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door Arie Kuiper 

De heer A. F. Kuiper (1934) is sinds 1974 hoofd
redacteur van het weekblad De T(id. Hij is lid van het 
hoofdbestuur van het Genootsclwp Nederland-Israël 
en lid van de Katholieke Raad voor Israël, een sectie 
van de Willibrordvereniging. 

Het Palestijnse vraagstuk 

Het lot van het Palestijnse volk en wat 'wij' (de westerse wereld) kunnen doen om 
dat lot in gunstige zin te beïnvloeden, dáárover moet deze bijdrage gaan. De redactie 
van dit blad heef[ mij gevraagd mijn mening te geven, hoewel (of, naar ik hoop, 
omdat) de redactie weet dat ik over het Midden-Oosten schrijf 'vanuit een intensief 
engagement met de problematiek van Israël'. 

Dat laatste is waar. Ik houd veel van 
Israël, ken het land goed en voel mij ermee 
verbonden. Vroeger, zeg maar tot aan de 
oktoberoorlog van 1973 en de daarop vol
gende eerste oliecrisis, was dat voor een 
Nederlander en voor de meeste Westeuro
peanen heel gewoon. Iedereen hield van 
Israël, het werd onfatsoenlijk geacht niet 
'achter Israël te staan', wat dat ook moge 
betekenen. Maar in 1973 en daarna ging 
voor vele Nederlanders gelden, zoals een 
commenator destijds sarcastisch opmerk
te: 'Wij staan niet achter Israël, wij staan 
niet achter de Palestijnen, wij staan achter 
onze eigen auto'. 

Mijn liefde voor Israël is in de loop der 
jaren niet veranderd, hooguit heviger ge
worden, maar de uitdrukking 'achter 
Israël staan' heb ik altijd met het nodige 
wantrouwen bekeken. Die uitdrukking be
tekent weinig of niets, en áls het iets be
tekent zal he wel zijn zoiets als een kri-

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 6/83 

tiekloze houding: right or wrong, the Je
wish nation, en wat Israël doet is welge
daan. Wat mij betreft, op die manier sta 
ik niet eens achter Nederland, laat staan 
achter Israël, en in elk geval behoort het 
tot de taak van elke zichzelf serieus ne
mende burger niet alleen het doen en 
laten van de Nederlandse regering, maar 
ook het doen en laten van de Israëlische 
regering kritisch en achterdochtig te vol
gen. 

Liefde voor Israël, 'achter Israël staan', 
dient volgens mij uitsluitend te betekenen 
dat men, indien nodig, opkomt voor het 
bestaansrecht van de joodse staat. En wie 
pleit voor het bestaansrecht van Israël 
dient tegelijk te pleiten voor de bestaans
mogelijkheid van Israël, want wie 
iemand wel het recht op leven wil geven, 
maar hem de mogelijkheid te leven ont
houdt is een huichelaar. 
Kort gezegd: ik geloof dat een fatsoenlijke 
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buitenlandse politiek ten aanzien van het 
Midden-Oosten zodanig in elkaar moet 
zitten, dat verzet wordt aangetekend tegen 
elke ontwikkeling die de best<wnsmoge
lijkhcid, de naakte existentie van lsraël 
aantast. 
Israël zelf, en in elk geval de huidige Is
nëlische regering, meent dat elke verre
gaande tegemoetkoming aan de rechten 
van het Palestijnse volk het voortbestaan 
van Israël bedreigt en daarom uit den 
boze is. Die mening deel ik niet, integen
deel - ik geloof dat het omgekeerde het 
geval is en dat het voortbestaan van de 
joodse natie op langere termijn wordt be
dreigd als niet tegemoet wordt gekomen 
aan het verlangen naar een eigen staat
kundig bestaan van het Palestijnse volk. 
Dat is alvast één reden, en een belangrij
ke, om nader te onderzoeken wie die Pa
lestijnen zijn en waarom ze recht hebben 
op een eigen staat of minstens een eigen 
home land. 

