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Inleiding
In september 2000 begon de Tweede Intifada – ook bekend als de Al-Aqsa Intifada – met een bezoek
van toekomstig Premier Ariel Sharon aan de Tempelberg in Jerusalem. De Tempelberg bevond zich
sinds de oorlog van 1967 in handen van Israël, en Sharon wilde met zijn bezoek de Israëlische claim op
de religieus belangrijke plek benadrukken. De Tempelberg is één van de meeste begeerde stukken land
in het Midden-Oosten. Niet alleen is het de plek van de Eerste en Tweede Joodse Tempel, maar ook
bevinden er zich twee belangrijke moskeeën, namelijk de Rotskoepel Moskee en de Al-Aqsa Moskee.
Gezien het belang van deze plek voor zowel joden als islamieten was het bezoek van Sharon aan deze
heilige plaats al van te voren controversieel, en helaas waren rellen en protesten dan ook het gevolg.1
De dag na het bezoek van Sharon verzamelden 20.000 Palestijnen zich bij de Tempelberg, waarbij joden
die aan het bidden waren bij de Klaagmuur bekogeld werden met stenen. Israëlische agenten die de
belaagde joden kwamen ontzetten werden ook bekogeld door de woedende menigte. In eerste instantie
reageerden de Israëliërs hierop met rubberen kogels en zogenaamde ‘crowd control’ maatregelen, maar
nadat een hoofdagent zodanig geraakt werd door een steen dat hij buiten bewustzijn raakte, begonnen
de Israëliërs van korte afstand te schieten met rubberen kogels, een actie die een dodelijke afloop kan
hebben. Ook vuurden sluipschutters met dodelijke munitie op doelen in de menigte die gevaarlijk
werden geacht. Uiteindelijk werden er 7 Palestijnen gedood, en vielen er meer dan 100 gewonden. Al
snel ging het gerucht dat er een slachting had plaatsgevonden op de Tempelberg. Vanaf dat punt
escaleerde het geweld en verspreidde het zich naar de Gaza-strook en de Westoever.2 De Tweede
Intifada was begonnen.
De Tweede Intifada was de zoveelste botsing tussen Israël en Arabieren in een lange rij
conflicten die zich uitstrekt tot voor het uitroepen van de Joodse staat door David Ben Gurion op 14 mei
1948, en de onmiddellijk daarop volgende oorlog met de omringde Arabische landen.3 Over deze
conflicten, of dit ene grote conflict, zijn boekenkasten vol geschreven. Dit stuk richt zich dan ook niet
op de Tweede Intifada zelf, maar op het beleid van Nederland ten aanzien van de twee partijen in dit
conflict, namelijk Israël en de Palestijnse Autoriteit. Ook zal het Nederlandse beleid ten tijde van dit
conflict vergeleken worden met het standpunt van de Verenigde Staten en de Europese Unie in deze
periode, om zo te onderzoeken of het Nederlandse beleid werd beïnvloed door het Amerikaanse en
Europese beleid ten aanzien van deze kwestie.
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Nederland had al voor de Tweede Wereldoorlog banden met Palestina, en na de oorlog werden
deze versterkt, vooral met de Joodse staat Israël.4 Deze banden waren niet alleen van politieke aard,
ook het Nederlandse volk droeg het kleine Israël een warm hart toe. Dit had te maken met de grote
joodse gemeenschap die al vanouds in Nederland aanwezig was en die langzaam maar zeker
geassimileerd was in de Nederlandse samenleving. Ook de Jodenvervolging in de Tweede
Wereldoorlog, en het feit dat de nieuwe staat Israël ingeklemd lag tussen grote vijandelijke staten, wekte
de sympathie van het Nederlandse volk. 5 Door de omsingeling ontstond een beeld van David en Goliath
in de Nederlandse publieke opinie en Israël werd dan ook van harte gesteund door de gewone
Nederlander.6 Dit pro-Israëlische sentiment was bijvoorbeeld terug te zien in de houding van Minister
van Defensie Vredeling tijdens de Yom Kippur oorlog in 1973. Vredeling gaf aan dat zijn houding ten
tijde van deze crisis geïnspireerd werd door persoonlijke en emotionele gevoelens aangaande de joden
vervolging in de Tweede Wereldoorlog, en dat zoiets nooit meer mocht plaatsvinden. 7 Het is echter zeer
de vraag of de Nederlandse politiek deze gevoelens ook koesterde. Volgens Robert Soetendorp waren
de Nederlandse besluitvormers namelijk vooral bezig met het veiligstellen van het Nederlands nationaal
belang.8 Dit belang ging boven enige pro- of anti-Israëlische en Arabische sentimenten. Wel kan er
volgens Soetendorp gesteld worden dat het Nederlands belang vaker met het Israëlisch standpunt
overeenkwam dan met het Arabische. Dit was volgens hem echter geen bewuste pro-Israëlische of antiArabische keuze.9
Voorbeeld van de primaire rol van het Nederlands nationaal belang in de besluitvorming ten
aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict is de erkenning van de staat Israël in 1949. Dit gebeurde
nadat het aanvankelijk twijfelende Groot-Brittannië dit ook had gedaan. Een belangrijke reden voor de
relatief late erkenning van de staat Israël door Nederland – in vergelijking met andere Westerse landen
– was politiek van aard. In zowel Indonesië als Suriname, beide op dat moment nog koloniën van
Nederland, was er een aanzienlijke Islamitische bevolkingsgroep aanwezig. Het erkennen van Israël zou
dus voor flinke onrust kunnen zorgen in deze gebieden, vooral in het toch al onrustige Indonesië. Ook
de gevolgen voor de Nederlandse betrekkingen met de Arabische landen waren van belang in deze
overweging. Deze real-politieke overwegingen veranderden echter met het begin van de tweede
politionele actie in Indonesië in december 1948. Met de start van deze actie waren de relaties met de
Arabische landen toch niet meer te redden, en nadat de belangrijke Europese bondgenoot Groot-
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Brittannië ook tot erkenning overging op 24 januari 1949, besloot Nederland een paar dagen later, op
29 januari, het Britse voorbeeld te volgen en de Joodse staat te erkennen.10
Tot aan 1956 had Nederland vervolgens weinig te doen met het Midden-Oosten, maar bij de
