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Onze minister van Buitenlandse zaken, Frans Timmermans, zei nog niet zo lang 

geleden dat het Israelisch/Palestijns conflict het meest binnenlandse buitenland was 

dat hij kende.  

 

Ik vrees dat hij gelijk had.  

Sinds operatie Protective Edge van start ging, is de toch al felle, vaak zwart-wit 

gevoerde discussie over Israel en de Palestijnen nog meer gepolariseerd. 

 

Felle discussies mogen en moeten, maar de standpunten zijn, wars van enige vorm 

van realiteit of empathie, totaal uit de bocht gevlogen.  

Het hele land lijkt iets van dit conflict te vinden. En, ernstig, meestal gespeend van 

enige feitelijke kennis.  

 

Ik zat met 20 journalisten in Ramallah op de Westbank, toen de aanleiding voor deze 

nieuwe geweldsspiraal bekend werd: er waren drie lichamen van Israelische tieners 

gevonden, op de Westbank, onder een hoop stenen en een struik. De reactie onder 

Palestijnse gesprekspartners in ons hotel bleef koel en gereserveerd. 

 

Diezelfde avond nog braken rellen uit in Hebron, toen het Israelische leger het huis 

van een van de verdachte ontvoerders platwalste. Honderden Hamasaanhangers 

werden opgepakt. De zoektocht naar de daders gebeurde in samenwerking met de 

Palestijnse autoriteit.  

 

Toen een Arabisch-Israelische jongen uit wraak werd gekidnapt en vermoord, was de 

verontwaardiging terecht enorm. Van links tot rechts werd in Israel deze wrede 

moord veroordeeld. Maar de geweldsspiraal had zich toen al ingezet. Niet op de 

Westbank, maar in Gaza, waar de terroristische organisatie Hamas zijn kans schoon 

zag.  

 

In het kabinet Netanyahu werd hevig gediscussieerd over de mate waarin moest 

worden gereageerd. Vooralsnog lijken de terughoudende stemmen het te winnen van 

de echte haviken die voor eens en voor altijd korte metten willen maken met Hamas. 

God zij dank gaat het vooralsnog voor de meest precieze en voorzichtige weg. 

 

Maar er is niet zoiets als een schone oorlog. Zeker niet wanneer de terroristen zichzelf 

en hun raketinstallaties verschuilen in scholen, ziekenhuizen en moskeeën. En de 

eigen bevolking gebruiken als menselijk schild. Vanmiddag nog, protesteerde 

UNRWA, de organisatie speciaal in het leven geroepen voor Palestijnse vluchtelingen, 

over het feit dat hun schoolgebouw werd gebruikt als opslagplaats voor raketten. 

 



Zoals al eerder gezegd: ieder burgerslachtoffer dat valt in Gaza, is winst voor Hamas, 

dat het martelaarschap vereert, en verlies voor Israel. De verschrikkelijke beelden van 

vier omgekomen kinderen op het strand van Gaza gisteren, bewijst dat. De beelden 

gingen ook mij door merg en been. 

En naarmate die beelden toenemen, wordt ook de discussie hier in Nederland een 

open riool van gepolariseerde scheldpartijen.  

De mensen die het minst van het conflict afweten, lijken daarbij het hardst te 

schelden. Want wat een onwetendheid komt voorbij. 

 

Want wat zijn de feiten? Een voorbeeld: Gaza is niet bezet, al sinds 2005 niet. Gaza is 

geblokkeerd maar dagelijks stromen de vrachtwagens met eerste levensbehoeften de 

strook binnen. Ook nu. 

 

Feit: Hamas en aanverwante partijen schieten al jaren en jaren klakkeloos raketten af 

op de Israelische burgerbevolking. 

Dat er ook nu zo weinig slachtoffers aan die kant vallen is te danken aan de Iron 

Dome, een afweerschild, waarvan de uitvinders wat mij betreft de Nobelprijs mogen 

winnen. 

 

Feit: de feitelijke onjuistheden. 

Vanochtend nog hoorde ik op de radio langskomen dat dit een conflict was tussen 

Israel en de Palestijnse gebieden. Maar wat is het feit? Zelfs de Palestijnse Autoriteit 

heeft bij de UN gevraagd Hamas aan te pakken. 

 

En dan kom ik terug bij de woorden van Frans Timmermans, want hier in Nederland 

wordt die oorlog daar, voortgezet. Wij bij CIDI weten daar alles van. We worden 

gezien als een organisatie die een verlengstuk is van de Israelische regering.  