Er is natuurlijk nog een tweede reden die, 
zeker vanuit Palestijns oogpunt be
schouwd, nog veel belangrijker is, aange
zien van de Palestijnen moeilijk kan wor
den verwacht dat zij hun zelfbeschikkings
recht ontlenen aan het feit dat wij vinden 
dat Israël moet blijven voortbestaan. De 
Palestijnen leggen simpelweg hun eis op 
tafel: wij zijn een volk, wij hebben dus 
recht op zelfbeschikking en dus recht op 
een eigen staat. 
De volgende vragen dienen derhalve te 
worden beantwoord: 
1. Bestaat er zoiets als een Palestijns 
volk? 
2. Heeft elk volk recht op zelfbeschik
king? 
3. Betekent zelfbeschikking: recht op een 
eigen staat? 
Zoals vroeger veel is gezegd en geschreven 
over de vraag of de joden wel een volk 
zijn (de Vaticaanse curie schijnt, niet om 
politieke maar om theologische redenen, 
nog steeds over die vraag te tobben), zo 
is er de laatste decennia veel gezegd en 
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geschreven over de vraag of de Palestijnen 
een volk zijn. Maar ik vind die vraag 
nauwelijks belangwekkend. 
Men kan lang twisten over de vraag wat 
een volk is en wat een groep mensen tot 
een volk maakt. Over die kwestie zijn hele 
bibliotheken volgeschreven, maar de enige 
bruikbare definitie lijkt mij te zijn: een 
groep mensen vormt ee'! volk als die 
mensen van zichzelf vinden dat zij een 
volk zijn en zich als zodanig gedragen. 
Het is niet aan anderen uit te maken of 
een groep mensen zich een volk mag noe
men, dat maken die mensen zelf wel uit. 
J uridisch/volkenrechtclijk klopt van deze 
redenering waarschijnlijk niet veel, maar 
politiek gesproken (en wc hebben het hier 
over politiek) is, naar ik geloof. de rede
nering loepzuiver. 

Beroemd, zo men wil berucht, is de uit
spraak 'De Palestijnen, wie z(in dat? Er 
is geen Palestijns volk dat over de aard
bodem zwerft' van de inmiddels overleden 
Israëlische premier Golda Meir. Ook an
dere Israëlische leiders hebben allerlei 
uitspraken op hun naam staan, waaruit 
afdoende blijkt dat zij er de voorkeur aan 
geven te ontkennen dat er een Palestijns 
volk bestaat. Premier Menachem Begin 
spreekt bij voorkeur over 'Arabieren in 
het land van Israël' die, voorzover ze op 
de westoever van de Jordaan wonen, full 
autonomy kunnen krijgen, maar wat hij 
daaronder precies verstaat komt in de 
praktijk neer op jool autonomy, zoals 
een van de inleiders op een vorig jaar in 
Amsterdam gehouden symposium snedig 
opmerkte. 
De vraag of de Palestijnen een volk zijn 
en 'dus' recht hebben op zelfbeschikking 
is, politiek gesproken, een irrelevante 
vraag geworden, en waarschijnlijk is dat 
ook zo in volkenrechtelijke zin, aangezien 
de Algemene Vergadering van de Ver
enigde Naties reeds vele malen met grote 
meerderheid de wettige rechten van het 
Palestijnse volkt heeft erkend. De V cilig
hcidsraad heeft dat nog steeds niet ge-
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daan (in de befaamde resolutie 242, date
rend uit 1967 en herhaald na de oktober
oorlog van 1973, wordt het Palestijnse 
probleem omschreven als een vluchte
lingenvraagstuk), maar dat heeft meer te 
maken met het feit dat de PLO officieel 
niet het bestaansrecht van Israël wil er
kennen dan met de innerlijke overtuiging 
van de leden van de Veiligheidsraad. 
Al in 1973 schreef professor dr. R. J. Zwi 
Werblowsky, hoogleraar aan de He
breeuwse universiteit van Jeruzalem, in 
een brochure van het CID! (Centrum In
formatie en Documentatie Israël): 'In het 
verleden was er wel een Arabi~che bevol
king in Palestina, maar geen Palestijns 
volk. Vandaag bestaat het misschien wel. 
Geschiedenis is dynamisch. Ik vind het 
belachelijk als sommige Israëlische woord
voerders zeggen dat er geen Palestijns volk 
bestaat omdat het nooit bestaan heeft. 
Het feit dat iets gisteren er nog niet was, 
betekent niet dat het vandaag of morgen 
niet kan bestaan. Of er Palestijnen zijn 
of niet, ligt niet aan ons en niet aan de 
Verenigde Naties, maar aan de Palestijnen 
en Arabieren zelf. Dat er zionisme bestaat 
ligt niet aan de niet-joden, zelfs niet aan 
Lord Balfour, maar aan de joden die hun 
volksbesef en nationale aspiraties zó dui
delijk wisten te articuleren dat het ook 
door anderen werd erkend. ( ... ) Hoe de 
Palestijnen hun identiteit wilen definiëren 
is hun zaak, maar als zionist en Israëli 
heb ik geen reden om het bestaan van een 
Palestijns volk a priori te ontkennen. In
tegendeel, ik heb een instinctieve sympa
thie voor de nationale aspiraties van an
deren. Want zionist zijn betekent het recht 
van een volk op zijn nationale bestaan 
erkennen. Zionisme stelt als eis dat het 
joodse volk recht heeft op zelfbeschikking. 
Omdat ik dit recht voor mezelf opeis ken 
ik het ook toe aan anderen, wanneer hun 
aanspraken mij overtuigen.' 
Daarmee is, uit onverdachte bron, alles 
~,·;el gezegd over het bestaan van een Pa
lestijns volk en het recht van dat volk op 
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zelfbeschikking. 
Blijft over de allerbelangrijkste vraag, het 
kernpunt van de Midden-Oostenproble
matiek: op welke wijze dient het zelfbe
s:hikkingsrecht v~m het Palestijnse volk 
geslalte te krijgen? 
! n het kort kunnen de ver.:;chillende visies 
op de oplossing van dit probleem als volgt 
worden samengevat: 

