
 

J Street en JCall en de vrede in het Midden-Oosten  

Hans Schippers 

Ongerustheid over het groeiende politieke isolement van Israël en twijfel aan de wil van 
de begin 2009 aangetreden Likoedpremier Netanyahu om tot een vergelijk met de 
Palestijnen te komen, leidde tot de oprichting van de Amerikaanse politieke 
lobbyorganisatie J Street. In haar eerste persbericht omschrijft J Street zich als “the 
political home for pro-Israël, pro-peace Americans.” Daarmee lijkt de organisatie afstand 
te nemen van die andere grote pro-Israël lobby, het American Israël Public Affairs 
Committee (AIPAC). Dit artikel onderzoekt in de eerste plaats de achtergrond en 
doelstellingen van J Street. Tevens wordt gekeken naar de mogelijke invloed van de 
organisatie op de Amerikaanse politiek ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse conflict. 

De organisatie van J Street 

J Street ging in het najaar 2009 van start door de samenwerking van een aantal over het 
algemeen meer linkse - in Amerikaanse politieke context liberale - Joodse organisaties. De 
naam was ontleend aan het ontbreken van een J Street in het stratenplan van Washington, 
D.C. De letter J verwees tevens naar het Joodse karakter van de organisatie, waarvan het 
lidmaatschap overigens open staat voor alle Amerikanen.  

J Street verklaart een dubbele missie te hebben: het wil het Amerikaanse diplomatieke 
leiderschap stimuleren bij het bereiken van een twee-statenoplossing en een regionale 
vredesregeling. Vervolgens wil de organisatie een breed debat stimuleren in de Amerikaanse 
politiek en de Amerikaans-Joodse gemeenschap over de positie van Israël en het Midden-
Oosten. 1 

Om die doelstellingen te bereiken opereert J Street als een politieke lobbygroep. Zij brengt 
haar visie actief onder de aandacht van het Congres, de media en Joodse gemeenschappen. 
Bij verkiezingen steunt zij kandidaten die haar opvattingen delen. J Street bestaat 
organisatorisch uit drie juridisch onafhankelijke onderdelen.  

1) J Street zelf, als een niet op winst gerichte vereniging en wettelijk goedgekeurde 
lobbygroep.  

2) J Street PAC, een onafhankelijk politieke actiegroep die geld inzamelt voor 
kandidaten voor het Congres die actief Amerikaans leiderschap ondersteunen om 
vrede en veiligheid in het Midden-Oosten te brengen.  

3) J Street Education Fund fungeert als een charitatieve instelling, die zich met 
informatieve programma’s over de noodzaak van een twee-statenoplossing richt op 
groepen binnen de Joodse gemeenschap.2 

Organisatorisch verschilt J Street daarmee niet zo veel van het in 1963 opgerichte AIPAC die 
zich ten doel stelt om bij het Congres te lobbyen voor onderwerpen en wetgeving die op 
Israël betrekking hebben. Het AIPAC is echter geen politieke actiegroep en geeft geen 
directe campagnebijdragen aan Congreskandidaten. De organisatie maakt onder meer via 
haar website wel aan de aanhang duidelijk welke kandidaten de voorkeur hebben. Financiële 



 

steun van AIPAC-leden en aanhangers aan kandidaten voor het Congres is in een aantal 
gevallen bij verkiezingen doorslaggevend gebleken. 

Controverses rond de start 

De basis voor J Street werd gelegd in 2004 toen Jeremy Ben Ami, een vroegere politieke 
adviseur van president Clinton, voor de verkiezingscampagne van de Democratische 
presidentskandidaat Howard Dean werkte. Tijdens gesprekken met andere geïnteresseerden 
in het Midden-Oosten ontstond het idee om een progressieve pro-Israël, pro-
vredesorganisatie op te richten. Daarvan bestonden er al minstens tien, maar geldgebrek, 
onderlinge meningsverschillen en botsende ego’s, stonden samenwerking in de weg. “You’d 
be better of herding cats,” merkte een van de betrokkenen daarover op.  