 

Laat voor eens en altijd duidelijk zijn dat CIDI totaal onafhankelijk is van wat voor 

overheid dan ook. En dat wij volledig zelfstandig onze eigen koers bepalen. En dat wij 

altijd vrede tussen Israeli’s en Palestijnen zullen blijven voorstaan.  

 

En ook ziet CIDI hoe anti-Israelgevoelens en antisemitisme elkaar overlappen. Ook 

weer de afgelopen weken. 

 

De meldingen over antisemitische incidenten rijzen de pan uit, met als dieptepunt de 

stenen die vannacht door de ramen van het huis van Opperrabbijn Jacobs zijn 

gegooid. Het incident van afgelopen nacht is echt niet het enige.  

 

Dat dames en heren, is Nederland anno 2014.  

En dan hebben we het niet over de aanslag in Brussel of de dramatische 

gebeurtenissen rond een synagoge in Parijs, vorige week.  

 



Er wordt door anti-Israel organisaties gesproken van genocide en Palestijnse 

Holocaust. Aan de andere kant zijn die stemmen opvallend stil over Syrië, waar in 

drie jaar al heel wat meer doden zijn gevallen dan het hele Israelisch/Palestijnse 

conflict sinds 1920.  

 

Hoe komt het dat we zogenaamde pro-Palestijnse organisaties helemaal niet horen 

over het schrikbarende aantal Palestijnen, we spreken over duizenden en duizenden, 

dat daar de dood vindt? Hoe komt dat? Kan iemand mij dat vertellen? 

 

Hoe komt het dat er met zulke ontzettende verschillende maten wordt gemeten?  

 

En dan ook de gevolgen voor Joden hier in Nederland, gewoon in het dagelijks leven. 

Hoe komt het, dat de Joden hier zich voortdurend moeten verantwoorden voor wat 

Israel doet? Ook zij die een heel andere mening zijn toegedaan dan de huidige 

regering? Die hun kritiek op die regering dan maar moeten gebruiken om zichzelf te 

verdedigen? En dat ze pas als ze die kritiek hebben geuit, worden geaccepteerd en 

gerespecteerd of anders kunnen rekenen op een fikse discussie?  

 

Geloof me, menig ‘gezellig’ avondje is zo al naar de ‘Filistijnen’ geholpen. Menig 

vriendschap ook.   

 

Dames en heren, de rede is ver te zoeken.  

 

En als wij hier in Nederland al ons hoofd niet koel kunnen houden, hoe kunnen wij 

dan verwachten dat ze dat daar, op die paar duizend kilometer afstand, wel doen?  

 

Namens de organisatoren danken wij u voor uw aanwezigheid, uw tijd en uw 

solidariteit.  

En dank politie en gemeente Amsterdam, zonder hen was dit mogelijk geweest. Dank 

Christenen voor Israel, voor deze fijne samenwerking en voor jullie loyaliteit. Dank 

vooral ook sprekers omdat we allemaal weten dat deze avond niet zonder risico was. 

 

En ik wil afsluiten met het volgende:  

Vandaag werd mij door een journalist gevraagd: wordt u hier niet ontzettend 

moedeloos van? 

 

Ik antwoordde: “These are not the best of times”, maar het gaat over het Midden-

Oosten. En in het Midden-Oosten is van alles mogelijk. Dit is de meest 

onvoorspelbare regio ter wereld. Kijk naar de genocidale slachtpartijen in Irak, en 

Syrië, en eerder in Libië, Egypte, om maar iets te noemen.  

 

Maar het is ook een plek van wonderen. Kijk naar Israel dat als sinds zijn 

ontstaansgeschiedenis in oorlog verkeert. Nee, echt niet alleen vanaf 1967. Het is een 

land, midden in een regio waar intolerantie en moord aan de orde van de dag zijn. 



Een democratie, met rechtsbescherming voor de minderheid en waar ruimte is voor 

meningen van links tot rechts. Het is ook een land dat het recht heeft, nee, zelfs de 

plicht om zijn bevolking, of die nu Joods of Arabisch is, te beschermen. 

 

En het is niet onvoorstelbaar dat door de opkomende dreigingen in de regio 

uiteindelijk de Israeli’s en Palestijnen zullen zeggen: een vrede tussen ons is zo gek 

nog niet. Al is het maar voor de toekomst van hun kinderen.  

 

Misschien noemt u mij een idealist.  

 

Maar zoals Ben Goerion zei: Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist.   

 