l. De lsaaëiische v:§~e, dat wil zeggen de 
visie van de regering die thans in Israël 
Clan de macht is. 
Die visie is heel sirnpel. Volgens de Li
koed-regering is er tu:;sen de Middelland
se Zee en de Jordaan géén ruimte voor 
twee staten, een joodse staat en een Pa
lestijnse staat. Het land Israël dient het 
gehele vroegere Britse mandaatgebied 
Palestina te omvatten, zoals dat tussen 
1923 en 1948 bestond. De 1,25 miljoen 
Paiestijnen op de westelijke oever van de 
Jordaan kunnen een beperkte autonomie 
krijgen. Uiteindelijk moet de westoever 
\ ü.n de Jordaan door Israël worden ge
annexeerd. Indien er zoiets bestaat als een 
Palestijns staatsprobleem, dan dient dat 
probleem aan de andere zijde van de Jor
daan te worden opgelost, op de oost
oever dus, binnen het koninkrijk Jordanië 
derhalve, dat trouwens tot 1923 deel uit
maakte Vém het Britse mandaatgebied 
Palestina. Dus: een joodse staat van de 
Middellandse Zee tot aan de Jordaan en 
een Palestijns/Jordaanse staat op het ge
bied waar nu Jordanië ligt. 
Men moet Begin nageven dat hij trouw 
blijft aan zijn opvattingen. Tussen 1945 en 
1948 was hij de onbetwiste leider van de 
lrgoen, de joodse terreurorganisatie die 
streed tegen de Britse troepen in het man- , 
daatgebied. De Jrgoen streed overigens 
niet alleen tegen de Britten, maar ook 
tegen de Haganah, het officiële joodse 
leger van de Jewish Agency in die dagen, 
zeg maar de voorlopige joodse regering. 
Begin was woedend toen David Ben 
Goerion en zijn collega's in de Jewish 
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Agency akkoord gingen met het verde
lingsplan van de Verenigde Naties, die in 
1947 het mandaatgebied opdeelden in een 
joods en een Palestijns deel. Voor Begin 
en zijn Jrgoen was dat 'verkwanseling van 
het heilige joodse vaderland'. 
In feite is het verhaal nóg sterker. Begin 
was in die dagen van mening dat ook het 
koninkrijk Transjordanië (nu Jordanië 
geheten) tot de staat Israël zou moeten 
behoren, aangezien Transjordanië tot 1923 
deel van het mandaatgebied was geweest. 
Die eis liet hij pas vallen toen zijn eigen 
Cheroet-partij in de jaren vijftig met de 
liberale partij fuseerde tot de Likoed. 
De Israëlische actie in Libanon, die vorig 
jaar juni begon en in feite nog steeds niet 
is geëindigd, had duidelijk een tweeledig 
doel: een militair en een politiek doel. Het 
militaire doel was het termineren van de 
PLO-aanwezigheid in Zuid-Libanon en 
in Beiroet die bedreigend was voor Israël, 
al was het alleen maar vanwege de voort
durende dreiging van terroristische aan
vallen over de Noordisraëlische grens. 
Vanuit militair oogpunt gezien was de 
actie zeker een succes en naar mijn mening 
ook gerechtvaardigd. 
Tegelijk echter hadden premier Begin en 
minister Sharon ook een politiek doel 
voor ogen: aan de Palestijnen op de west
oever duidelijk maken dat zij van de PLO 
niets meer te verwachten hadden en maar 
beter eieren voor hun geld konden kiezen 
door akkoord te gaan met de door Begin 
aangeboden full (jool) autonomy. Ook 
de vorming van zogenaamde Arabische 
dorpsliga's, bestaande uit met Israël sa
menwerkende Palestijnse notabelen, is een 
onderdeel van het streven van Begin en 
Sharon de uiteindelijke annexatie van de 
westoever op langere termijn veilig te stel
len. De agressieve nederzettingenpolitiek 
hoort er uiteraard ook bij. En dan is er 
nog het fanatisme van de welbekende 
Goesh Emoniem-beweging, waarvan de 
aanhangers er niet voor terugschrikken 
onder de Palestijnen op de westoever zó-

