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Het Midden-Oosten staat vandaag de dag nog meer dan lange tijd voordien in het centrum 
van aller aandacht. Het is een heksenketel geworden. Die aandacht heeft zich vooral toege-
spitst op Egypte, waar nu een zekere rust is weergekeerd, naar het schijnt. En natuurlijk  
Syrië, waar nog helemaal geen rust is en de verwachting van heel veel groot onheil na van-
daag nog. Zo dramatisch als de toestand in Syrië is geworden is die in het conflict Israël-
Palestina niet. Maar toch, dat conflict - daarin verschilt het wezenlijk van de andere twee 
genoemde, Egypte en Syrië - dat conflict Israël-Palestina dateert minstens vanaf 1948. De 
Palestijnse gebieden, sinds november 2012 in de Verenigde Naties erkend als staat Palestina, 
zijn nu al tientallen jaren, bijna een halve eeuw, achtereen onder een hardvochtige bezetting. 
Alleen daarom al veel goede redenen om daar mee bezig te zijn, daar aandacht aan te geven.  
 
In 1948, dat ik als beginpunt noemde, constitueerde de staat Israël zichzelf. Dat gebeurde 
met bijna ieders instemming, in het Westen, Amerika, Europa, en op basis van een aanbeve-
ling van de Verenigde Naties van toen, wat toen nog een kleine groep was, vrijwel uitsluitend 
bestaande uit de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. Het begon onmiddellijk met 
oorlogvoering aldaar - geen triester begin zou denkbaar zijn geweest, maar het was niet he-
lemaal verrassend - en leidde ertoe dat de staat Israël, die bij de VN groen licht had gekregen 
om zich te vestigen op 54% van het oude mandaatgebied Palestina, na die oorlog kwam te 
beschikken over niet 54%, maar 78% van het mandaatgebied. Zo was het al in 1949. Op dat 
moment was er dus nog 22% over voor het Palestijnse volk, dat daar in de twee voorbije 
millennia was komen te wonen. Zeker, er waren Joodse mensen woonachtig, of later terug-
gekeerd naar het land der Vaderen. Maar het ging om relatief weinigen, een minderheid. Het 
waren in overwegende mate Arabieren die daar woonden, toen de geschiedenis een wending 
nam, kort na de Tweede Wereldoorlog. 
 
Ik maak een sprong van 1948, de oorlog van toen, met als resultaat dat 78% van Israël werd. 
Dan komt de oorlog, bekend als de Zesdaagse Oorlog, in 1967. In dat jaar heeft Israël alles 
veroverd wat er nog aan Palestijnse gebieden was en is dus sindsdien, tot op de dag van van-
daag, heer en meester over 100% van Palestina. En dat ondanks een aantal resoluties, aange-
nomen door de VN, die Israël bij herhaling hebben gevraagd, opgedragen, verzocht, ge-
smeekt, op het hart gedrukt om, althans die in 1967 veroverde gebieden, die 22%, te verlaten 
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en over te laten aan de Palestijnse bevolking, die daar dan een eigen staatje zou kunnen stich-
ten. Die resoluties hebben geen enkel effect gehad; Israël heeft ze genegeerd. Kon dat ook 
doen, omdat de grootste macht van onze wereld van nu, Amerika, Israël ook daarin onder-
steunde. Dat is eigenlijk het eerste hoofdstuk van de narigheid zoals die nu is.  
 
Het tweede hoofdstuk begon toen de staat Israël begon met het koloniseren van de laatste 
22%. Dus het stichten van nederzettingen in het resterende gebied dat de Palestijnen almaar 
hadden geprobeerd, en ook bleven proberen om ooit terug te krijgen. Om daar hun staatje te 
maken. Die kolonisatie is nu zover gevorderd dat op de Westoever van de Jordaan plus 
Oost-Jeruzalem, allebei sinds 1967 bezet gebied, nu meer dan een half miljoen Israëlische 
kolonisten zijn gevestigd. En dat kan niet anders dan stemmen tot grote somberheid. Komt 
er nog ooit wel een Palestijnse staat tevoorschijn? Want wie kan zich indenken, dat zovele 
kolonisten er toe zouden kunnen worden bewogen om terug te keren naar waar ze vandaan 
kwamen? 
 
Hoe ben ik nou zelf in die zaak terecht gekomen? Ik zal het zelf maar vertellen, want anders 
komt het zeker bij de vragen. Dat gebeurt namelijk altijd. En toen u aan de macht was, toen 
heeft u toch niet gezegd wat u nu allemaal zegt? Dat is waar. En wat is daarop uw antwoord? 
Het antwoord luidt als volgt. Punt 1: mensen die een leven lang proberen te blijven naden-
ken, kunnen wel eens tot andere gevolgtrekkingen geraken over onderwerpen dan ze aan-
vankelijk hadden. Het enkele feit dat iemand van oordeel verandert is op zichzelf niks bij-
zonders. Alleen dwazen zijn onmachtig om ooit van mening te veranderen.  
 