Suez-crisis in eind oktober van dat jaar steunde Minister van Buitenlandse Zaken, Joseph Luns, het
ingrijpen door Frankrijk, Groot-Brittannië en Israël. Luns zag het ingrijpen als vitaal voor Nederland,
dat als maritieme natie belang had bij een vrije doorvaart van het Suezkanaal. Ook werd de
nationalisering van de Suez-zone door Egypte gezien als een offensieve zet van de Sovjet Unie in de
Koude Oorlog die op dat moment in volle gang was. Ingrijpen was dus volgens Luns van groot belang,
ook voor de Europese veiligheid.11 De rest van de Nederlandse regering van dat moment was echter wat
genuanceerder dan de toenmalige Minister van Buitenlandse zaken. Er werd gewezen op het standpunt
van de Verenigde Staten dat de interventie afkeurde en de drie landen uiteindelijk dwong deze te
stoppen. De VS gaven de voorkeur aan een vreedzame oplossing van het Arabisch-Israëlisch conflict en
zagen het ingrijpen van de drie landen dan ook als onwelkom. Toch was er steun voor de interventie
binnen Nederland. De Tweede Kamer vond het Israëlisch optreden – in tegenstelling tot de
betrokkenheid van Frankrijk en Groot-Brittannië, wiens optreden wel werd afgekeurd daar deze niet
rechtstreeks bedreigd werden door Egypte zoals in het geval van Israël – over het algemeen dan ook
gerechtvaardigd.12 De Nederlandse houding in dit conflict lijkt te stroken met de conclusie van
Soetendorp dat het veiligstellen van het Nederlands nationaal belang de hoogste prioriteit had. Ook stelt
hij dat Luns de houding van de VS verklaarde met de afwezigheid van directe Amerikaanse belangen
bij de nationalisatie van het Suez-kanaal. Verder wilden de VS voorkomen dat Aziatische landen hen in
één adem zouden gaan noemen met het koloniale West-Europa, als het de interventie van GrootBrittannië, Frankrijk en Israël zou steunen.13 Hoewel er dus begrip was voor het Amerikaanse standpunt,
bleef de Nederlandse regering – met instemming van de Tweede Kamer – Israël steunen. De Israëlische
actie werd door PvdA-kamerlid Geert Ruygers beschreven als: ‘een uitval uit een belegerde vesting’, en
dus een daad van gerechtvaardigde zelfverdediging zoals toegestaan door het Handvest van de
Verenigde Naties.14 Duco Hellema schetst in zijn boek, 1956, echter een ander beeld. Hij stelt dat er in
dit tijdperk nog sprake was van een krachtig koloniaal ressentiment binnen Nederland, en dat Nederland
lang niet zoveel gewicht gaf aan het Amerikaanse standpunt als algemeen verondersteld wordt in de
‘these van de trouwe bondgenoot’.15 Gezien het feit dat Abdel Nasser de vrije doorvaart door het
Suezkanaal ook na de nationalisatie in 1956 garandeerde, was er geen sprake van een vitaal Nederlands
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belang dat in het gedrang kwam.16 Wel steunde Nederland volgens Hellema Groot-Brittannië en
Frankrijk in hun onderneming om Nasser te verwijderen, en was het Nederlandse standpunt al bepaald
voordat Israël direct bij de Suezcrisis betrokken raakte.17 Er was dus in de ogen van Hellema geen sprake
van een nationaal belang dat toevallig samenviel met de belangen van de staat Israël, maar van het
onvermogen van Nederland en de andere oude koloniale machten om de nieuwe realiteit na de Tweede
Wereldoorlog te accepteren.18 Hoewel het nationaal belang dus niet direct als drijfveer gezien kan
worden voor het Nederlandse beleid, ondersteunt deze analyse van de Suezcrisis en de rol van Nederland
hierin, wel de stelling van Soetendorp dat er binnen de Nederlandse politiek niet direct sprake was van
een overduidelijke pro-Israëlische of anti-Arabische sentimenten, maar dat andere factoren de drijfveer
van het beleid ten aanzien van Israël vormden.
Het hoogtepunt van de Nederlandse betrokkenheid bij Israël was de massale steun voor de
‘kleine joodse staat’ ten tijde van de oorlog in 1967. De preventieve aanval van Israël op de Arabische
landen Egypte, Jordanië en Syrië, die erop gericht was om de vrije doorvaart voor Israël door de Straat
van Tiran19 te garanderen, startte nadat het de VS niet gelukt was om deze vrije doorvaart voor Israël te
verkrijgen.20 De sluiting van de straat van Tiran werd door Nederland beschouwd als een schending van
het internationale zeerecht, en als een maritieme mogendheid was Nederland er alles aan gelegen om
een dergelijke schending aan te vechten. Vandaar dat de sluiting van de Straat van Tiran door Egypte al
snel werd veroordeeld door Nederland als een schending van het internationaal recht.21 Ook hier lag het
Nederlands nationaal belang dus in lijn met de positie van Israël. In de Zesdaagse Oorlog die volgde op
de sluiting van de straat van Tiran veroverde Israël de Sinaï, de Gaza-strook, de Westoever en de GolanHoogte op zijn Arabische buurlanden. Nederland steunde de Israëlische aanval bijna unaniem, en onder
de Nederlandse bevolking heerste een grote sympathie voor Israël. Het Nederlandse volk doneerde bloed
en geld voor Israël, en enkele duizenden mensen meldden zich als vrijwilliger om indien nodig aan de
zijde van Israël te vechten. Ook ambtenaren stonden op verzoek van de regering een half procent van
hun salaris over drie maanden af ter ondersteuning van hulpprogramma’s aan Israël, en op
solidariteitsbijeenkomsten werden de overwinningen van Israël met gejuich begroet. Volgens de
Israëlische ambassadeur ging deze steun verder dan sympathie en ‘had Nederland zich met Israël
geïdentificeerd’.22 De Nederlandse regering verklaarde het Nederlandse standpunt met de uitspraak ‘dat
het bestaansrecht van Israël boven iedere discussie staat en dat hieraan derhalve onder geen enkele
regeling zal mogen worden getornd’.23 Vrije doorvaart voor Israël door de Straat van Tiran was van
levensbelang, en dus was het Israëlisch optreden gelegitimeerd volgens de Nederlandse regering.