veel paniek te zaaien dat zij zich 'vrijwil
lig' naar de oostoever van de Jordaan be
geven. 
Dat neemt allemaal niet weg dat het poli
tieke doel van de operatie in Libanon 
duidelijk is mislukt. De bevolking op de 
westelijke Jordaanoever is niet alleen nóg 
nationalistischer geworden dan zij al was, 
maar ziet meer dan ooit in de PLO en 
in de figuur van J asser Arafat de dragers 
van dat nationalisme. De Palestijnen die 
bereid zijn in de dorpsliga's zitting te ne
men zijn voor de grote meerderheid van 
de bevolking van de westoever niets an
ders dan collaborateurs, Quislings, die op 
geen enkele wijze het denken van hun 
landgenoten representeren. 

2. De Palestijnse visie, in het bijzonder de 
visie van de PLO. 
Hier wordt het verhaal enigszins verwar
rend, omdat het steeds moeilijker wordt 
te spreken van 'de' PLO-visie. De PLO 
bestaai uit een fors aantal afzonderlijke 
organisaties, die er niet alleen tegenstrij
dige en elkaar vaak uitsluitende opvat
tingen op nahouden, maar die elkaar ook 
actief bestrijden. Maar in het algemeen 
kan de zaak in het kort als volgt worden 
samengevat: 
- Officieel streeft de PLO nog steeds de 
liquidatie van de staat Israël na om de 
vestiging van een Palestijnse eenheidsstaat 
op het gebied van het vroegere Britse 
mandaat mogelijk te maken. De radicale 
vleugel staat zelfs op het standpunt dat 
ook het gebied van het huidige koninkrijk 
Jordanië bij de Palestijnse staat moet 
worden getrokken, precies dus zoals ook 
Begin tot de vorming van de Likoed-partij 
van mening was dat Jordanië bij Israël 
hoort. Het is altijd weer fascinerend te 
zien hoe het extremisme van de ene partij 
het perfecte spiegelbeeld is var het extre
misme aan de andere zijde. 
- Officieus zijn belangrijke delen van de 
PLO allang bereid die realiteit van Israël 
te aanvaarden en een Palestijnse staat te 
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vestigen op de westelijke never van de 
Jorda;c_n en in de Gaza-strook (dit laatste 
moet er uiteraard steeds bij worden ge
zegd, maar gemakshalve Iaat ik dat mees
tal achterwege - als ik het heb over 
de westelijke J ordanoever becl.oel ik die 
oever plus Gaza). 
Arafat heeft reeds vele malen gezegd, dat 
is ook vastgelegd in officiële besluiten 
van de Palestijnse Nationale Raad, dat 
er een onafhankelijke staat Palestina kan 
worden gesticht 'in elk deel van Palestina 
waaruit de Israëli's zich terugtrekken of 
dat bevrijd wordt'. 