Punt 2: de situatie van toen, toen ik ‘aan de macht’ was, is een geheel andere dan die later 
werd. Het verschil zit hem vooral in de kolonisatie. Dat is iets wat pas goed op gang kwam 
nadat ik de politiek al had verlaten. De omstandigheden zijn ook anders geworden, zijn aan-
zienlijk slechter geworden daar voor de bewoners, dan het voor die tijd was. Dat maakt dat 
je je mening wel moet bijstellen. 
 
Heb ik er ooit mee te maken gehad in de tijd dat ik minister was, die elf, twaalf jaar tussen 
1971 en 1982? Vrijwel niet. Op justitie had ik mijn handen vol aan criminele Nederlanders en 
als minister-president liet ik dat allemaal over aan de minister van Buitenlandse Zaken, want 
die had ervoor geleerd. We hebben er in het kabinet vrijwel nooit over gesproken, ook niet 
in vorige kabinetten. Ook niet in het kabinet Den Uyl trouwens. Nee, onder alle bestellen 
waarin ik heb geleefd bleef het een onbesproken onderwerp. Het was ook de tijd waaraan u 
allemaal herinneringen hebt, waarin alle Nederlanders zonder enige nadere vraag zich als 
vanzelfsprekend, in groot enthousiasme, schaarden achter het wel en wee en het doen en 
laten van de staat Israël. Dat is heel lang zo gebleven en was ook heel verklaarbaar, sympa-
thiek zelfs, vanuit de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog.  
 
De vraag is wel interessant waarom Nederland zo heel lang zo eenzijdig pro-Israël is geble-
ven. Dat heeft natuurlijk heel veel van doen met punt 1, schuldgevoelens die altijd nog leven, 
bij tal van mensen, over wat er gebeurd is, vooral wat er nagelaten is in Wereldoorlog Twee. 
Wat hebben we allemaal gefaald te doen, hebben we nagelaten te doen, om mensen te red-
den van de hel van de Holocaust. Daar zit veel gevoel van ternauwernood verdrongen 
schuld in de mensen en er is een begrijpelijke reactie die nog altijd doorwerkt om wat we 
toen tekort hebben gedaan aan Joodse mensen die gered hadden kunnen worden, om dat nu 
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te compenseren. Te overcompenseren, door onvoorwaardelijke en volle steun aan de staat 
van de Joden, Israël.  
 
Punt 2 is een zaak van bijbel-interpretatie. Dat heeft te maken met de begrippen ‘beloofde 
land’ en ‘uitverkoren volk’. Ik hoef hier verder niets aan toe te voegen. Betwistbare bijbel-
interpretaties, maar goed, ze doen hun werk, bepalen mede de publieke opinie, tot op de dag 
van vandaag. Het is toch het beloofde land, voor het uitverkoren volk, en als ze dat dan aan 
het verwerven zijn op een wat ruwe manier, jammer dan, maar het is wel het beloofde land.  
 
Factor 3 is de Nederlandse volgzaamheid, hondentrouw bijna, nu wat minder, maar de reflex 
is nooit helemaal verdwenen, hondentrouw aan wat Washington zegt wat er moet gebeuren. 
Dat hebben we heel erg gekregen, begrijpelijkerwijs door en ten tijde van de bevrijding. 
 
Factor 4 is het David-Goliath syndroom. Israël wordt zo verschrikkelijk bedreigd, is zo ont-
zettend in nood, althans potentieel, je moet toch kiezen voor het verdrukte land Israël te-
midden van al die boze Arabieren? Het is een gigantisch misverstand, door uitgekiende pu-
bliciteit met succes in stand gehouden. Want wat nagenoeg niemand weet is dat de staat Isra-
el de op één na grootste luchtmacht ter wereld heeft. Sterker dan die van de Russen, van de 
Chinezen en wie dan ook. Alleen niet dan die van de Amerikanen. En dat de krijgsmacht, in 
de militair-historische literatuur van Amerikaanse origine, tot de vierde ter wereld wordt ge-
kwalificeerd in vuurkracht. Bovendien beschikt Israël, niemand praat erover maar het is zo, 
over ongeveer, lage schatting, 200 bedrijfsklare atoombommen. Al dat gedoe tegen Iran, dat 
nu probeert, ze ontkennen het, maar ik neem het wel aan, een atoombom te maken. Israël 
heeft al lang die bom en heeft nu, schattingen lopen van 200 tot 250, exemplaren gebruiks-
klaar gereed. Dat David-Goliath-syndroom is helemaal uit de tijd, dat is volstrekt overwon-
nen door de latere feiten. Bovendien zijn de Arabieren altijd hopeloos verdeeld, dus zwak.  
 
