
Simpele presentatie over Plant een Olijfboom en Palestina voor thuis

Opzet 

• Wat doet Plant een Olijfboom 
• Gestolen land 
• Bomen planten is geweldloos verzet 
• Napraten 

Foto’s via: https://planteenolijfboom.nl/deel-het-verhaal   

Je kunt ervoor kiezen om alleen pagina 1 & 4 voor te (laten) lezen. Met pagina 2 & 3 ga 
je meer de diepte in en worden jij en je gasten verder bewust over de achtergrond van 
de bezetting.  

Slides 

• Missie Plant een Olijfboom (Foto’s: logo; meisje op een berg olijven; tour tijdens de 

reis) 

De naam geeft het al een beetje weg, Plant een Olijfboom plant olijfbomen, dat doet zij 
in Palestina. De olijfbomen worden gesponsord door mensen van over de hele wereld 
die de Palestijnen willen steunen. De steun is tweeledig. Aan de ene kant ervaren de 
Palestijnen solidariteit en dat ze niet door de hele wereld vergeten zijn. Aan de andere 
kant zijn de olijfbomen letterlijk bescherming tegen het innemen van het land door 
Israël en een vorm van geweldloos verzet tegen de bezetting en kolonisatie van het 
Palestijnse land. Daarover later meer. 

Plant een Olijfboom is een Nederlandse stichting die samenwerkt met Palestijnse 
organisaties die de olijfbomen aanplanten. Plant een Olijfboom informeert 
Nederlandstalige mensen en bereikt daarmee mensen in Nederland en België.  
Sinds het ontstaan van dit initiatief zijn er meer dan 25.000 bomen via Plant een 
Olijfboom gesponsord. 

Daarnaast ondersteunt Plant een Olijfboom reizen naar Palestina die georganiseerd 
worden door Palestijnse organisaties. Want de beste manier om de situatie te begrijpen 
is door het zelf te zien.  

• gecultiveerd land (Foto: vallei met olijfbomen) 

Door de aanplant van olijfbomen op privé land van Palestijnse landeigenaren, helpt 
Plant een Olijfboom het land gecultiveerd te houden. Ook wordt er bekendheid 
gegeven aan de plannen van landconfiscaties door de Israëlische autoriteiten. De 
landconfiscaties kunnen niet langer in stilte plaatsvinden. Gezien alle beperkingen die 
een Palestijnse boer heeft om zijn land te kunnen cultiveren, is aanplant van olijfbomen 
de meest effectieve manier om land te beschermen tegen confiscatie. Volwassen 
olijfbomen vragen relatief weinig water en verzorging.  
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• Vernielingen (Foto: bulldozer; Vrouw in veld met vernielde bomen) 

Olijfbomen worden gekapt voor de bouw van de muur, uitbreiding van nederzettingen 
en aanleg van snelwegen die deze nederzettingen met elkaar en met Israël verbinden. 
Daarnaast worden bufferzones gecreëerd langs de muur, de nederzettingen en de 
snelwegen of wordt land tot een gesloten militaire zone verklaard voor militair gebruik. 
Ondertussen zijn er ongeveer één miljoen Palestijnse olijfbomen verloren gegaan. De 
vernielingen gaan tot op de dag van vandaag door. De gevolgen zijn ernstig omdat veel 
Palestijnse boeren en hun gezinnen van de opbrengsten van olijfbomen afhankelijk zijn. 

Dit Israëlische beleid is een schending van internationaal recht, en wordt door de 
internationale gemeenschap ondubbelzinnig en consequent veroordeeld als illegaal. 
Plant een Olijfboom plant olijfbomen aan in gebieden waar boeren hun land dreigen te 
verliezen door confiscatie door de staat Israël. 

• Ottomaanse wet (Foto: plukken in de boom) 

Want hoe gaat dat dan in zijn werk, dat confisqueren van Palestijns land? 

In de tijd van het Ottomaanse Rijk wilde de Sultan zoveel mogelijk belasting innen. Van 
land waar geen gewassen groeiden en niet geoogst werd, kreeg hij geen inkomsten. 
Daarom vaardigde hij halverwege de 19e eeuw een wet uit. Deze wet bepaalt dat land 
dat niet wordt gecultiveerd, dus niet beplant wordt, voor een periode van drie tot zeven 
jaar tot Staatsland zal worden verklaard. Leeg land werd zo Staatsland voor het 
Ottomaanse Rijk. 

Sinds de jaren ’70 gebruikt het Israëlische regime deze oude Ottomaanse wet om het 
land van de Palestijnse boeren op de Westelijke Jordaanoever zogenaamd ‘legaal’ te 
kunnen confisqueren. Nadat het Palestijnse land tot Staatsland is verklaard, kunnen 
Palestijnse families of gemeenschappen dit land niet meer gebruiken en wordt het 
exclusief door Israël gebruikt, meestal door joodse kolonisten en het Israëlische leger. 