Minder duidelijk wordt het echter als de 
vraag wordt gesteld of de PLO de vesti
ging van een Palestijnse staat op 'ont
ruimd' of 'bevrijd' gebied (lees: de west
oever) ook werkelijk als een einddoel 
zou beschouwen of alleen maar als een 
eerste stap in de richting van de bevrij
ding van het gehele Palestijnse vaderland 
vanaf de Middellandse Zee tot aan de 
Jordaan, hetgeen dus betekent: liquidatic 
van de staat Israël. Op dit punt worden 
door verschillende PLO-mensen constant 
en onophoudelijk verschillende verkla
ringen afgelegd. Ik heb zowat een archief 
vol met tegenstrijdige en elkaar uitslui
tende vcrklaringen van vooraanstaande 
PLO-ers als het gaat om de vraag of Israël 
uiteindelijk wél of niét moet worden op
gerold. Ik heb afgeleerd aan het citeren 
en tegen elkaar uitspelen van al die ver
klaringen enige betekenis toe te kennen. 
Vast staat in elk geval dat binnen de PLO 
een gematigde en een radicale vleugel 
naast elkaar bestaan. De radicalen zeggen 
dat zij onder geen voorwaarde akkoord 
zullen gaan met de aanvaarding van de 
realiteit van Israël, in welke vorm ook. 
De gematigden zeggen dat zij daartoe wél 
bereid zijn, maar dat zij deze troefkaart 
pas aan de onderhandelingstafel, en geen 
minuut eerder, zullen uitspelen. 
Op de westoever van de Jordaan heb ik 
herhaaldelijk gesproken met Palestijnse 
notabelen, journalisten en 'gewone men-
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sen'. Voor hen is het geen punt meer: de 
PLO is hun ideaal en Arafat is hun held, 
maar de PLO en Arafat moeten zo ver
stanclig zijn te erkennen dat Israël bestaat 
en nooit meer verdwijnt. En welbekend 
zijn natuurlijk de herhaalde oproepen van 
de Palestijnse burgemeester Frey van 
Bethlehem aan het adres van de PLO: 
schiet nu eindelijk een beetje op, want de 
vestiging van nieuwe Israëlische nederzet
tingen op ons gebied gaat alsmaar door 
en als jullie nog een paar jaar wachten 
valt er niets meer te verdelen. 

3. De Arabische visie, dat wil zeggen de 
visie van de Arabische landen die zijn 
verenigd in de Arabische Liga. 
Sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967, om 
over de jaren daarvóór maar te zwijgen, 
zijn de Arabische landen langzaam maar 
zeker geëvolueerd naar een meer realis
tische kijk op het bestaan van de staat 
Israël. Drie maanden na de Zesdaagse 
Oorlog kwamen de Arabische leiders bij
een in Khartoem, de hoofdstad van Soe
dan. Het werd de topconferentie van de 
drie nee's: nee tegen de erkenning van 
IsraëL nee tegen onderhandelingen en nee 
tegen een vredesverdrag. 
Toen in september 1982, na de ontruiming 
van Zuid-Libanon en West-Beiroet door 
de PLO, een Arabische topconferentie 
werd gehouden in de Marokkaanse stad 
Fez. bleek dat er in vijftien jaar toch wel 
wat is veranderd. De Arabische leiders 
lanceerden daar hun eigen vredesplan, dat 
hierop neerkomt dat de realiteit van Israël 
kan worden aanvaard (diplomatieke er
kenning is nog heel iets anders), mits aan 
de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- ontruiming van de westelijke Jordaan
oever door Israël, 
- ontruiming ook van Oost-Jeruzalem, 
- de vestiging van een Palestijnse staat 
op de westoever, in Gaza en in Oost
Jeruzalem. 
Egypte, dat na Sadats reis naar Jeruzalem 
in november 1977 uit de Arabische Liga 
werd gestoten, nam aan de topconferentie 
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uiteraard niet deel, en dwarsliggers waren 
er ook (Syrië bijvoorbeeld), maar in het 
algemeen mag men zeker zeggen dat de 
Arabische wereld in haar geheellangzaam 
maar zeker opschuift in de richting van 
de Egyptische realiteitszin. De voorwaar
den die worden gesteld zijn voor de Is
raëlische regering volstrekt onaanvaard
baar, voor een deel terecht en voor een 
deel niet terecht - daar kom ik straks op 
terug-, maar men zal toch moeten erken
nen dat er heel wat is veranderd sinds 
19118, toen de gezamenlijke Arabische 
landen de één dag jonge staat Israël met 
zeven legers aanvielen, en sinds de drie 
nee's van Khartoem in 1967. 