Laat ik nu dit zeggen. Mensen, wat heeft mij nou ertoe gebracht om zo hartstochtelijk voor 
deze zaak te gaan, toen eindelijk het besef doordrong wat er werkelijk ginds aan de hand is. 
In mijn boek heb ik het allemaal opgeschreven. Er zijn drie krachten, om het even heel per-
soonlijk te maken, die mij drijven om dit te doen, dit werk aan te vatten. Ook al ben ik 82, 
mijn vrouw zegt soms je bent hartstikke gek, maar ik zal dit doen tot mijn laatste ademstoot.  
 
Waarom nu? Drie dingen. Factor 1: Onheil in het Heilige Land. Ik ben, zoals velen van u, 
opgevoed in een christelijk milieu, voor mij een traditioneel katholiek gezin uit het Brabantse 
land. Ik kan er niet mee leven dat in het Heilige Land, het land van de Rechtvaardige, dat 
juist daar zo immens veel onrecht is en blijft. Dat is onverdraaglijk.  
 
Factor 2 is: Ja, wat er ginds allemaal gebeurd is, zou niet gebeurd zijn zonder dat Europa in 
twee opzichten had gezondigd jegens de volkeren van het Midden-Oosten. De eerste is dat 
in de Eerste Wereldoorlog, al toen duidelijk werd hoe die zou uitpakken, dat de Duitse Kei-
zer en kornuiten zouden verliezen en de geallieerden zouden winnen, Engeland en Frankrijk 
al in 1916 het Midden-Oosten aan het verdelen zijn geslagen. Het Ottomaanse Rijk dat vocht 
aan de zijde van de Duitse Keizer. En die hebben daar onder elkaar de buit verkaveld, nieu-
we grenzen getrokken. En zo ontstonden daar aan de tekentafel een aantal landen. Deel van 
die totale deal was: Engeland, jullie mogen Palestina doen. Zonder die beschamende deal van 
grote Europese mogendheden zou de geschiedenis van het Midden-Oosten ongetwijfeld 
anders zijn gelopen. Hoe weten we niet, maar totaal anders, dat is wel zeker. 
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Het tweede punt is natuurlijk de Holocaust, het verschrikkelijkste wat de mensheid ooit op 
zijn conto geschreven heeft. De overrompelend snelle totstandkoming van de staat Israël in 
1948 zou zonder die Holocaust ondenkbaar zijn geweest. Dat zou anders zijn gelopen. Waar 
ik niet mee leven kan, en ik hoop u ook niet, dat is: die Holocaust is gebeurd in Europa. Wie 
daar niet schuldig aan zijn, zijn de Palestijnen. Maar die worden nu van hun land verdreven, 
eruit gekieperd. 
 
De derde factor is, ik ben een Christenmens en een Europeaan, maar ook in hart en ziel een 
jurist. En ik kan er níet mee leven dat het Westen het maar laat gebeuren dat in het Isra-
elisch-Palestijnse conflict het internationale recht zoals het vandaag de dag luidt, met voeten 
wordt getreden. En dat al bijna een halve eeuw lang. Eigenlijk al langer, maar goed, laten we 
tellen vanaf 1967. Dat kan toch niet waar zijn. Allerlei verdragen over internationaal oorlogs-
recht worden geschonden, het verdrag tot de bescherming van de rechten van het kind. Zo 
zitten er heel veel Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen. Dit is maar een voor-
beeld uit de lijst van schendingen van internationaal recht. Ook daarom ben ik met deze 
kwestie zo bezig. 
 
Een ding moet ik hier nog bij zeggen, en dat is dit. Ben ik antisemiet? Nee, ik ben totaal geen 
antisemiet, geen sprake van. Het is een afschuwelijke verwarring in het denken om kritiek op 
de regering van de staat Israël gelijk te stellen met het beledigen of kwetsen van Joodse men-
sen, van het Jodendom, van de Joden. Dat is iets totaal anders. Het beste bewijs hoezeer ik 
daarin gelijk heb is dat zoveel Joodse mensen met ons, The Rights Forum en andere geest-
verwanten in West-Europa, opkomen voor wat wij nastreven: een rechtvaardige vrede. Die 
zijn er heel veel. Een prominent lid van het bestuur van onze stichting, The Rights Forum, is 
Jaap Hamburger. Die is tevens de voorzitter van de stichting Een ander Joods geluid. Joods, 
én kritisch op het beleid van Israël, oprecht en welbewust. Er zijn er veel meer. Ook in Israël 
zelf.   
 
