Jeruzalem  Drie religies in de Stad van Vrede
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Jeruzalem in muziek
Vroege geschiedenis
Jeruzalem is ongeveer 6000 jaar oud en heeft een bewogen geschiedenis. De stad is vele malen belegerd
en veroverd, en twee keer verwoest. Rond het jaar
1000 voor onze jaartelling veroverde de Joodse koning David Jeruzalem en werd het de hoofdstad en,
doordat de Tempel er stond, het religieuze centrum
van het Joodse volk. In het jaar 70 van onze jaartelling werden Jeruzalem en de Tempel vernietigd
door de Romeinen. De Joden werden gedood, als
slaven verkocht, of verdreven uit het land. Een deel
bleef in het land wonen. Dat gebeurde ook onder
het kruisvaarderbestuur, dat wreed optrad tegen de
Islamitische en Joodse inwoners van Jeruzalem.
In 1517 werd de stad ingelijfd bij het Ottomaanse
rijk. Onder dit stabiele en tolerante bewind kon de
Joodse bevolking langzaam groeien. Vanaf 1830 waren de Joden de meerderheid in de stad. In 1845 zei
de Pruisische consul dat er meer dan 7.000 joden,
circa 5.000 moslims, en ongeveer 3.400 christenen
in Jeruzalem woonden.

Religieuze betekenis
Voor Joden is Jeruzalem de heiligste plaats op aarde.
Het is de stad van vrede: de naam is een afgeleide
van onder andere het woord ‘shalom’, dat vrede betekent. Toen koning David Jeruzalem tot hoofdstad
maakte van het Israelische koninkrijk en daar de
eerste Tempel bouwde, werd Jeruzalem het spiritu-

De Westelijke Muur
en de Tempelberg

ele centrum voor het Jodendom. Joden bidden richting Jeruzalem en de naam komt 660 keer voor in
het Oude Testament. De Westelijke of Klaagmuur,
een overblijfsel van de Tweede Tempel, is voor de
Joden de belangrijkste plaats om te bidden.
Voor christenen is Jeruzalem ook een heilige plaats,
omdat het Nieuwe Testament vertelt hoe Jezus daar
zijn laatste dagen doorbracht en gekruisigd werd.
Ook vond volgens het Nieuwe Testament de hemelvaart van Jezus hier plaats.
In de Islam is Jeruzalem de derde heilige plaats, na
Mekka en Medina. Jeruzalem wordt gezien als de
plaats waar Mohammed naar de hemel opsteeg,
omdat in de Koran wordt verwezen naar de ‘verste
moskee’. Dit zou de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem
zijn geweest. Volgens de overlevering is hiervan nog
een voetafdruk te zien in de Rotskoepel moskee.

Groei
De Oude Stad wordt gekenmerkt door grote
stadsmuren en zeven poorten (de achtste is dichtgemetseld). De huidige stadsmuren zijn gebouwd
tussen 1536 en 1541. Hier binnen tref je vier wijken
aan: de Islamitische, de Joodse, de Christelijke en de
Armeense wijk.
In 1914 waren er 65.000 inwoners in Jeruzalem,
waarvan 45.000 Joods en 20.000 islamitisch of christelijk waren. Tussen 1922 en 1929 verdubbelde het
aantal inwoners van Jeruzalem. In 1931 woonden
er meer dan 90.000 mensen. Door deze groei van
zowel de Joodse als de Arabische bevolking was het
nodig dat er diverse wijken werden bijgebouwd.
In 1860 werd Mishkenot Shaananim als eerste
wijk buiten de oude stadsmuren gebouwd. In 1868
volgde de wijk Mahane Israel, speciaal gebouwd
voor Joden uit Noord-Afrika.

Onrust onder de Britten
Tot 1917 werd Jeruzalem door Turkije bestuurd,
daarna door de Engelsen. Het was de zetel van
de Britse mandaatregering. In 1920 verzamelden

zich tijdens het Nabi Musa festival tienduizenden
Arabieren in de Oude Stad. Tussen 4 en 7 april
werden de Joden in Oude Stad aangevallen door een
Arabische menigte; winkels werden vernield, vrouwen verkracht, huizen in brand gestoken, mensen
vermoord en mishandeld.
In 1929 waren er weer aanvallen op Joden, nu met
nog fatalere gevolgen. Het ging erom wie de eigenaar van de Westelijke Muur was. Na provocaties
over en weer marcheerde een grote groep Arabieren
na het vrijdaggebed op 15 augustus 1929 naar de
Muur. Daar mishandelden zij de biddende Joden
en verbrandden zij Torarollen en gebedenboeken.
De week daarna sloeg het geweld over naar de rest
van de wijk en naar Hebron en Safed, waar tezamen
meer dan tachtig Joden werden vermoord. Toen het
Britse leger er eindelijk in slaagde de orde te herstellen, waren er 133 Joden en 87 Arabieren gedood, die
laatsten door de Britten.