4. De Ameri.kaanse visie, dat wil zeggen 
de visie van de huidige regering van presi
dent Ronald Reagan. 
Aan president Reagan is lang verweten, 
ook door West-Europa, dat zijn regering 
niet beschikte over een coherente visie op 
het probleem van het Midden-Oosten. 
Aanvankelijk, tot september 1982, was 
dat een juist verwijt. Met name Reagans 
eerste minister van buitenlandse zaken, 
Alexander Haig, slaagde er niet in het 
Midden-Oostenprobleem in een andere 
dimensie te zien dan de dimensie van de 
tegenstelling tussen Oost en West. Op 
zich zit daar natuurlijk best wat in (het 
Midden-Oosten is zonder enige twijfel on
derdeel van de strijd om de hegemonie in 
de wereld tussen de twee supermachten), 
maar zoals ook in andere delen van de 
wereld het geval is loopt de Amerikaanse 
diplomatie vast als men weigert te er
kennen dat bepaalde problemen ook wel 
eens andere oorzaken kunnen hebben dan 
alleen de rivaliteit Oost-West. 
Dat was exact de reden waarom Haigs 
plan voor het bouwen van een strategische 
consensus tussen anti-Sovjet-staten in het 
Midden-Oosten (Israël, Jordanië, Saoedi
Arabië, Egypte) volledig de mist inging. 
Toen Haig zijn plan voorlegde aan de be
treffende Arabische leiders kreeg hij be-
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leefd maar duidelijk te horen: alles goed 
en wel, maar het gaat hier niet om jullie 
Oost-West-problemen, wij hebben hier te 
maken met het Palestijnse probleem, dát 
moet allereerst worden opgelost, pas dan 
praten we wel eens verder. 
Onder minister George Shultz worden de 
Midden-Oostenzaken heel wat beter aan
gepakt. Ook het verwijt dat er geen cohe
rente Amerikaanse visie is kan niet langer 
worden gemaakt. Die coherente visie werd 
door Reagan pesoonlijk in een TV-rede 
bekendgemaakt, op 2 september 1982, 
heel kort na het vertrek van de laatste 
PLO-strijders uit West-Beiroet. Het tijd
stip was uiteraard zorgvuldig gekozen, zo 
snel na de door Begin en Sharon met veel 
bloed en ellende behaalde overwinning in 
West-Beiroet, en de inhoud van Reagans 
vredesplan, in die historische TV-toe
spraak aan de wereld voorgelegd, bete
kende niets meer en niets minder dan een 
politieke upper-cut op de kaken van de 
Israëlische leiders. 
Reagans vredesplan omvat de volgende 
punten: 
- Zelfbestuur voor de Palestijnen op de 
westelijke Jordaanoever. Er dient echter 
géén onafhankelijke Palestijnse staat te 
komen, maar de Palestijnen op de west
oever moeten een (politiek en economisch) 
samenwerkingsverband aangaan met J or
danië. 
- Er dient een eind te komen aan de Is
raëlische nederzettingenpolitiek. Bestaan
de nederzettingen mogen niet worden uit
gebreid, nieuwe mogen er niet komen. 
- Over Oost-] eruzalem wordt later ge
praat. 
- Het Palestijnse volk dient te erkennen 
dat lsraël recht heeft op een veilige toe
komst. De Palestijnse nationale aspiraties 
kunnen niet los daarvan worden gezien. 
- De Arabische landen moeten de reali
teit van Israël erkennen en inzien dat een 
goede oplossing alleen via onderhande
lingen kan worden bereikt. 
Inderdaad, hier kan worden gesproken 
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van een frontale aanvaring tussen de op
vattingen van de Verenigde Staten en die 
van de huidige Israëlische regering. Geen 
wonder dat premier Begin nog geen 24 
uur nodig had om het plan-Reagan als 
'volstrekt onaanvaardbaar' van de hand te 
wijzen. Géén Palestijnse staat. dat is na
tuurlijk mooi (maar Begin vcrtrouwt vol
doende op zijn eigen methoden om een 
Palestijnse staat tegen te houden), maar 
óók: géén annexatie van de westoever, 
door Begin steeds aangeduid met de bij
belse termen J udea en Samaria, géén 
nieuwe nederzettingen, wél ontruiming van 
het hele gebied door het Israëlische leger, 
en, to add insult to injury, een herbeves
tiging van het aloude Amerikaanse stand
punt ( niet gewijzigd sinds de dagen van 
de regering-I ohnson) dat de annexatie van 
Oost-Jeruzalem vooralsnog niet door de 
Amerikaanse regering kan worden erkend. 
Begin lapt dit Amerikaanse vredesplan, 
door hem omschreven als een 'plan tot de 
liquidatie van de staat Israël', aan zijn 
laars. zoveel is duidelijk, en riskeert daar
mee een confrontatie met de Verenigde 
Staten die op de lange duur voor Israël 
levensgevaarlijk kan zijn. Zeker, elke 
keer blijkt opnieuw dat de Verenigde Sta
ten de joodse staat niet kunnen en niet 
willen laten vallen, maar de irritatie 
neemt toe en het hoge spel dat Begin 
speelt is vol risico's, naar alle kanten. 
Maar, zo heeft Begin al eens woedend 
geroepen tegen de Amerikaanse ambassa
deur, wie denken jullie wel dat wij zijn -
een Middenamerikaanse bananenrepu
bliek? 