16
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Hoewel Israël technisch gezien als de agressor bestempeld kon worden, was in de ogen van de
Nederlandse regering de oorlog dus het gevolg van de stappen die de Arabische landen hadden genomen
tegen Israël.24
Vlak na de zesdaagse oorlog werd de meelevendheid van Nederland met Israël nog benadrukt
in verscheidene publicaties, waar Israël werd genoemd als voorbeeld voor het Westen, en waar het
verslaan van de numerieke overmacht door het kleine Israël als ‘zeer heldhaftig’ werd omschreven.25
Er bleef na de zesdaagse oorlog een vrij pro-Israëlische houding bestaan in Nederland, zowel onder het
volk als in de regering.26 Een voorbeeld hiervan was de Nederlandse steun voor de unaniem aangenomen
resolutie 242 van de VN Veiligheidsraad van november 1967, waarin Israël werd gesommeerd zich
terug te trekken uit - de -27 bezette gebieden, behalve die gebieden die strategisch noodzakelijk waren
voor de verdediging van Israël. Hoewel deze resolutie vrij gunstig was voor Israël – er werd geen
complete terugtrekking uit de bezette gebieden geëist – wees Israël deze resolutie toch van de hand
wegens het ontbreken van Oost-Jerusalem als strategisch gebied.28 Nederland stelde reeds voor het
ingaan van de resolutie dat Israël de bezette gebieden als een onderhandelingspunt kon gebruiken in de
vredesonderhandelingen met de Arabische buurlanden. Nederland zou echter niet akkoord gaan met een
de facto annexatie van de gebieden, deze zouden uiteindelijk wel grotendeels teruggegeven moeten
worden aan de staten op wie deze veroverd waren.29
In 1971 stemde Nederland in de VN als enig West-Europees land – de rest onthield zich van
stemming – tegen de resolutie waarin het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen expliciet werd
erkend. Nederland stond hierin alleen met de VS en Israël. Wel groeide er onder het Nederlandse volk
langzaamaan meer sympathie voor de Arabieren en Palestijnen, terwijl de steun voor Israël iets af nam.
Dit had uiteindelijk ook zijn weerslag in de Nederlandse politiek, en de houding die deze aannam ten
aanzien van de Palestijnen op het internationale toneel. Langzaamaan was er een meer gebalanceerd
standpunt te bespeuren.30 Er was bijvoorbeeld meer aandacht voor het humanitaire vraagstuk van de
Palestijnse vluchtelingen in de regering, en in 1972 stemde Nederland voor een VN-resolutie waarin de
eerbiediging van de ‘rechten van de Palestijnen’ als een onmisbaar element werd beschouwd voor een
duurzame vrede en veiligheid in het Midden-Oosten. Wel werd door de regering benadrukt dat dit niet
betekende dat het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen werd erkend. Het Palestijnse vraagstuk bleef
volgens Nederland dus een humanitair probleem, niet een politiek probleem.31 Minister van
24
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Buitenlandse Zaken Joseph Luns vertaalde dit idee met de stelling dat de Arabische landen dan maar
een groot deel van de Palestijnse vluchtelingen moesten opnemen. Echter, de landen in kwestie dachten
hier heel anders over. Zij weigerden de staat Israël te erkennen en stelden dat de vluchtelingen naar hun
oorspronkelijke land moesten kunnen terugkeren. Wel erkende Luns de noodzaak dat de Palestijnse
Arabieren ook partij gemaakt moesten worden in de poging het vraagstuk op te lossen, naast Israël en
de Arabische landen. Over het ontstaan van een Palestijnse staat bleef Luns echter vaag en weigerde hij
een echte uitspraak te doen.32
Ook tijdens de Jom Kippur-oorlog in 1973 bleef Nederland een bondgenoot van Israël, zelfs
onder het olieboycot van de Arabische landen. Er werden wapens, munitie en reserve-onderdelen
geleverd aan het Israëlische leger. Ook kon Israël op Nederlandse diplomatieke steun rekenen bij de
VN.33 Wel trad er een verdere verschuiving op ten aanzien van de Palestijnse rechten. Nederland stelde
nu schoorvoetend dat Israël inderdaad de in resolutie 242 bezette gebieden zou moeten ontruimen, en
dat het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk ook essentieel was in het oplossen van de problemen in het
Midden Oosten.34 Nederland ging hier niet zo ver in als Frankrijk, dat het zelfbeschikkingsrecht van de
Palestijnen ook expliciet wilde erkennen. 35 Toch had het olie-embargo een belangrijk gevolg voor het
Nederlandse beleid ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict. Nederland wilde voortaan een
evenwichtig beleid gaan voeren ten aanzien van beide kanten van het conflict. Hierdoor moest het proIsraëlische beeld wat de Arabische landen van Nederland hadden dus verdwijnen. Dit nieuwe
evenwichtige beleid was het gevolg van het gebruik van het ‘olie-wapen’ tegen Nederland. Hoewel er
niet direct erkend werd dat het olie-embargo invloed had gehad op het gekozen beleid, werd er naar
aanleiding hiervan wel gesteld door de regering dat:
“het vanzelfsprekend is dat de Regering alle aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen, vooral
wanneer die zo direct ons eigen land aangaan. Geen regering kan zich veroorloven te doen alsof er
niets gebeurt, of het nu gaat om het Midden-Oosten, dan wel om gebeurtenissen ergens anders in de
wereld. Wij hebben niets nagelaten om duidelijk te maken, dat het Nederlandse beleid evenwichtig
is…”36
Hiermee werd duidelijk dat Nederland inderdaad geen harde pro-Israëlische overtuiging had, maar dat
