
Lieberman vs. Serry 

Volgens 

Timmermans is hij 

“door alle partijen 

als bemiddelaar 

geaccepteerd”, 

Lieberman vindt 

hem partijdig - 

hoe objectief is 

Serry eigenlijk? 

 
 

Robert Serry, al sinds 2007 speciale coördinator van de VN bij Israelisch-Palestijnse vredesbe-
sprekingen, dreigde zondag 21 juni Israël te worden uitgezet door minister Lieberman. Het uitzetten 
van een diplomaat is een zeldzaam zware actie. Volgens Lieberman zou Serry hebben geprobeerd 20 
miljoen dollar uit Qatar door te sluizen naar de terreurbeweging Hamas. Toen Israel en de PA niet 
akkoord gingen, zo luidt Liebermans lezing, probeerde Serry het geld alsnog via een omweg naar 
Hamas te brengen. Serry ontkent, en noch de beschuldiging, noch het tegendeel valt voorlopig hard 
te maken.  

 
Terughoudendheid  
Volgens minister Timmermans is Serry “tot nu 
toe door alle partijen als een bemiddelaar ge-
accepteerd”, maar het is duidelijk dat Lieber-
man hem partijdig vindt. Dat was het ook al de 
dag voordat Lieberman hem tot persona non 
grata wilde verklaren. Serry’s zoveelste oproep 
aan Israel om zich terughoudend op te stellen 
na de ontvoering van drie Israelische tieners 
was mogelijk de druppel die Liebermans em-
mer deed overlopen. Op 20 juni zei Serry dat 
de VN erkende dat het opleggen van beperkte 
bewegingsvrijheid op de Westoever nodig kon 

zijn voor de pogingen de gekidnapte tieners 
veilig naar huis te halen, maar hij maande Is-
rael wel aan zich terughoudend op te stellen en 
de zoekoperatie uit te voeren “in overeen-
stemming met de internationale wet.” Hij riep 
de Israelische regering op om “de levens, waar-
digheid en broodwinning van Palestijnen te 
respecteren”1. Vooral dat laatste zette kwaad 
bloed in Israel, dat Serry niet had gehoord over 
de levens en de waardigheid van de ontvoerde 
tieners.

Raketten 
Dat was niet de eerste keer dat Serry bij Israel 
aandrong op ‘terughoudendheid’ na een Pales-
tijnse actie.  
Op 3 april 2013 bijvoorbeeld riep hij Israel op 
tot terughoudendheid na een beperkte 
luchtaanval op Gaza. Er werden op dat 
moment dagelijks raketten uit Gaza afgevuurd 
op Israelische burgers. Tot Israel in actie kwam, 
had Serry daarover gezwegen.  

In zijn verklaring van 3 april veroordeelde Serry 
die raketten óók: de raketten en de spanningen 
over Palestijnse gevangenen in Israel zorgden 
voor een ‘licht ontvlambare situatie’, zei hij2Op 
22 september van dat jaar riep Serry op tot 
kalmte na de moord op de gekidnapte sergeant 
Tomer Hazan. Deze “schokkende moord” 
noemde hij “de laatste in een serie geweldda-
dige incidenten op de Westoever”, zonder te 
zeggen welke incidenten3. 

Robert Serry tijdens het Rubinger Forum, 2011. Foto: Yossi Gurvitz 



 

Op bezoek in Gaza 
Serry ging begin deze maand, 8 juni, als eerste 
vertegenwoordiger van een internationale or-
ganisatie op visite bij ministers van de Pales-
tijnse eenheidsregering in de Gazastrook. Het 
‘zakenkabinet’, dat ook steunt op de terroristi-
sche organisatie Hamas, zat toen net een 
week. Serry verzekerde de Gazaanse ministers 
van de steun van de VN, terwijl Israel er overal 
in de wereld op aandrong geen zaken te doen 
met dit kabinet.  

Ook riep hij op tot het opheffen van de 
grensblokkades door Israel en door Egypte, dat 
de grens steeds strenger afsluit sinds de 
afzetting van Morsi. Radicale Moslimbroeders 
vallen in de Sinaiwoestijn Egyptische militairen 
aan, en zij werken daarbij samen met Hamas - 
de Gazaanse tak van deze Broeders. Het is de 
vraag of Hamas akkoord zal gaan met het 
inzetten van meer gematigde, Abbasgezinde 
troepen bij de grens met Egypte.4 

