie — het ondergraaft de finan-
ciële houdbaarheid van het beroep van auteur 
en uitgever, maar het is vaak de enige manier 
waarop lezers aan hun boeken geraken, zowel 
vanwege de lagere kostprijs als vanwege het 
feit dat er vaak geen legale kopieën voorhanden 
zijn. Een ander aspect dat de vitaliteit van de 
Palestijnse literatuur bedreigt, is de geïsoleerde 
positie van hun auteurs. Toestemming krijgen 
om het land te verlaten is niet vanzelfsprekend; 
nochtans kunnen internationale kruisbestuivin-
gen vruchtbaar zijn en voelen ook Palestijnse 
auteurs de noodzaak om hun stemmen in het 
buitenland te doen klinken.

Het bezoek aan Palestina maakte duidelijk 
hoe sterk het boekenlandschap (van uitgevers 
over boekhandels tot bibliotheken en leesbe-
vorderaars) verknoopt is. De problemen van 
één sector zijn de problemen van de andere. 
Ondanks alles waren de mensen die we ont-
moetten veerkrachtig, met vaak pijnlijke per-
soonlijke verhalen maar met een positieve mis-
sie die we als universeel herkenden: uitgevers 
als Dar Al-Aswar in Akka die tegen de stroom 
in blijven vechten voor hun culturele eigenheid; 
de mensen van het Tamer-instituut die het uit-
geven combineren met een jeugdbibliotheek, 
een educatief centrum en een artistiek cen-
trum voor de jongeren van Ramallah (en die 
onder hun staf jonge mensen tellen die naar 
eigen zeggen ‘in Tamer zijn opgegroeid’); de 
bezielster van Al-Tufula Pedagogical Centre 
in Nazareth die het belang van aantrekkelijke 
en herkenbare boeken voor baby’s en peuters 
onderstreept, en vele anderen.

Voor mij was dit bezoek een persoonlijk enga-
gement dat ik hoop te kunnen verderzetten. 

Niet door te pleiten voor liefdadigheid, maar 
voor solidariteit. Als leesbevorderaar gun ik alle 
kinderen recht op mooie boeken, als bibliothe-
caris wens ik het recht op niet-gecensureerde 
informatie, als mens hoop ik op een rechtvaar-
dige samenleving voor iedereen. 

Poster in een bibliotheek in Nazareth: ‘I am walking / carrying a book / I am not afraid.’
Foto: Melissa Morrone.