‘Niet nog zo’n clubje,’ was de conclusie van Ben Ami en medestanders. Er moest een brede, 
goedlopende organisatie met ruime financiële middelen komen. Een organisatie ook die 
conflicten over het vredesproces met meer behoudende Joodse instellingen niet uit de weg 
ging. Ook dit was een breuk met het verleden. Bestaande progressieve organisaties hielden 
kritiek zo veel mogelijk binnenskamers.3  

Vanaf begin 2008 voerde Ben Ami besprekingen om te komen tot een beweging die de door 
de regering-Bush in stand gehouden impasse rond het vredesoverleg kon doorbreken. Israël 
kon hierbij vrijwel onbelemmerd doorgaan met de bouw van nederzettingen in bezet gebied. 
In die afzijdige houding kreeg Bush steun van de meeste Joodse organisaties inclusief het 
AIPAC, neoconservatieven en evangelische christenen.  

Uit twee door J Street georganiseerde opiniepeilingen bleek echter dat zestig procent van de 
Amerikaanse Joden de uitbreiding van die nederzettingen afwees. Een grote meerderheid 
meende verder dat de Verenigde Staten initiatieven in het vredesproces moest nemen, zelfs 
wanneer dat meningsverschillen met Israël zou opleveren. Uit de enquêtes bleek overigens 
ook dat Israël bij veel respondenten een lage plaats innam op hun prioriteitenlijstje.  

Optreden als spreekbuis voor zowel die gematigde meerderheid als de politiek gemotiveerde 
en spraakmakende groepen links van het AIPAC werd het doel van J Street. Van meet af aan 
verkeerde de organisatie door die opstelling in een moeilijke positie. The Washington Post 
bijvoorbeeld omschreef de status van het AIPAC als vrijwel onaantastbaar. Met meer dan 
100.000 leden en een kapitaal van ruim honderd miljoen dollar, kon J Street daar weinig 
tegenover stellen. Het AIPAC had verder goede relaties met de twee grote politieke partijen, 
wat J Street weinig speelruimte liet, meende de krant.4 Een deel van de aanhang ter 
linkerzijde stond verder zo kritisch ten aanzien van Israël en het zionisme dat het de 
beweging in opspraak bracht.  

Begin 2009 deed zich een eerste botsing voor met gematigde krachten in Joods-Amerika. 
Aanleiding was de afkeuring van J Street-in-oprichting van de Israëlische operatie tegen de 
door Hamas beheerste Gazastrook. “There is no militairy solution to what is fundamentely a 
political conflict,” stelde de organisatie, die opriep tot een herstel van het staakt-het-vuren. 
De volgende dag veroordeelde J Street-medewerker Isaac Luria ook de beschietingen vanuit 
de Gazastrook, maar het kwaad was geschied. Rabbijn Eric Yoffie, voorzitter van de machtige 
Amerikaanse Reformbeweging, en sympathisant van J Street, noemde de uitspraken in The 
(Jewish Daily) Forward “appallingly naive.” Met dit soort acties plaatste de organisatie zich 



 

buiten de hoofdstroom van Joods-Amerika.5 J Street boekte overigens door de verklaring 
tegen de Gaza-oorlog wél een grote ledenwinst.  

Bij het eerste congres, eind oktober 2009, deed zich eenzelfde spagaatprobleem voor. Een 
poetry-slam werd afgelast omdat twee deelnemers gedichten hadden gepubliceerd waarin 
onder meer Guantanamo Bay werd vergeleken met Auschwitz. Michael Oren, Israëls 
ambassadeur in Amerika, wees een uitnodiging voor het congres af.  

En dan was er nog het gerucht dat de bekende financier George Soros een belangrijke 
sponsor van J Street was. Soros stond bekend als criticus van het AIPAC en de rechtse 
politieke krachten in Israël. Soros en Ben Ami ontkenden de berichten. Onderzoek van The 
Washington Times wees echter uit dat met de familie Soros de afspraak was gemaakt dat zij 
in drie jaar 750.000 dollar zou bijdragen. In 2008 had J Street 245.000 dollar ontvangen. Ben 
Ami zei later dat hij over deze zaak “less than clear” was geweest, wat een understatement 
kan worden genoemd.6  

J Street en een generatieconflict  

Direct bij de start kon J Street een succes bekend maken: de Britse Tzedek v’Shalom-
organisatie ging met haar 50.000 leden op in J Street. Ook vanuit de Reformbeweging waren 
er steunbetuigingen. Deze kwamen ook van Americans for Peace Now, maar deze 
organisatie sloot zich niet aan bij J Street. Andere reacties waren veel voorzichtiger. The 
Forward, vrij algemeen beschouwd als de spreekbuis van centrum-links Joods Amerika, 
publiceerde een artikel met de kop ‘Sure, J Street is pro-peace - but is it pro-Israel?’  

