
 
 
Kunst, vrijdag 12 juni 2009 

Kritische films over Israël 
 
MARISKA DOESBURG 
 
AMSTERDAM - Galit Saporta (42) maakt zich zorgen over haar vaderland 
Israël. Haar stichting, Gate48, toont vanaf vandaag tot en met zondag in De 
Balie kritische films over de Israëlische bezetting. 
 
Life in fragments, zoals het programma heet, plaatst kritische kanttekeningen 
bij de Israëlische militaire bezetting door het laten zien van activistische 
video's. Korte films zonder helden, maar met echte mensen. Deze video's zijn 
gemaakt door mensenrechtenorganisaties zoals B'Tselem, Machsom Watch, 
Breaking the Silence en Anarchists Against the Wall en individuele Israëlische 
en Palestijnse activisten. Zij verzetten zich op een niet-gewelddadige manier 
tegen de bezetting, door het echte leven vast te leggen dat doorgaans niet te 
zien is op het journaal. 
 
Zo is in de film Camera distribution project te zien hoe sinds kort gebruik 
wordt gemaakt van camerabeelden als bewijsmateriaal in de rechtbank. 
Beelden waarop duidelijk te zien is dat Israëlische kolonisten, verkleed als 
Palestijnse burgers, een opstand gewelddadig interveniëren. 
 
Dat zelfs archeologie ervoor zorgt dat Palestijnen een hels leven kunnen 
hebben, is te zien in In the shadow of King David, waarbij de opgravingen 
van de legendarische stad van Koning David buiten de oude stad van 
Jeruzalem ten koste gaan van hun eigen huizen. 
 
Gate48 werd door Saporta en twee Israëlische vriendinnen eind 2007 
opgericht uit diepe bezorgdheid voor alle bevolkingsgroepen in Israël. 
Saporta: "Daarom hebben wij voor een kritisch standpunt gekozen. Wij 
geloven dat de stroom van geweld die nu al meer dan zestig jaar aanhoudt, 
nooit zal leiden tot een echte oplossing." 
 
Als zij praat over Israël, doet ze dat met veel liefde, maar er klinkt ook 
verdriet door in haar stem. "Al woon ik al een paar jaar niet meer in Israël, ik 
blijf ermee verbonden door mijn familie, de taal, het eten, de geuren en het 
landschap. Onze motivatie komt voort uit een diep verlangen Israël te 
veranderen. En ook vanuit een enorm schuldgevoel. Alles in Israël en de 
bezette gebieden gebeurt in onze naam en voor onze veiligheid. Maar meer 
dan vijf miljoen Palestijnen in de bezette gebieden zijn hun rechten 
ontnomen. Zij kunnen zich niet vrij bewegen en hebben vaak geen toegang 
tot schoon water, onderwijs en gezondheidsfaciliteiten. Zij leven met de 
continue angst huis en haard te verliezen." 
 
"Wij hopen dat door onze acties mensen in Nederland op een andere manier 
over de situatie in Israël gaan nadenken, zowel Joods als niet-Joods." 
 
 
Life in fragments: “Video Activism' from the Israeli Occupation”. 
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