 
“Perspectief bieden” 
Serry’s steunbezoek in Gaza past in een ander 
geliefd Serrythema: hij waarschuwt graag dat 
de wereld of Israel de Palestijnen perspectief 
moeten bieden op een staat. Nog voordat 
Abbas op 27 september 2012 aankondigde dat 
hij de non-member status zou aanvragen, be-
gon Serry hier al bij de VN voor te lobbyen.  
Op 21 augustus 2012 vertelde hij in een inter-
view dat hij “de Veiligheidsraad had gewaar-
schuwd” dat die “de Palestijnen een politieke 
horizon moet bieden”. Als de wereld de Pales-
tijnen niet laat zien dat zij het vormen van een 
soevereine staat naast Israel serieus neemt, 
kan zij “de tweestatenoplossing helemaal mis-
lopen”, dreigde hij. Hij zei ook dat de PA vorde-
ringen moet kunnen laten zien op het tweesta-
tenfront als zij politieke winst wil van de re-
cente economische vooruitgang. “De PA ver-
liest naar mijn idee snel aan legitimiteit in de 
ogen van de bevolking als zij geen vooruitgang 
kan brengen in haar politieke doel, het creëren 
van een Palestijnse staat die in vrede en veilig-
heid naast Israel bestaat.”5  

Op 20 september publiceerde hij namens de 
VN Ad Hoc Liaison Committee, die de interna-
tionale ontwikkelingshulp aan de PA coördi-
neert en waarvan hij lid is, een rapport met die-
zelfde strekking. Dat benadrukte bovendien 
dat gebied C (onder Israelische controle) es-
sentieel is voor de levensvatbaarheid van een 
Palestijnse staat6.  
Op 23 september kwam er een PA-rapport uit 
dat het rapport van Serry letterlijk citeert en 
eraan toevoegt dat zonder rechtvaardige en 
duurzame oplossing “de Israeli’s en Palestijnen 
onvermijdelijk zullen afglijden naar een één-
staatoplossing die wordt geregeerd volgens de 
principes van de apartheid.”7 
In maart 2014 begon Serry opnieuw: als Israel 
niet toegaf aan de wensen van de PA, zou die 
weleens lidmaatschap van VN-organisaties 
kunnen aanvragen, was nu zijn boodschap.8 Op 
3 april 2014 nam hij de aanvragen van Abbas in 
ontvangst.9 

Spreekbuis voor Abbas 
Toen de eenheidsregering was gevormd en de 
Westerse wereld twijfelde over het steunen 
van een kabinet dat ook steunde op Hamas, 
nam Serry zelfs de rol op zich van spreekbuis 
van Abbas. Abbas zelf zei niet dat het nieuwe 
kabinet Israel zou erkennen - dat lag gevoelig 
want Hamas hield vol dat dit niet zou gebeu-
ren10. In plaats daarvan verklaarde Serry dat 
Abbas dit aan hem had toegezegd. Op 24 april 
gaf het kantoor van Serry een verklaring uit, 
waarin stond dat Abbas in een gesprek met 

Serry had “benadrukt dat hij zich ook vastge-
legd op de erkenning van Israel, geweldloos-
heid, en het handhaven van eerdere overeen-
komsten. President Abbas herhaalde ook zijn 
voortdurende toewijding aan 
vredesonderhandelingen en geweldloze 
volksprotesten”, aldus de verklaring - niet van 
Abbas maar van Serry11. Op 25 april verwees 
een naamloze Fatah ‘official’ naar deze 
verklaring van Serry.12 Diezelfde dag zei de 
Palestijnse onderhandelaar Saeb Erekat in een 



Arabisch interview dat Hamas geen 
terreurorganisatie is en ook Israel niet hoeft 
te erkennen, ‘omdat Israel Palestina niet 
erkent.’13 Op 30 april verzekerde Serry de Vei-
ligheidsraad dat de eenheidsregering heel 

goed een vredespartner kon zijn, en weet hij 
en passant de schuld van het mislukken van 
de vredesbesprekingen aan het Israelische 
uitstel bij het vrijlaten van Palestijnse 
gevangenen.14 

“Incident” 
Kort daarvoor, op 19 april, gaf Lieberman Serry 
een uitbrander omdat deze had geklaagd dat 
‘de Israelische politie Palestijnen en diploma-
ten de toegang belette tot de Heilig Hart-
kerk.’15 Serry was ‘onthutst dat een vreedzame 
processie ter gelegenheid van Pasen in de oude 
stad werd verstoord door het onacceptabele 
gedrag van de Israëlische veiligheidsautoritei-
ten', zei hij. De Israelische regering noemde 
zijn klacht “vreemd” en zei dat hij getuigde van 
“gebrek aan inzicht” en “een onbeduidend 
voorval opblies tot een incident.”16 De VN-ver-
tegenwoordiger en zijn groep waren tegenge-
houden omdat de kerk mudvol was, bij drang- 

hekken die moesten dienen om problemen te 
voorkomen in een gebied dat op dat moment 
overvol en onrustig was, aldus een woordvoer-
der: “Als de pelgrims iets was overkomen, zou 
Mr. Serry de eerste zijn geweest die daarvan de 
schuld gaf aan diezelfde politie die hij nu ver-
oordeelt omdat zij haar werk goed deed.”  
Lieberman had Serry toen al willen uitzetten, 
melden Israelische media, maar werd er door 
zijn ministerie van weerhouden. 17 Na het ver-
haal over de Qatardollars zag Lieberman aan-
leiding genoeg, maar omdat de precieze toe-
dracht daarvan niet vaststaat, ziet het ernaar 
uit dat het ook nu niet zal gebeuren. 
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