De soldaten die in 1967 als eerste
de Westelijke Muur bereikten

De slag om Jeruzalem (1947-48)
Op 29 november 1947 keurde de Verenigde Naties
met tweederde meerderheid het plan goed om
het Mandaatgebied te delen in een Joodse en een
Arabische staat. Jeruzalem zou onder internationaal
VN-bestuur komen. De Arabieren accepteerden het
voorstel niet en begonnen meteen met aanvallen op
Joodse doelen.
In de winter van 1947-48 bezetten de Arabieren de
weg van Tel Aviv naar Jeruzalem, waardoor het heel
moeilijk werd om Jeruzalem te bevoorraden. In
april 1948 lukte het een Joodse militaire eenheid om
een konvooi van honderden vrachtwagens met eten
en brandstof Jeruzalem binnen te krijgen en zo de
bevolking in leven te houden.
De Joodse wijk in de Oude Stad van Jeruzalem kreeg
het zwaar te verduren. Op 28 mei 1948 moesten de
2.000 Israeli’s in dit gebied zich overgeven. Honderden vonden hierbij de dood. Het Westelijke deel
werd onderdeel van Israel, het oostelijk deel kwam
in handen van Jordanië.
In de negentien jaar dat Jordanië het bestuur voerde
over Oost-Jeruzalem werd één derde van de wijk
verwoest en van de drieënvijftig synagoges was er
in 1967 nog maar één over. Er vond een etnische
zuivering plaats in Oost-Jeruzalem, waarbij alle Joden verdreven werden naar West Jeruzalem. Joden,
noch Christenen uit Israel, kregen van Jordanië
toegang tot hun heiligdommen. Groot-Brittannië
en Pakistan waren de enige landen in de wereld die
het Jordaanse gezag over het oostelijke stadsdeel
erkenden.

Zesdaagse Oorlog
Nadat Egypte de Israelische plaats Eilat had afgesneden van de olietoevoer, de VN troepen uit de
Sinaï woestijn had weggestuurd en troepen in de Sinaï had verzameld, viel Israel op 5 juni 1967 Egypte
aan. Israel waarschuwde Jordanië uit de strijd te
blijven. Toen dit land Israel echter toch aanviel, had
dat zeer nadelige gevolgen. Jordanië begon met zijn

Jeruzalem is door veel artiesten
gebruikt als titel of onderwerp van hun
liedjes. Het verlangen naar Jeruzalem
van de Joden in ballingschap na de
verwoesting van beide Tempels, wordt
in muziek vaak gebruikt als metafoor
voor het ultieme verlangen. Anouk is
een van de meest recente songwriters
die Jeruzalem heeft gebruikt om dat
uit te drukken. Andere artiesten die
nummers over Jeruzalem hebben
geschreven zijn onder meer Paul Simon,
Sinéad O’Connor en U2. Kijk voor de
clips van Anouk en U2 op www.cidi.tv
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Bezienswaardigheden
Jeruzalem heeft een grote hoeveelheid historische en culturele schatten. Om te
beginnen is het natuurlijk een belangrijk centrum van drie wereldreligies met de
bijbehorende gebedshuizen.

De markt in het Arabische deel van de Oude Stad

beschietingen en stak de staakt-het-vuren grens van
1949 over om een VN gebouw te bezetten. Op 7 juni
1967, twee dagen later, namen de Israelische troepen
de Oude Stad van Jeruzalem in. Bij de Klaagmuur
sprak de toenmalige Israelische Minister van Defensie, Moshe Dayan, de volgende woorden:
Aan onze Arabische buren reiken wij, zeker op dit uur, de
hand van vrede. Aan mensen van andere religies, christenen
en moslims, beloof ik hierbij plechtig dat hun volle vrijheid
en hun religieuze rechten zullen worden gewaarborgd. Wij
zijn niet naar Jeruzalem gekomen om de Heilige Plaatsen
van anderen te veroveren.
In de Wet voor de Bescherming van de Heilige
Plaatsen van 1967 werd onder meer vastgelegd dat
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het een overtreding is om iemand de toegang tot
een van de heilige plaatsen te ontzeggen. De Tempelberg, waar de Al-Aqsa moskee en de Rotskoepel
moskee staan, valt onder Israelische soevereiniteit,
maar wordt bestuurd door een Islamitische raad, de
Waqf. In 1981 annexeerde Israel het oostelijk stadsdeel van Jeruzalem.