Daarin werd vooral ingegaan op de controverse rond de afwezigheid van ambassadeur Oren 
bij het eerste congres van J Street. Het artikel meldde ook dat een aantal Joodse organisaties 
had laten weten dat zij “een probleem” met J Street had, dat wil zeggen dat zij zich 
afvroegen of de organisatie niet te kritisch ten aanzien van Israël was. The Forward citeerde 
echter ook enkele Midden-Oosten deskundigen, die meenden dat wanneer Oren zijn 
contacten beperkte tot AIPAC en de rest van het establishment, hij zich moest realiseren dat 
hij alleen met de oude garde sprak. 

Het artikel was het begin van een uitgebreide discussie over J Street op de website van het 
blad. De commentaren leken aan te geven dat J Street kan worden beschouwd als 
vertegenwoordiger van die groepen Amerikaanse Joden die zich los hebben gemaakt van de 
opvattingen van hun grootouders en ouders en daarmee van het Joodse establishment. Zij 
zijn wel geïnteresseerd in Israël, maar steunen dit land zeker niet kritiekloos. Deze nieuwe 
generatie zou vooral geïnteresseerd zijn in rationele oplossingen, ook voor het Israëlisch-
Palestijns conflict.  

Een interessante bijdrage aan de discussies leverde het door veel Joden gelezen progressieve 
blad The New Republic. Dit stelde dat J Street alleen kon overleven wanneer de organisatie 
er in slaagde zijn radicale vleugel in bedwang te houden. Het had weinig zin om anti-
zionisten het woord te geven om je vervolgens als pro-Israël te afficheren. “If the 
organisation wants to be a serious political player, it will have no choice but to alienate many 
of its fervent supporters….,” luidde de conclusie van de schrijver.7 



 

Het spraakmakende artikel ‘The Failure of the American Jewish Establishment’ door Peter 
Beinart in de New York Review of Books sloot bij deze discussies aan. Beinart verweet dit 
establishment het contact te hebben verloren met de Israëlische realiteit, waarin rechts-
chauvinistische krachten steeds meer de overhand kregen. Een oudere generatie Joodse 
Amerikanen, getraumatiseerd door de ervaringen van de oorlogen van 1967 en 1973, dacht 
nog positief over het zionisme. De jongere generatie keerde zich echter in grote 
meerderheid af van een staat die de rechten van de Arabische Israëliërs wilde inperken en 
doorging met de bouw van nederzettingen in de bezette gebieden  

Beinart waarschuwde organisaties als AIPAC dat ze over enige tijd nog slechts konden 
rekenen op de steun van de in demografisch opzicht groeiende orthodoxe groepen, die zich 
niet druk maakten over dit soort zaken. De grote meerderheid van de Joodse hoofdstroom in 
Amerika, die Democratisch stemde en zich inzette voor een liberale maatschappij, vond dan 
geen inspiratie meer in het zionisme en zou nauwelijks meer een band voelen met Israël.8  

Koele ontvangst in Israël  

Bij de oprichting van J Street waren er vanuit Israël steunbetuigingen van president Peres en 
Kadimaleider Livni. Uit rechtse kringen kwamen voornamelijk negatieve reacties. Premier 
Netanyahu had door zijn verbod aan ambassadeur Oren om de oprichtingsbijeenkomst bij te 
wonen al aangegeven weinig met de organisatie op te hebben. Toen begin 2010 een aantal 
met J Street sympathiserende Amerikaanse Congresleden Israël bezocht, werden zij door 
rechtse kabinetsleden voornamelijk genegeerd. Het dagblad The Jerusalem Post mat de 
afwezigheid van Oren breed uit en deelde J Street na enige tijd in bij de groepen die vijandig 
stonden tegenover Israël.9  

Verrassender was de afstandelijke houding van de links-liberale Haaretz, die eerst het eerder 
genoemde artikel uit TheForward publiceerde en ook daarna J Street kritisch bleef volgen, 
onder meer bij de affaire met Soros. Later volgden meer positieve commentaren, waarbij 
werd gewezen op het grote aantal politieke schakeringen in Joods-Amerika. J Street, stelde 
de krant, vertegenwoordigde niet een groepje linkse extremisten, maar een liberale 
intellectuele stroming die respect verdiende.  

