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Brandhaard: Israël en Palestina 
Lezing met dia’s door: Dries van Agt 

 

 Datum en tijd: Maandag 14 maart 2011 om 20.15 uur  
Locatie: Museum Het Prinsenhof, Van der Mandele-zaal, Oude Delft 185, Delft  
Door: Etnografische Vereniging Delft & Studium Generale TU Delft 
Entree: De zaal is open vanaf 19.45 uur. Voor leden is er in de pauze gratis koffie en thee. De toegang tot deze 
bijeenkomst is gratis. 
 

We zijn een oorlogszuchtige soort en gunnen de ander weinig. Zeker als die een andere godsdienst heeft, een andere 
taal spreekt of een andere kleur heeft. Wanneer er sprake is van een combinatie van die drie dan hoeft er maar weinig 
te gebeuren of we hebben slaande ruzie. 
Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen. Voor je het weet zit je met je eigen leger in landen waar je 
nog nooit van had gehoord. We kunnen ons dus maar beter verdiepen in wat er aan de hand is en waarom. 
Nederlanders staan bekend om hun mondiale focus. Waren ze eerst ’s werelds grootste handelsnatie, nu zijn we 
vooral voorvechters en bewakers van vrede. Maar is dat denkbeeld terecht? 
 
Voordat we oordelen dus eerst de feiten. In deze lezingenserie spreken we met diplomaten, verslaggevers en andere 
specialisten over de realiteit achter de mediaberichtgeving van de belangrijkste brandhaarden in de wereld. 
 
Coen Vermeeren interviewt Dries van Agt. Er is veel onwetendheid over wat de Palestijnen de afgelopen decennia is 
overkomen, vindt oud-premier Dries van Agt. Dit zorgt volgens hem voor onverschilligheid en zelfs afkeer van dit 
verdreven en verdrukte volk.  
 
De oprichting van de staat Israël in 1948 ging gepaard met de verdrijving of vlucht van 750.000 Palestijnen. In 1967 
veroverde Israël de rest van Palestina en volgde de bezetting van Oost-Jeruzalem, de Westoever van de Jordaan en 
Gaza, met nog eens honderdduizenden vluchtelingen als gevolg. Het planten van nederzettingen in de bezette 
gebieden zorgde voor grote onrust en is vierkant in strijd met het internationale recht. De Palestijnse samenleving is 
door de bezetting en de beperkte bewegingsvrijheid volledig ontwricht geraakt. De Palestijnse economie sterft af en 
massale werkloosheid en armoede zijn het gevolg. Omstandigheden die Van Agt met grote gedrevenheid onder de 
aandacht brengt. 
 
Alleen een vredesregeling gebaseerd op het internationaal recht kan volgens Van Agt tot duurzame vrede leiden. 
Amerika en de Europese Unie kunnen dit bevorderen. Maar de EU treedt niet effectief op, mede door de opstelling 
van de Nederlandse regering. Nederland is daardoor medeverantwoordelijk voor het voortdurende onrecht in 
Palestina.  
 
Dries van Agt was van 1977-1982 minister-president van Nederland. Sinds eind jaren negentig zet hij zich actief in 
voor de rechten van de Palestijnen. Op 10 december 2009 richtte hij “The Rights Forum” op, een stichting die zich 
inzet voor een rechtvaardig Midden-Oostenbeleid van de Nederlandse regering. 
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