Wijken na 1967
Na de Zesdaagse Oorlog breidde de Israelische
regering de stadsgrenzen van Jeruzalem uit. Het
doel was om dit gebied, dat buiten de oude stadsgrenzen viel, onbebouwd was en tijdens de Zesdaagse Oorlog op Jordanië was veroverd een aantal
ringgemeenten te vestigen. Deze nieuwe buurten
worden door de internationale gemeenschap als
nederzettingen gezien, maar Israel bestrijdt dit. De
wijken vallen namelijk onder de administratie van
de gemeente Jeruzalem, dat internationaalrechtelijk een andere status heeft dan de Westoever. Het
gaat om vijf ringgemeenten:
Ne’eve Ya’akov • Dit dorp werd in 1924 door Joodse
immigranten gesticht. Tijdens de bezetting door
Jordanië werden de inwoners gedwongen het dorp
te verlaten. Er wonen nu ongeveer 20.000 mensen
Ramot Alon • Ramot Alon telt ongeveer 50.000 inwoners en is daarmee een van de grootste wijken van
Jeruzalem.
Pisgat Ze’ev • Dit is een relatief nieuwe wijk; de eerste
buurt werd in 1984 gebouwd en de laatste in 1998.
Pisgat Ze’ev heeft circa 50.000 inwoners.
Oost Talpiot • In 1928 werd een landbouwschool voor
Joodse vrouwen opgericht in het gebied dat nu Oost
Talpiot is. Oost Talpiot telt ongeveer 15.000 mensen.
Gilo • Gilo is gebouwd op grond die voor de Onafhankelijkheidsoorlog door Joodse immigranten was
gekocht. Er wonen rond de 40.000 mensen, waaronder relatief veel Russen.
Naast de bovenstaande vijf wijken zijn er nog twee
wijken die buiten de grenzen van de ‘Groene Lijn’
van 1949 vallen, maar op niemandsland of grond in
eigendom van Joden liggen.
Ramat Shlomo • De wijk werd gebouwd op het zogenaamde ‘niemandsland’ tussen Jordanië en Israel. In
2000 telde de wijk circa 18.000 inwoners.