Inmiddels gaat de regering-Begin onver
droten door met het scheppen van 'nieuwe 
feiten' op de westoever waar, als alle 
thans bestaande plannen kunnen worden 
uitgevoerd, tegen het einde van de eeuw, 
dus over een jaar of vijftien, al ruim hon
derdduizend joodse kolonisten zullen wo
nen. Ik heb herhaaldelijk het genoegen 
gehad met joodse kolonisten op de west
oever lange gesprekken te voeren. Er zijn 
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heel rustige mensen onder, 'gewone' joden 
die naar de westoever zijn verhuisd omdat 
de regering de vestiging daar financieel 
erg aantrekkelijk maakt. Maar er zijn ook 
de nodige fanatieke kolonisten, mensen 
die J udea en Samaria op bijbelse en zio
nistische gronden beschouwen als joods 
land, door God zelf voor eeuwig aan het 
joodse volk gegeven. Met zulke mensen 
is het moeilijk redeneren. Laat ik mij be
perken tot de vaststelling dat, áls het ooit 
om politieke redenen voor Israël noodza
kelijk wordt tot ontruiming van de west
oever over te gaan, een fikse burgeroorlog 
in het vcrschiet ligt, vergeleken waarbij 
de gebeurtenissen rond de pro- en contra
demonstraties tijdens de oorlog in Liba
non kinderspel zullen blijken te zijn ge
weest. 