het beleid in deze – zoals Soetendorp ook stelt in zijn dissertatie – gebaseerd was op het Nederlands
nationaal belang.37
In 1977 ging Nederland uiteindelijk dan ook akkoord met het nieuwe EEG-standpunt, dat het
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Palestijnse volk een legitiem recht had om uitdrukking te geven aan zijn nationale identiteit. 38 In deze
verklaring werd herhaald dat de enige oplossing voor het conflict lag in de mogelijkheid voor de
Palestijnen om uitdrukking te geven aan hun nationale identiteit. Dit standpunt vond in Nederland ook
weerklank, waarbij de fractieleider van de Katholieke Volkspartij, F. Andriessen, in 1974 al had gesteld
dat ‘de vervulling van de legitieme rechten van de Palestijnen zou moeten leiden tot de oprichting van
een Palestijnse staat’.39 In 1979 werden de Camp David-Akkoorden, met daarin de toezegging van Israël
van autonomie voor de Palestijnen in bezette gebieden, ook positief ontvangen in Nederland. Echter, als
snel bleek dat Israël deze toezeggingen niet na zou komen en dat de kolonisatie van de Westoever
systematisch doorging.40
In de loop van 1979 werd er ook besloten een Nederlands detachement naar de UNIFILvredesmacht in Zuid-Libanon te sturen, die daar aanwezig was om Israël en de PLO uit elkaar te houden
na de Israëlische invasie van 1978, genaamd Operation Litani. Deze Israëlische invasie van Libanon
was bedoeld om een einde te maken aan de aanwezigheid van de PLO in Zuid-Libanon, die dit gebied
als basis gebruikte voor aanvallen op Israël. 20,000 soldaten van de Israeli Defence Force (IDF) trokken
Libanon binnen om PLO bases te vernietigen, en bij de terugtrekking van de IDF werd een deel van
Zuid-Libanon als bufferzone bezet gehouden door de IDF samen met Majoor Sa’ad Haddad en zijn
South Lebanese Army (SLA). De SLA werd door Israël gesteund met geld en materieel en maakte
gebruik van heftige tactieken, zoals het vernietigen van hele dorpen die verdacht werden van sympathie
met de Palestijnse PLO.41 Hoewel de PLO uiteindelijk inderdaad werd verdreven uit het gebied, zorgden
de gebruikte tactieken voor de opkomst van Hezbollah, een nog veel onverzettelijker en formidabele
vijand dan de PLO.42 Om aan de strijd tussen Hezbollah en Israël een einde te maken werd met VNresolutie 426 de basis gelegd voor de aanwezigheid van een VN-vredesmacht, UNIFIL, waar Nederland
dus ook aan deelnam.43
Hierna sloot Nederland zich aan bij de verklaring van de Europese Raad waarin Israël werd
opgeroepen zich terug te trekken uit alle bezette gebieden. Wel nam Nederland onder alle WestEuropese landen het meest pro-Israëlisch standpunt in. Toch legde het zich uiteindelijk neer bij de
meerderheid in de Europese Raad. Deze positie was voornamelijk het gevolg van de nieuwe Europese
Politieke Samenwerking (EPS), die voor de EG een van de VS onafhankelijk buitenlandbeleid moest
gaan vormgeven. Nederland weigerde echter in deze vorm Frankrijk en Groot-Brittannië een mandaat
te geven om namens de EG te onderhandelen in de VN-Veiligheidsraad vanwege de angst voor een te
kritisch standpunt ten aanzien van Israël.44 VVD-woordvoerder Bolkestein benadrukte dat het
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Nederlandse beleid niet te ver mocht afwijken van het standpunt van de VS bij de uitvoering van de
Camp David akkoorden.45 In 1983 werden er op ambtelijk niveau in Nederland uiteindelijk ook
contacten aangegaan met de PLO. Als onderdeel van de Oslo-Akkoorden in de jaren ‘90 erkende de
PLO Israël formeel als staat, en distantieerde het zich van terrorisme. Hierna werd de PLO ook door de
VS aanvaard als één van de partijen in een toekomstig vredesoverleg.46
Dit korte overzicht van de Nederlandse houding ten aanzien van Israël en Palestina tot aan de
Eerste Intifada dient ter introductie van de Nederlandse houding met betrekking tot deze kwestie, en
vormt de basis voor de verantwoording van het schrijven van dit onderzoek. Uit dit overzicht komt naar
voren dat hoewel Nederland een vaak vrij pro-Israëlische houding heeft ingenomen, dit meer uit het
samenvallen van belangen, dan uit overtuiging was geboren. De voornaamste studies die schrijven over
het Nederlands beleid ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict zijn: Maarten Kuitenbrouwer met
zijn De Ontdekking van de Derde Wereld: beeldvorming en beleid in Nederland 1950-1990, Robert
Soetendorp met zijn: Pragmatisch of principieel: het Nederlandse beleid ten aanzien van het ArabischIsraëlisch conflict, geschreven in 1982, en Frederick Grünfeld met zijn Nederland en het Nabije Oosten
: de Nederlandse rol in de internationale politiek ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict 19731982. In het boek Doelwit Rotterdam, Nederland en de Oliecrisis 1973-1974, – geschreven door Duco
Hellema, Cees Wiebes en Toby Witte – komt nog het Nederlands beleid met betrekking tot deze
crisisperiode aan bod. Geen van deze studies behandelen de periode na 1990. Duco Hellema behandelt
in de vierde druk van zijn boek, Nederland in de Wereld, de buitenlandse politiek van Nederland, het
Nederlandse buitenlandse beleid in de 20e eeuw. Hierin komen kortstondig de relaties met het MiddenOosten voorbij, maar aangezien dit een algemene weergave is van het Nederlandse beleid met
betrekking tot Israël en de Palestijnen, is ook dit geen uitgebreide studie van het onderwerp in kwestie.