In een ander artikel wees een Amerikaanse commentator er onder de veelzeggende titel 
‘What’s wrong with J Street?’ echter op dat de organisatie als het ware over de rug van het 
Israëlisch-Palestijnse conflict binnenlands politieke kwesties uitvocht. Voorzitter Ben Ami 
was een doorgewinterde Democraat en dat gold ook voor de meeste andere bestuursleden. 
Zij hadden de neiging om de Republikeinen en zeker de rechtervleugel daarvan, met figuren 
als Sarah Palin en Rush Limbaugh, af te schilderen als het absolute kwaad. Dat dreigde het 
Israëlisch-Palestijns conflict tot een binnenlands politieke kwestie te maken en schiep 
verdeeldheid die volgens de schrijver schadelijk was voor Israël. J Street was in de eerste 
plaats pro-Obama en daarna pas pro-Israël en pro-vrede, luidde zijn conclusie.10  

Hierbij moet worden vermeld dat Haaretz en in mindere mate The Jerusalem Post het eind 
februari 2011 gehouden tweede congres van J. Street uitgebreid hebben verslagen. Vooral 
de eerste krant rapporteerde drie dagen lang prominent over de bijeenkomst, met daarbij 
wel de nodige kritische noten. De opkomst, 2.000 personen, waaronder 500 studenten, was 
uitstekend, maar echte big shots had de organisatie niet als sprekers kunnen strikken. 



 

Obama’s speciale adviseur voor het Midden-Oosten Dennis Ross hield wel een lezing, maar 
nam vervolgens niet deel aan de daaropvolgende discussie.11  

In Israël bestaat nog altijd, ook in links-liberale kring, vrees voor een al te naïeve benadering 
van de problemen in de regio. De twee-statenoplossing kan een uitweg bieden, maar de 
omstandigheden zijn door de verdeeldheid tussen Hamas en Fatah weinig gunstig. De 
manoeuvreerruimte voor premier Abbas is beperkt, wat onder meer heeft geleid tot een 
ontwijken van directe onderhandelingen. Over dit soort gecompliceerde kwesties laat J 
Street zich echter niet vaak uit 

Daar komt bij dat in Israël na de mislukte vredesbesprekingen van 2000/01 en de Tweede 
Intifada het geloof in een vergelijk met de Palestijnen is weggezakt. De Vrede Nu-beweging, 
die in de jaren tachtig en negentig tienduizenden op de been kon brengen, functioneert nog 
nauwelijks. De ooit machtige Arbeiderspartij lijkt door het recente uittreden van oud-
premier Barak ernstig in het nauw gebracht.12 Vredespartij Meretz heeft nog slechts drie 
zetels in de Knesset. Netanyahu voelt die sfeer goed aan. Hij heeft zich vagelijk uitgesproken 
voor een twee-statenoplossing, maar is daarna met zoveel voorwaarden gekomen dat van 
reële besprekingen geen sprake kan zijn. Daar bestaat binnen zijn regering ook geen 
meerderheid voor.  

JCall: een Europees beroep op de rede 

Steun voor J Street kwam er wel uit Europa, waar eind april 2010 JCall werd opgericht. Het 
was een in de eerste plaats Frans initiatief van David Chemla, de voorzitter van Vrede Nu in 
Frankrijk. Andere betrokkenen waren de filosofen/publicisten Bernard-Henry Lévi en Alain 
Finkielkraut en de Groene-politicus Daniël Cohn-Bendit.  

JCall begon haar activiteiten met een appel à la raison dat aan het Europese parlement werd 
aangeboden. Hierin stond dat Israël van buiten werd bedreigd, maar dat een even grote 
binnenlandse bedreiging bestond. Die werd gevormd door de immorele, en in politiek 
opzicht verwerpelijke, voortgaande bezetting van Palestijnse gebied en de bouw van 
nederzettingen daar. Er zou een levensvatbare Palestijnse staat moeten komen, die Israël in 
staat moet stellen als Joodse en democratische staat voort te bestaan.13 Wie het met deze 
standpunten eens was kon op internet een petitie ondertekenen. Het is de bedoeling dat 
JCall een Europees-Joodse vredesorganisatie wordt. In Nederland is onlangs eveneens een 
afdeling opgericht.  