De Westelijke Muur of Klaagmuur
De Westelijke Muur is een restant van de Tweede Tempel die in het jaar 70 werd
vernietigd. Het is de plek die het dichtste in de buurt staat bij het Heilige der Heiligen
(waar de Ark van Mozes werd bewaard). Dat is ook de reden dat er altijd biddende
Joden voor de Muur staan. In de groeven tussen de stenen kunnen gelovigen briefjes
achterlaten met wensen.
Synagoges
Er zijn ongeveer 20 synagoges in Jeruzalem:
De Grote Synagoge werd in 1982 in gebruik genomen en biedt plaats aan 1400 mensen.
Het uiterlijk is gebaseerd op de Tweede Tempel.
De Hurva Synagoge heeft een lange geschiedenis, maar werd in 1864 voltooid. Op het
hoogste punt was de koepel 24 meter hoog. In 1948 werd de synagoge door het Jordaanse leger verwoest. Hij werd volledig gereconstrueerd en opnieuw ingewijd in 2010.
De Ramban Synagoge werd gebouwd in 1267. Het is mogelijk dat het oorspronkelijke
gebouw nog ouder is. Omdat synagoges niet hoger mochten zijn dan moskeeën, is de
Ramban 3 meter onder straatniveau gebouwd. In 1948 werd de synagoge vernield door
Arabieren. In 1967 werd hij weer opgebouwd en in gebruik genomen.
De Karaitische Synagoge is de oudste synagoge in Jeruzalem: hij werd bijna 1400 jaar
geleden gebouwd.
De Belz Synagoge is Chassidisch en biedt ruimte aan 6.000 gelovigen. Het is daarmee de
grootste synagoge in de wereld.
Kerken
Omdat het Nieuwe Testament verhaalt dat een groot en belangrijk deel van het
leven van Jezus zich afspeelt in Jeruzalem, zijn er veel kerken die herinneren aan de
gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament.
De Heilige Grafkerk wordt gezien als de plaats waar Jezus begraven lag, nadat hij van het
kruis gehaald was. Ook is in de kerk te zien waar de kruisiging plaats vond.
De Kerk van de Hemelvaart op de Olijfberg wordt gezien als de plaats waar Jezus voor het
laatst op aarde was, alvorens op te stijgen naar de hemel. In de kerk is een rots, waarop
de voetafdruk van Jezus is vastgelegd. Dat zou zijn laatste aanraking met aarde zijn
geweest.
Moskeeën
Jeruzalem telt vele moskeeën, maar er zijn twee gebedshuizen die voor moslims het
allerbelangrijkst zijn.
De Rotskoepel Moskee is gebouwd tussen 689-691 op de Tempelberg. Het is de oudste
moskee in Jeruzalem. In 1993 werd de koepel van de moskee opnieuw met goud
bekleed. De rots in de moskee zou de plaats zijn vanwaar de profeet Mohammed volgens
de Koran naar de hemel opsteeg.
De Al-Aqsa Moskee staat ook op de Tempelberg. Het huidige gebouw stamt uit 1036,
omdat eerdere gebouwen door aardbevingen werden verwoest.
Andere gebouwen
Andere belangrijke historische gebouwen en plaatsen in Jeruzalem zijn de Knesset (het
Israelische parlement), de Schrijn van het Boek waar de Dode Zee Rollen bewaard worden
en de Hebreeuwse Universiteit. Yad Vashem is het Holocaust Monument van Israel en heeft
een speciale plaats in de maatschappij. Het complex ligt aan de voet van de Herzlberg
en is 180.000 m² groot. Er zijn vele monumenten, waaronder een indrukwekkend
kindermonument

De Hal van Namen in Yad Vashem

Har Homa • Deze wijk werd in 1997 opgericht en is
voor ca. 75 % gebouwd op grond die voor de Tweede
Wereldoorlog was aangekocht door Joodse immigranten. Er wonen nu ongeveer 20.000 mensen.

Status in het vredesproces
Bij alle vredesonderhandelingen tussen Israel en de
Palestijnen was de status van Jeruzalem cruciaal,
omdat zowel Israel als de Palestijnen het als hoofdstad van hun toekomstige staat zien. De Palestijnen
zeggen dat vrede ondenkbaar is, als Oost-Jeruzalem
niet de hoofdstad van hun staat wordt. Israel gaat
uit van de stelling dat Jeruzalem een ondeelbaar,
integraal onderdeel van Israel is.
Hoewel de claims van beide partijen onverenigbaar
lijken, is de situatie wellicht niet zo uitzichtloos
als soms wordt aangenomen. In 2000, bij de Camp
David onderhandelingen, deed de Israelische
premier Ehud Barak vergaande concessies aan de
Palestijnen. Hij was bereid om Jeruzalem in tweeën
te delen, met een deel van Jeruzalem als hoofdstad
van de Israelische staat en een ander deel, genaamd
‘Al-Quds’ (de Arabische naam) als hoofdstad van de
Palestijnse staat. Het Arabische deel van de stad zou
bestaan uit de huidige Arabische wijken.
Toen in 2011 de zogenaamde ‘Palestine Papers’
uitlekten, bleek dat ook aan Palestijnse zijde concessies waren gedaan. Zo was er voorgesteld dat Israel
zes van de zeven nieuwe wijken van Jeruzalem
(Har Homa uitgezonderd), kon houden, evenals de
Joodse wijk en een deel van de Armeense wijk in de
Oude Stad. Ook Israel deed opnieuw aanzienlijke
concessies. Het ging uit van een deling van Jeruzalem. De Arabische wijken, ook in de Oude Stad,
zouden onderdeel van een Palestijnse staat worden,
de Tempelberg zou onder internationaal bestuur
komen. De Joodse wijken, ook de nieuwe, zouden
bij Israel blijven.Helaas mislukten de vredesonderhandelingen en bestuurt Israel nog altijd heel
Jeruzalem. Iedere toekomstige onderhandeling zal
in principe de hierboven genoemde uitgangspunten
als basis hanteren.