Ik wou nog graag een paar dingen zeggen, want ik wil niet het beeld hier achterlaten dat er 
alleen maar naarlingen en booswichten wonen in Israël. Dat zou u kunnen denken na wat ik 
al gezegd heb. Dat is absoluut niet waar. Wij mogen hoopvol zijn dat het er ooit nog een 
keer ten goede zal komen; er zijn teveel goede krachten in het land aanwezig. Een voorbeeld 
is B'Tselem. Het is de meest bekende Israëlische mensenrechtenorganisatie. Die mensen 
doen fantastisch werk. Worden door velen in de Israëlische samenleving natuurlijk uitge-
spuwd, want ze verspreiden informatie die beter binnenshuis gehouden kan worden. Het is 
mede op grond van exacte rapporten van B'Tselem, die Israëlische organisatie, dat ik hier 
zeggen kan: wie nog denkt dat het geweld vooral een zaak is van de Palestijnen, en dat Israël 
zich daar ternauwernood aan schuldig maakt, kan ik uit rapporten van B'Tselem citeren, dat 
het aantal doden onder de Palestijnse bevolking ten gevolge van Israëlisch geweld meer dan 
vijf maal zoveel is als het aantal doden onder de Israëlische bevolking door Palestijns geweld. 
Dat weet bijna niemand. Meer dan vijf maal zoveel. En dat wordt ons aangedragen, na veel 
onderzoek, door Israëli’s zelf.  
 
Israëlische dokters, die bewonderenswaardig werk verrichten, teams van Israëlische dokters 
die de bezette gebieden ingaan waar de gezondheidszorg op een laag niveau is, om mensen te 
helpen in nood, jonge Israëlische advocaten die voor een appel en een ei, want de Palestijnen 
hebben meestal geen geld, waar zou het vandaan moeten komen, die voor Israëlische recht-
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banken in de bezette gebieden hun best doen om Palestijnen die uit hun huis worden ver-
dreven of al verdreven zijn, landen hebben moeten opgeven zonder onteigeningsvergoeding, 
om die bij te staan. Dat zijn voortreffelijke mensen. De mensen ook die demonstraties orga-
niseren tegen martelingen. Vrouwen, de Zwarte Vrouwen, fantastisch. Mensen, die een or-
ganisatie hebben opgericht, waarvan de leden van tijd tot tijd, frequent op bezoek gaan bij 
Israëlische militaire checkpoints in Palestijns gebied. Alleen maar om te observeren hoe Pa-
lestijnen die doorgang vragen naar het volgende dorp, de volgende markt, de volgende 
school, universiteit een paar dorpen verder, hoe die daar worden behandeld bij die check-
points. Dat is bar en boos, niet altijd en overal, maar wel heel vaak en op heel veel plaatsen. 
Wat er nou het interessante aan is, en die vrouwen rapporteren daarover: als wij daar staan 
wordt het veel milder. Zolang wij daar staan.  
 
Het laatste wat ik wil zeggen is dit. Er zijn nu onderhandelingen aan de gang tussen Israël en 
de Palestijnen in Washington en Jeruzalem, op aandrang van de Amerikanen. Komt daar iets 
van terecht? Ik vrees van niet. Waarom niet? Het kan niet, zoals het nu gaat. Waarom kan 
dat niet? De verhoudingen zijn zo asymmetrisch, van een over-sterke partij naar een heel 
zwakke, dat onderhandelingen à deux vrijwel geen kans van slagen hebben. Is het niet veel-
zeggend dat Israël zelfs geweigerd heeft om ja te zeggen op de simpele vraag: willen jullie 
alsjeblieft niet doorgaan met het bouwen van nederzettingen in het gebied dat nu juist het 
voorwerp van onderhandelingen is, terwijl wij onderhandelen?  
 
Zelfs dat verzoek is geweigerd en de bouw gaat door. Niet in vol tempo, maar het gaat door. 
En dus krijg je nu het beeld van de leeuw. Het sterke Israël wordt door de Amerikanen sa-
men met het prooidier Palestina geduwd in één kleine kooi, met de opdracht te gaan onder-
handelen over hun gezamenlijke toekomst. En dat terwijl tijdens dat onderhandelen het ver-
slinden van de prooi doorgaat. Dat kan nooit op een heilzame uitkomst uitlopen.  
 
Wat moeten we doen? Het niet langer pikken! Wij zijn schuldig als we hier niets aan doen. 
Dus allemaal in onze politieke partijen onze mond roeren, zoals ik dat ook doe, en sommi-
gen van u inmiddels trouwens ook. 