J Street en de Amerikaanse politiek  

In Amerika is in perspublicaties rond de start van J Street gesuggereerd dat de organisatie 
een alternatief voor het AIPAC zou willen zijn. Ben Ami heeft echter van meet af aan gesteld 
dat J Street zich niet zal afzetten tegen andere personen of organisaties die zich met Israël 
bezighouden. De organisatie heeft andere prioriteiten dan het AIPAC, maar de 
basisstandpunten, opkomen voor de belangen van Israël, zijn dezelfde, zo heeft hij verder 
verklaard.14 Het AIPAC heeft nooit officieel commentaar gegeven op de activiteiten van J 
Street. 

J Street en ook JCall zijn vooral van belang omdat zij een signaal afgeven dat velen in Joodse 
kring niet akkoord gaan met een voortdurende bezetting van Arabisch gebied. Zij maken zich 



 

daarmee tot tolk van vooral jongere, progressief denkende Joden en anderen die zich 
verbonden voelen met Israël. Zij willen daarmee duidelijk afstand nemen van de traditionele 
pro-Israël organisaties. Hun vrijwel kritiekloze steun aan Israël is niet in het belang van deze 
staat, zo menen zij.  

J Street heeft zich met deze standpunten snel een plaats verworven in de Amerikaanse 
politiek en is al verschillende malen door de regering-Obama bij overleg over het Israëlisch-
Palestijnse conflict betrokken. Dit gebeurde natuurlijk tevens omdat de standpunten van de 
organisatie dicht bij die van de Amerikaanse regering ten aanzien van dat conflict liggen. 

Na zich te hebben ontdaan van de radicale vleugel stelt J Street zich daarbij Amerikaans-
pragmatisch op. De twee-statenoplossing is volgens de organisatie goed voor zowel Israëliërs 
als Palestijnen en verdient daarom de voorkeur. Een vergelijk tussen de twee volken kan ook 
een stabiliserende invloed hebben op de politieke situatie in het Midden-Oosten in bredere 
zin, zo benadrukt J Street. De aanhang wordt daarbij per e-mail voortdurend op de hoogte 
gehouden, waarbij controverses en conflicten niet onvermeld blijven.  

De laatste tijd pleit de organisatie voor een nieuw Amerikaans vredesplan, waarbij Obama, 
aansluitend op de democratiseringsgolf in de regio, wordt opgeroepen om naar Jeruzalem te 
gaan om daar Israëliërs en Palestijnen toe te spreken. “Tell Obama: Go to Jerusalem,” krijgt 
de aanhang via e-mail te horen. De president moet daar “his vision for Arab-Israeli peace 
based on principles derived from 20 years of Israeli-Palestinian negotiations” uiteenzetten.15 

Oproepen voor een nieuw vredesinitiatief zijn de laatste tijd, wat bedachtzamer 
geformuleerd, ook te vinden in The New York Times, The International Herald Tribune en The 
New Yorker. De Amerikaanse regering lijkt daar echter weinig voor te voelen, zolang de 
situatie in de regio erg onrustig is en zolang niet duidelijk is of Israël en de Palestijnen 
positief op een dergelijke stap zullen reageren.  

J Street lijkt dat soort aarzelingen niet te kennen. De organisatie en haar Europese partner 
JCall zullen zich in blijven zetten om de nu al jarenlange impasse rond het Israëlisch-
Palestijnse conflict te doorbreken. De twee-statenoplossing, die zij daarbij voorstellen, wordt 
door zowel de Verenigde Staten, de Europese Unie, Rusland en de VN gezien als de enige 
basis voor een gerechtvaardigd vergelijk. Het optreden van beide organisaties verdient 
daarom de nodige aandacht.  

Hans Schippers is wetenschappelijk medewerker op de TU/e, waar hij het college 
Techniek, Vrede en Veiligheid  coördineert. Hij is tevens publicist over het Midden-
Oosten. 
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