Kuitenbrouwer geeft een vrij feitelijke beschrijving van de periode, zonder een uitgebreide
analyse te maken van het Nederlandse beleid. Soetendorp doet dit wel in zijn dissertatie, en concludeert
dat het Nederlandse beleid ten aanzien van het Israëlisch-Arabisch tussen 1947 en 1977 voornamelijk
gericht was op de promotie van het Nederlandse nationaal belang, en dat besluitvormers zich ‘noch door
een pro- of anti-Israëlisch, noch door een pro- of anti-Arabisch sentiment lieten leiden’.47 Grünfeld heeft
in zijn dissertatie twee belangrijke thesen. De eerste these is dat Nederland ten aanzien van het ArabischIsraëlisch conflict geen eigen buitenlandbeleid meer zou hebben na de oliecrisis in 1973. Dit vanwege
de vernauwde samenwerking in Europees verband (EPS), waardoor het internationale politieke
standpunt dat voortvloeit uit de EPS boven het buitenlandbeleid van Nederland zou gaan. Deze these
verwerpt hij echter in zijn studie, daar het Nederlandse beleid niet op lijn is zit met de rest van Europa.
De tweede these is dat succesvolle binnenlandse beïnvloeding van het buitenlandbeleid een
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noodzakelijke voorwaarde is voor invloed van de staat in de internationale politiek. Deze these wordt
bevestigd gedurende de studie van Grünfeld en verklaart waarom Nederland Israël bleef steunen na de
oliecrisis, namelijk vanwege de consensus die hiervoor binnen Nederland aanwezig was. Tevens
verklaard de these dus waarom het beleid van Nederland toch langzaamaan opschoof naar een meer
gebalanceerd standpunt ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict, namelijk vanwege de groeiende
pro-Arabische sentimenten binnen de Nederlandse samenleving 48
Duco Hellema besteedt in zijn boek Nederland in de wereld: buitenlandse politiek van
Nederland, aandacht aan het Nederlands buitenlandbeleid, waar de nadruk ligt op de periode na de
Tweede Wereldoorlog. Hier komt hij tot de conclusie dat hoewel Nederland het meest Atlantisch
georiënteerd is van de Europese landen, het belang had bij een machtsbalans tussen de Angelsaksische
landen en de Europese continentale mogendheden, en hier het buitenlandbeleid op in stelde.49 Het ligt
dan ook in der lijn der verwachting dat deze houding zich voortzet in het Nederlands beleid ten aanzien
van Israël en Palestina ten tijde van de Tweede Intifada. Een reden hiervoor zijn het feit dat de
standpunten van de VS nogal eens wilden verschillen van die van de Europese landen met betrekking
tot deze kwestie. Tevens moet een klein land als Nederland volgens Hellema zich goed kunnen
aanpassen op het internationale toneel. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in het evenwichtigere beleid ten
aanzien van de Arabische landen na de oliecrisis. Een beleid dat tussen de standpunten van de VS en de
EU in ligt is dan ook niet onwaarschijnlijk, hoewel Nederland volgens Hellema in de loop der tijd steeds
zich steeds meer ging schikken naar de standpunten van de grote landen binnen de EU.50 Koppel deze
drang naar balans en ‘georganiseerde aanpassing’, aan de conclusie van Soetendorp dat pragmatisme en
het primaat van het Nederlands nationaal belang altijd voorop hebben gestaan in de Nederlandse politiek
ten aanzien van het conflict in het Midden-Oosten, en een beleid wat tussen de standpunten van de VS
en de EU in ligt ook voor de periode beschreven in dit onderzoek in de lijn der verwachting.51
Er is dus sprake van een beperkte hoeveelheid wetenschappelijk materiaal wat betreft het
Nederlands beleid ten aanzien van Israël en Palestina, en zo goed als geen werk wat betreft de periode
na 1990. Dit is een lacune die in dit onderzoek opgevuld zal worden.
In de hierboven genoemde stukken wordt wel aandacht besteed aan het beleid van de VS en de
EU met betrekking tot de kwestie Israël-Palestina, maar er is nog weinig tot geen materiaal over de
invloed die de VS en de EU al dan niet gehad hebben op het Nederlandse beleid ten aanzien van deze
kwestie. Dit is relevant, daar sinds de Tweede Wereldoorlog Nederland zeer Atlantisch georiënteerd is
geweest. Ook na het einde van de Koude Oorlog in 1990 is hier weinig aan veranderd. Als één van de
trouwste bondgenoten van de VS is het dan ook niet onvoorstelbaar dat het standpunt van deze
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supermacht dan ook een grote invloed heeft gehad op het beleid van Nederland.