• Muur (Foto’s: Muur; Huis omsingeld door muur) 

Israël bouwt een muur die de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever scheid van het 
Israëlische gebeid en Jeruzalem. De muur is op sommige plekken 8 meter hoog, wat 
het 2 keer zo hoog maakt als de Berlijnse muur.  Op andere plaatsen is het een 2 meter 
hoog elektronisch hek. Dat ziet er misschien minder intimiderend uit, maar de effecten 
zijn hetzelfde. 85% van de muur staat binnen de Palestijnse gebieden, zo wordt steeds 
wat extra land van de Palestijnen afgepakt.  

Wanneer de muur klaar is zal deze 680-709 kilometer lang zijn (het ministerie van 
defensie berekent 680km, mensenrechtenorganisatie B’tselem 709km). Dit is meer dan 
twee keer de lengte van de groene lijn, de erkende grens van Israel met de westelijke 
Jordaanoever, welke 320km is. De muur is door het Internationaal Strafhof in Den Haag 
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illegaal verklaard, maar in plaats dat de muur wordt afgebroken wordt hij alleen maar 
uitgebreid. 

• Nederzettingen (Foto’s: nederzetting en bomen; nederzetting en oogsten 

Voor de bouw van de muur en al die nederzettingen is land nodig, land dat in bezit is 
van Palestijnen.  Israel heeft verschillende bureaucratische manieren ontwikkelt om land 
te confisqueren. Daarmee heeft Israel volgens een recent rapport ongeveer 85% van het 
land op de Westoever overgenomen en Palestijnen mogen er geen gebruik meer van 
maken. Het land wordt bijvoorbeeld verklaard als bedoeld voor gebruik voor militaire 
doeleinden, of verklaard als staatsland. 

• Outpost (Foto: outpost) 

Internationaal recht zegt dat het illegaal is voor een bezettende macht om zijn burgers 
te laten wonen in de bezette gebieden.  Maar op de Westoever zijn zo’n 250 
nederzettingen en outposts (hutjes en caravans, die snel aangesloten worden op water 
en elektriciteit en die uitgroeien tot een nederzetting), waar meer dan een half miljoen 
Israëliërs wonen. 
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• Olijfbomen sponsoren (Foto’s: geplant veld onder nederzetting; jong boompje; boer 

met plaquette) 

Iedereen kan een boom laten aanplanten voor zichzelf of voor iemand anders. Het is 
een prachtig cadeau wanneer bijvoorbeeld een kindje geboren wordt, ter 
nagedachtenis, voor een verjaardag of op een andere bijzondere dag zoals Eid al-Fitr. 
Voor 20 euro laat je een olijfboom bij een Palestijnse boer aanplanten. Je krijgt dan een 
certificaat waarop verklaart wordt dat in jouw naam een olijfboom wordt aangeplant. 
Nadat de boom is geplant kun je in de database terugvinden waar de boom staat en 
hoe de boer heet. Ook zijn er dan foto’s te vinden. Bomen worden geplant in het 
regenseizoen, dat is van december tot maart en de informatie is in de zomer daarna 
beschikbaar in de database. Je naam kun je laten graveren op de plaquette bij de 
olijfgaard. Hiermee geef je een signaal af dat er internationale interesse is in dit land en 
help je privé land te beschermen tegen confiscatie. 

Via de website www.planteenolijfboom.nl kun je gemakkelijk olijfbomen sponsoren. 

• Reizen naar Palestina (Foto’s: eten op veld; dabke) 

Elk jaar ondersteunt Plant een Olijfboom reizen in Palestina georganiseerd door onze 
Palestijnse partners. In februari de olijfplantreis, in maart de Landdagreis, in de zomer 
een jongerenreis, in oktober de olijfplukreis en in december de Kerstreis.  

Iedere reis bestaat uit leren en doen. Je helpt boeren olijven te oogsten of bomen te 
planten. Daarnaast bezoek je verschillende plaatsen en organisaties, waardoor je in 
korte tijd veel leert over de realiteit van leven in Palestina.  

Plant een Olijfboom begeleid je voor en na je reis. Iedereen is van harte welkom aan 
een reis deel te nemen of contact op te nemen voor meer informatie 
(reizen@planteenolijfboom.nl). 

• Napraten (Foto: kinderen peace) 

Je kunt nu met elkaar praten over wat je net hebt verteld. Misschien zijn er vragen die je 
niet kunt beantwoorden. Je kunt dan altijd de vragen opschrijven en naderhand een 
mail sturen naar info@planteenolijfboom.nl met de vragen. Je krijgt dan binnen twee 
weken antwoord.  

• Extra foto  
Ook de vrijheid om te bidden wordt ernstig beperkt. De meeste Palestijnen krijgen 
geen toestemming om naar Jeruzalem te gaan. Voor de Palestijnen die in Jeruzalem 
wonen wordt al-Aqsa regelmatig gesloten. Dat weerhoud mensen er niet van om toch 
zo dicht mogelijk bij al-Aqsa te bidden. 
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