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Door Peter teffer
Er is een nieuwe superheld in Amerika
opgestaan, die de tegenstanders van Is-
raël een lesje wil leren: Captain Israel.

In het eerste nummer van het aan hem
gewijde stripblad, dat ook online (captis-
rael.com) is te lezen, zien we Captain Is-
rael zij aan zij vechten met het Israëlische
leger tijdens een van de oorlogen die „de
herboren natie Israël (...) tegen alle ver-
wachtingen in” won. De klassiek gete-
kende held toont veel gelijkenis met Cap-
tain America, de Amerikaanse superheld
van wie al sinds 1940 strips verschijnen.
Alleen zijn de kleuren van de Amerikaan-
se vlag vervangen door het blauw-wit van
de Israëlische, en in plaats van het ronde
rood-wit-blauwe schild van Captain
America draagt Captain Israel een schild
in de vorm van een davidster.

De strip is een initiatief van de pro-Is-
raël-organisatie Stand With Us, die „vre-
de wil in het Midden-Oosten door over
Israël voor te lichten en desinformatie
over het Midden-Oosten-conflict tegen
te spreken”. In het verhaal is echter geen
enkele ruimte voor de Palestijnse en Ara-
bische kant van het verhaal. De strip
meldt wel dat Israël de afgelopen veertig
jaar „land heeft teruggegeven dat het
rechtmatig had veroverd”, maar niet dat
in 1948 meer dan 700.000 Palestijnen
zijn verdreven of vermoord. Ook onver-

meld blijven de Joodse ko-
lonisten op de bezette Wes-
telijke Jordaanoever en de

Gaza-oorlog van 2008-2009, waarbij on-
geveer 1.400 Palestijnse en dertien Israë-
lische doden vielen. Het verhaal is ge-
speend van enige zelfspot.

En dat terwijl de joodse traditie in de
Amerikaanse strips van superhelden,
waarin ook nog wel wat humor zit, zo
groot is. Veel van de belangrijkste strip-
makers hebben een joodse achtergrond,
zoals Bob Kane (bekend van B atman),
Stan Lee (S p i d e r- M a n , X- M e n ), Jerry Siegel
en Joe Shuster (Superman) en Will Eisner
(The Spirit).

Ook de bedenkers van de Amerikaanse
strip Captain America waren kinderen
van Joodse immigranten. En ook toen al,
in de jaren veertig, werden stripverhalen
gebruikt voor politieke doeleinden.
Schrijver Joe Simon en tekenaar Jack Kir-
by wilden met Captain America hun mo-
rele verontwaardiging over nazi-Duits-
land uiten. Op de bij stripliefhebbers be-
kende omslag van Captain America Comics
1 (december 1940) slaat Captain America
Adolf Hitler al vol op zijn gezicht.

De fictieve ontstaansgeschiedenis van
superhelden is bijna altijd beïnvloed
door de tijdgeest. Captain America werd
geboren uit een geheim overheidspro-
gramma om van hem een supersoldaat te
maken – een verwijzing naar de pogin-
gen van nazi-Duitsland om een Über-
m e n s ch te creëren. Captain Israel kreeg
zijn superkrachten nadat hij het slachtof-
fer werd van een recente zelfmoordaan-
slag in Israël, zo is te lezen op de website
van tekenaar Arlen Schumer. Een Israëli-
sche wetenschapper redde zijn leven
door granaatsplinters in zijn hersenen te
transformeren met een microchip, waar-
mee Captain Israel „de kracht van Sam-
son en de intelligentie van Einstein”
kreeg. De datering van deze origin story
strookt dus niet helemaal met de deelna-
me van Captain Israel aan een van de Is-
raëlisch-Arabische oorlogen (die waren
voor die aanslag). De Israëlische held
maakt het nog bonter: hij zou er bij zijn
geweest „toen 3.000 jaar geleden de jood-
se beschaving en nationale identiteit
werden gevormd”. Maar daarop wijzen
zou waarschijnlijk onderdeel zijn van de
lastercampagne tegen Israël – die in de
vorm van een giftige slang de tegenstan-
der zal zijn van Captain Israel in deel
twee, zo is aangekondigd.

Sup

’n Vogel? Vliegtuig? Nee, Captain Israel!
De strijd van Batman, Superman
en Captain America tegen het
kwaad was de Amerikaanse pro-
Israël-organisatie Stand With Us
te algemeen. Ze hebben nu een
stripheld die voor Israël strijdt.
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