Echter, sinds de start van de Europese integratie is Nederland ook onderdeel geworden van het
zich langzaam maar zeker vormende West-Europese politieke systeem, waardoor ook de Europese
invloed op Nederland niet ter zijde geschoven kan worden. Hoewel de EU geen federale staat is, kan
Nederland geen puur onafhankelijk buitenlandbeleid meer voeren. Op de Europese top in Den Haag van
1 en 2 december 1969, ging op Frans-Duits initiatief de Europese Politieke Coöperatie (EPC) op het
terrein van buitenlands beleid van start. De EPC was een eerste poging om het buitenlandse beleid van
de verschillende lidstaten te coördineren op intergouvernementele basis. Deze coördinatie vond plaats
door middel van overleg tussen staatshoofden of ministers, en niet op supranationale basis, wat zou
betekenen dat het beleid vanuit Brussel bepaald zou worden. Doordat de samenwerking dus op basis
van consensus plaatsvond, behielden de lidstaten wel een zekere mate van handelingsvrijheid. Deze
samenwerking op het gebied van buitenlands beleid ontwikkelde zich tezamen met de voortgaande
Europese integratie tot het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB).52 De
samenwerking op het gebied van buitenlands beleid betekende dus dat Nederland ook ten tijde van de
Tweede Intifada in zekere mate afhankelijk was van het standpunt van de andere EU-lidstaten. Het is
dus relevant om niet alleen te onderzoeken in hoeverre het Nederlandse beleid ten aanzien van Israël en
Palestina beïnvloed werd door het Amerikaanse standpunt, maar ook om te kijken of deze invloed
misschien geneutraliseerd of versterkt werd door de invloed van de West-Europese bondgenoten.
Naast het feit dat er weinig wetenschappelijk materiaal beschikbaar is over het Nederlandse
beleid ten aanzien van de kwestie Israël-Palestina, is het beschikbare materiaal over het IsraëlischPalestijnse conflict in het algemeen ook niet altijd even objectief. Voorbeeld hiervan is het boek van
Charles D. Smith, Palestine and the Arab-Israeli conflict, a history with documents. Hoewel er een
goede historische beschrijving van het Arabisch-Israëlisch conflict in staat, bijvoorbeeld over de OsloAkkoorden en de Tweede Intifada, wordt er in de analyses van Smith vaak nogal eenzijdig naar het
conflict gekeken. Waar Smith de Israëlische tekortkomingen in het vredesproces uitgebreid aan bod laat
komen, worden de Palestijnse fouten onderbelicht of zelfs niet genoemd. De fouten van de Israëlische
premiers komen bijvoorbeeld ruimschoots aan bod, terwijl de dubbele agenda van Yasser Arafat, in de
vorm van verschillende persberichten over dezelfde kwestie in het Engels en Arabisch, niet aan bod
komt. Ook in zijn beschrijving van de Tweede Intifada hanteert Smith deze structuur, waarbij de
Israëlische onmenselijkheden als gevolg van check-points, afscheidingen en anti-terreur maatregelen
uitgebreid beschreven worden, terwijl de Israëlische motivatie voor deze maatregelen, zoals het gebruik
van ambulances door zelfmoordterroristen om toegang tot Israël te verkrijgen, niet in het stuk voor
komen.53 Dit wil niet zeggen dat deze Israëlische fouten niet gemaakt werden, maar wel dat het voor
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een objectief beeld van belang is om genuanceerd naar beide kanten van het conflict te kijken. Daniel
Byman doet dit in zijn boek, ‘A High Price: The Triumphs and Failures of Israeli Counterterrorism’
wel, waardoor er een stuk evenwichtiger en ook logischer beeld van bijvoorbeeld de Tweede Intifada
ontstaat.54
Ook in de moderne maatschappij is het conflict tussen Israël en de Palestijnen een controversieel
onderwerp. In tegenstelling tot de houding van het Nederlandse volk zoals beschreven in het
bovenstaande stuk, is er tegenwoordig geen consensus wat betreft het Israëlisch-Palestijnse conflict. Feit
is nu eenmaal dat het hier een zeer gepolariseerd debat betreft, iets wat een snelle zoekopdracht in google
snel zal bevestigen. Het is daarom zaak om een objectief beeld te vormen van de te onderzoeken periode
en het Nederlandse beleid. Ook wetenschappelijk materiaal is zoals hierboven te lezen valt lang niet
altijd even objectief, en veel literatuur laat één van beide kanten onderbelicht. In een poging een zo
objectief mogelijk onderzoek uit te voeren zal er hier dan ook gebruik worden gemaakt van een
combinatie van literatuuronderzoek, en onderzoek naar de verslagen van de Tweede Kamer. Het
historische kader zal geschetst worden aan de hand van literatuur, verkregen uit meerdere bronnen, om
een zo objectief mogelijk beeld te schetsen van de periode. Het Nederlandse beleid zal echter vooral uit
stukken en verslagen van de Tweede Kamer komen. De Amerikaanse en Europese standpunten zullen
voor zover niet af te leiden uit deze verslagen, aangevuld worden vanuit de literatuur. Aan de hand van
deze verkregen informatie zal vervolgens een zo objectief mogelijke analyse gemaakt worden om de
hoofdvraag te beantwoorden.