Intussen wacht, zoals de joodse dwars
ligger maar helder denkende politieke 
analiticus Uri Avnery onlangs zei op een 
symposium in Den Haag, intussen wacht 
in het Midden-Oosten iedereen op ieder
een. De Amerikanen wachten op Hoessein 
en Hoessein wacht op de PLO en de PLO 
wacht op - ja, wat eigenlijk? Maar de 
enige die niet wacht is Begin. 
Koning Hoessein en Jasser Arafat hebben 
sinds september 1982 vele malen met 
elkaar onderhandeld om te kijken of hun 
opvattingen op één lijn zijn te brengen, 
dat wil zeggen of het plan-Reagan en het 
Arabische vredesplan van Fez naadloos in 
elkaar kunnen worden geschoven. Hoes
sein is een krachtig voorstander van het 
Reagan-plan, dat geheel overeenkomt met 
zijn ideeën van een Palestijns-I ordaanse 
federatie, met een Palestijnse poot op de 
westoever van de Jordaan en een Jordaan
se poot op de oostoever, het geheel uiter
aard onder leiding van de koning zelf. 
Arafat zei aanvankelijk dat het Reagan
plan niet helemaal waardeloos is, dat er 
wel wat in zit, maar intussen is hij toch 
tot een verwerping ervan gekomen. Hij 
wil wel een Palestijns-I ordaans samen
werkingsverband, maar een federatie wil 
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hij niet. Het zal minstens een confederatie 
moeten worden, dat wil zeggen dat er 
een zelfstandige Palestijnse staat op de 
westoever moet komen. En wat de Pa
lestijnse Nationale Raad betreft. die in 
februari 1983 in Algiers bijeenkwam, de 
resoluties die dáár zijn aangenomen zijn 
als vanouds dermate ondoorzichtig en 
alle opties openhoudend, dat de politieke 
evenwichtskunstenaar Arafat er voorlopig 
wel mee uit de voeten kan. Al staat het 
natuurlijk vast dat de Palestijnse Natio
nale Raad niets van het Amerikaanse 
vredesplan wil weten omdat het zelfbe
schikkingsrecht van het Palestijnse volk 
erdoor wordt beperkt en omdat er geen 
zelfstandige Palestijnse staat in voorkomt. 
Zo beleeft Ronald Reagan dus het ge
noegen dat hij met een plan is gekomen 
dat zowel door Israël als door de PLO 
onaanvaardbaar is genoemd, hetgeen min
der zegt over de kwaliteit van de Ameri
kaanse voorstellen dan over de bereidheid 
tot compromissen van de belangrijkste 
antagonisten in het Midden-Oosten. 
Persoonlijk ben ik van mening dat het 
plan-Reagan 'het beste is dat Israël nog 
krijgen kan'. Anders gezegd: ik ben van 
mening dat de Israëlische politiek van 
annexatie en het scheppen van nieuwe 
feiten op langere termijn tot mislukking 
is gedoemd en voor de joodse natie alleen 
maar onheil kan brengen. De wereld in 
het algemeen en de Verenigde Staten in 
het bijzonder zullen nimmer akkoord gaan 
met dit beleid, zodat het diplomatieke en 
politieke isolement van Israël steeds groter 
zal worden. En dan heb ik het nog niet 
eens over de vraag wat er met de idealen 
van het zionisme en met de humane tra
dities van het jodendom gebeurt als Israël 
zichzelf er blijvend toe dwingt een bezet
tende mogendheid op andermans gebied 
te zijn. 
Daarnaast ben ik van mening dat de vesti
ging van een onafhankelijke Palestijnse 
staat op de westoever van de Jordaan 
voor Israël een veel te groot veiligheids-
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risico inhoudt. Daar heeft Ronald Reagan 
gelijk in. Daarnaast is het onzinnig de 
Palestijnen op de westoever zelfbestuur te 
geven en de miljoenen Palestijnen op de 
oostoever (zestig tot zeventig procent van 
de Jordaanse bevolking) er volledig buiten 
te laten. 
Het Amerikaanse vredesplan is, in aan
sluiting op de Akkoorden van Camp 
David, waarin eveneens de 'wettige rech
ten' van de Palestijnen worden erkend, 
een erg zinnig plan - goed voor het Pa
lestijnse volk, goed voor alle Arabische 
landen, inclusief Jordanië, en goed ook 
voor Israël. Ik ben er ook vrijwel zeker 
van dat er uiteindelijk zoiets als een Pa
lestijns-] ordaanse federatie, of een Pa
lestijns-] ordaans samenwerkingsverband, 
uit de bus zal komen, een samenwerking 
die niet alleen politiek maar vooral ook 
economisch zal moeten zijn. Reagans plan 
is niet alleen de beste, maar waarschijnlijk 
ook de enige oplossing. En natuurlijk 
moet de PLO volledig bij het vredesover
leg worden betrokken. Maar J asser Arafat 
moet zich inderdaad een beetje haasten, 
anders valt hij buiten alle prijzen. En ook 
voor koning Hoessein staat veel op het 
spel. want de vestiging van een Palestijnse 
staat of zelf maar 'entiteit' zou voor zijn 
regime wel eens bedreigender kunnen zijn 
dan voor Israël. 
Ik geloof tenslotte dat de Westeuropese 
landen er goed aan zouden doen aan de 
Amerikaanse vredesvoorstellen zoveel 
mogelijk steun te verlenen. Sinds de okto
beroorlog van 1973 lijkt de belangrijkste 
Westeuropese activiteit te hebben bestaan 
in het zoveel mogelijk de Amerikanen 
voor de voeten lopen. Er is een stroom 
van verklaringen over ons heen gekomen, 
zowel van de Europese Gemeenschap in 
haar geheel als van de afzonderlijke leden
landen. Al die verklaringen, de ene nog 
pro-Arabischeren meerpro-PLOdan de 
andere, hebben één ding gemeen: ze leg
gen niet zoveel gewicht in de schaal, aan
gezien West-Europa niet over de machts-
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middelen beschikt om in het Midden
Oosten iets af te dwingen en alleen maar 
verlangt naar onbeperkte aanvoer van 
olie. 
West-Europa zou er beter aan hebben ge
daan de Verenigde Staten wat meer te 
steunen in hun aanpak van de problemen 
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in het Midden-Oosten. Het OPEC-kartel 
is nu tóch stuk, dus wie weet gaat het 
eindelijk die kant op. 