De hoofdvraag van dit onderzoek is: Wat was het Nederlandse beleid ten aanzien van Israël en
de Palestijnse Autoriteit ten tijde van de tweede Intifada tussen 2000 en 2005, en in hoeverre werd dit
beleid beïnvloed door de standpunten van de Verenigde Staten en de Europese Unie ten aanzien van
deze kwestie? Om deze hoofdvraag zo goed mogelijk te beantwoorden zal er een historisch kader van
de Tweede Intifada geschetst worden aan de hand van de deelvraag: Wat is de Tweede Intifada, en welke
rol speelden Israël en de Palestijnse Autoriteit hierin? Het historisch kader van de Tweede Intifada zal
opgedeeld worden in periodes. Na de beschrijving van de gebeurtenissen in iedere periode, zal het beleid
van Nederland in de periode in kwestie beschreven worden door een antwoord te geven op de deelvraag:
Wat was het Nederlandse beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnse Autoriteit ten tijde van de
Tweede Intifada? Tegelijk met het Nederlandse beleid in een periode, zal het Amerikaanse en Europese
beleid voor dezelfde periode onderzocht worden doormiddel van het beantwoorden van de deelvraag:
Wat was het Amerikaanse en Europese beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnse Autoriteit ten
tijde van de Tweede Intifada? Vervolgens zal het beleid van Nederland, de VS en de EU geanalyseerd
worden door middel van het beantwoorden van de deelvraag: In hoeverre vertoont het Nederlandse
beleid overeenkomsten met het Amerikaanse beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnse Autoriteit
ten tijde van de Tweede Intifada, en is er een verband tussen de standpunten van Nederland, de
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Verenigde Staten en de Europese Unie? Ten slotte zal in de conclusie een korte samenvatting van de
belangrijkste punten plaatsvinden, waarna de hoofdvraag definitief beantwoord zal worden. Als eerste
zal in het volgende hoofdstuk echter de basis voor het onderzoek gelegd worden door de aanloop naar
de Tweede Intifada te schetsen, tezamen met een weergave en analyse van het Nederlandse, Europese
en Amerikaanse beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnen in deze periode.

13

1.0 De aanloop naar Tweede Intifada
1.1 De Eerste Intifada en de Oslo-Akkoorden
In de inleiding van dit stuk werd duidelijk dat dit onderzoek gericht is op het Nederlandse beleid ten
aanzien van Israël en de Palestijnse Autoriteit ten tijde van de Tweede Intifada. In dit hoofdstuk zal de
basis voor dit onderzoek gelegd worden door het historisch kader van de aanloop naar de Tweede
Intifada te schetsen, en het beleid dat Nederland, de VS en de EU in deze tijd hebben gevoerd ten aanzien
van Israël en de Palestijnen. Het hoofdstuk begint met de Eerste Intifada, die vlak voor het begin van de
onderhandelingen die tot de Oslo-Akkoorden zouden leiden van start ging. Hierna volgt een beschrijving
van de beide Oslo-Akkoorden, waarna de periode tussen Oslo en het begin van de Tweede Intifada
beschreven wordt,

1.1.1 De Eerste Intifada
In tegenstelling tot het wijd verbreide geweld van de Tweede Intifada, was de Eerste Intifada
voornamelijk een uiting van Palestijnse burgerlijke ongehoorzaamheid aan de Israëlische instituties in
Gaza en op de Westoever. Deze burgerlijke ongehoorzaamheid ging vooral gepaard met rellen en
demonstraties. Het woord intifada is Arabisch voor afschudden. Voor de start van de Eerste Intifada
werd deze term vooral gebruikt om normale zaken, zoals een hond die het water van zich afschudt, te
beschrijven. Na het begin van de Intifada werd de term echter vooral geassocieerd met het ‘afschudden’
van het Israëlisch juk door de Palestijnen.55 De Eerste Intifada begon op 8 december 1989, nadat een
truck van het Israëlische leger in het vluchtelingenkamp Jabalya in botsing kwam met een auto gevuld
met Palestijnse arbeiders. Vier Palestijnen vonden de dood. Daar er twee dagen eerder een Israëlische
zakenman doodgestoken was door Palestijnen, werd er gespeculeerd dat de botsing in Jabalya geen
ongeluk was, maar een Israëlische vergelding voor de vermoorde zakenman. Al snel verspreidde het
gerucht van de ‘wraakactie’ zich, met demonstraties en rellen in Gaza tot gevolg. Spoedig vielen ook de
Westoever en Oost-Jeruzalem aan demonstraties en rellen ten prooi.56
Dat een relatief klein incident kon leiden tot een algemene uitbraak van onvrede, was het gevolg
van de slechte situatie in de bezette gebieden. De Palestijnse gebieden waren door Israël veroverd op
Egypte en Jordanië in de zesdaagse oorlog van 1967. In twintig jaar bezetting waren deze gebieden zo
onder – door de Palestijnen als storend ervaren – regels en wetten bedolven, dat geen enkel aspect van
het leven in de bezette gebieden niet op één of andere manier beïnvloed werd. Land in de gebieden werd
bezet door Israël voor militaire installaties en nederzettingen, Israëlisch landbouwbeleid had de
Palestijnse landbouw grondig verstoord – er was in 1987 minder gecultiveerd land in deze gebieden dan
in 194757 – Palestijnse arbeiders kregen lagere lonen dan hun Israëlische collega’s, en hadden ook geen
toegang tot sociale voorzieningen. Verder werd er weinig geïnvesteerd in infrastructuur en was er na de
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economische crisis van 1983 bijna geen geld voor onderwijs en algemene sociale voorzieningen. Als
laatste had Gaza te maken met flinke overbevolking – een geschatte 3754 inwoners per vierkante mijl –
en was er sprake van harde repressie in de bezette gebieden.58
Er was dus flinke onvrede over het Israëlische bestuur in de gebieden en vruchtbare grond onder
de Palestijnse bevolking voor verhevigd verzet tegen het Israëlische bestuur van de Palestijnse gebieden.
De Eerste Intifada duurde vijf jaar en bestond voornamelijk uit de burgerlijke ongehoorzaamheid van
volwassen Palestijnen en met stenen gooiende Palestijnse jeugd. De burgerlijke ongehoorzaamheid werd
geuit door de weigering van Palestijnen om samen te werken met het Israëlische civiele bestuur en
belasting af te dragen. Ook werden Israëlische producten en werkgevers geboycot en werd Palestijns
geld van Israëlische banken gehaald. In plaats hiervan organiseerden Palestijnen werkgroepen om de
oogst binnen te halen, werd er gewerkt aan economische zelfvoorziening van de gebieden en werden er
demonstaties en stakingen gehouden. De organisatie en planning hiervan gebeurde door informele en
‘grass-roots’ organisaties, zoals studentenverenigingen, politieke groeperingen, buurtvergaderingen en
Islamitische goede doelen.59
Ook de jeugd droeg zijn steentje bij, letterlijk, door de frontlinie van veel protesten en rellen te
vormen en de Israëlische politie en soldaten met stenen te bekogelen. Het beeld van kinderen die het
risico namen om de bezetter te trotseren, vaak zwaar bewapende Israëlische soldaten en zelfs tanks, was
een motivatie voor veel Palestijnen om deel te nemen aan de Eerste Intifada.60
In eerste instantie werd de opstand, ondanks de coördinatie tussen de informele organisaties,
niet centraal geleid. In januari 1988 claimde de Unified National Leadership of the Uprising (UNLU)
echter dat zij voor alle ‘rebellen’ sprak. De UNLU claimde dat het onder de autoriteit van de PLO viel.
Hoewel dit initieel maar zeer de vraag was – het leiderschap van de PLO bevond zich immers
noodgedwongen in Tunesië, ver van de Palestijnse gebieden – kon de PLO het zich niet veroorloven om
buiten spel gezet te worden door een andere groepering. Deze angst om irrelevant te worden zou later
ook een reden zijn binnen de PLO om mee te werken aan de Oslo-Akkoorden.61
Het idee van eenheid was echter niet meer dan dat, een idee. Veel verschillende elementen
binnen de Palestijnse samenleving waren betrokken bij de opstand, van lokale leiders en de PLO tot
Islamitische groeperingen zoals Hamas. Dit zorgde voor verdeeldheid binnen de opstand en deze
verdeeldheid zou uiteindelijk de doodsteek zijn voor de Intifada. Jeugd uit de lagere klasse, die onder
de invloed stond van Islamitische groeperingen, begonnen een Islamitische levensstijl op te dringen aan
alle Palestijnen. Zij deden dit door bijvoorbeeld Westers geklede vrouwen lastig te vallen om hen zo te
dwingen zich Islamitisch te kleden. Grote groepen Palestijnen konden zich niet vinden in deze acties om
de ‘revolutionaire discipline’ af te dwingen. Dit zorgde voor verdeeldheid binnen de Palestijnse
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samenleving. Deze verdeeldheid werd verergerd doordat elke groep weer een eigen idee had van wat
deze discipline nu precies inhield, waardoor niemand meer wist waar hij aan toe was.62
Uiteindelijk zorgde de tactiek van non-coöperatie met Israël ervoor dat de Palestijnse kwestie
weer onder de aandacht werd gebracht van de internationale gemeenschap in een tijd dat deze kwestie
naar de achtergrond was verdwenen in de gedachten van veel mensen. Binnen Israël werd er door de
bevolking eveneens negatief gereageerd op de bezetting. Deze was verworden tot een financieel
probleem. Tevens moesten Israëlische soldaten dienst doen onder een vijandige bevolking waarbij zij
in conflict kwamen met kinderen en burgers, in plaats van met vijandelijke soldaten die Israël
bedreigden. Dit zorgde onder rekruten voor onwil om dienst te moeten doen in de Palestijnse gebieden.63
Voor de Palestijnen waren er ook kosten verbonden aan de opstand, voornamelijk in levens en
bezit. In de periode van 1987 tot en met 1993 werden er tussen de 900 en 1200 Palestijnen gedood, en
zaten 175.000 Palestijnen vast in Israëlische gevangenissen. Verder werden er naar schatting van
Israëlische mensenrechtenorganisaties 23.000 Palestijnen ‘hardhandig ondervraagd’ door de Israëlische
autoriteiten. Ook werden er door het Israëlische leger rond de 2000 huizen gesloopt als straf voor de
opstand.64 Uiteindelijk werd in Israël duidelijk dat de kosten voor het bezet houden van de Palestijnse
gebieden, hoger lagen dan wat de bezetting opleverde. Door deze realisatie slaagde Yitzhak Rabin van
de Arbeiderspartij er in om, met de belofte om Israël uit het moeras van de bezette gebieden te trekken,
premier te worden. De realisatie dat de kosten van de bezetting te hoog opliepen voor het Israëlische
volk leidde Israël uiteindelijk naar de onderhandelingstafel in Oslo.65

1.1.2 De Oslo-Akkoorden – Oslo I
De Oslo-Akkoorden vonden steun onder beide partijen door het besef dat oneindige onderlinge strijd
precies dat zou zijn, oneindig, en met hoge kosten voor beide partijen. De Eerste Intifada en de
Golfoorlog van 1991 zorgden bij de Israëlische bevolking en politici voor het besef dat de bezette
gebieden niet alleen veel kosten met zich meebrachten, maar – dankzij een constante stroom van Scudraketten afgevuurd vanuit Irak op Israël – ook ineffectief waren als bufferzone en dus geen defensieve
waarde meer vertegenwoordigden voor Israël. Daarnaast was het vasthouden aan de bezette gebieden
een struikelblok voor Israël om toe te kunnen treden tot de internationale gemeenschap. Bovendien
wilden de Israëliërs langzamerhand wel eens een normaal leven kunnen leiden in een normale staat.66
De onderhandelingen die tot de Oslo-Akkoorden zouden leidden werden gevoerd door een
onofficiële afvaardiging van het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken – met medeweten van
de Minister van Buitenlandse Zaken – en een afvaardiging van de PLO, waarvan het leiderschap nog
steeds in Tunis gevestigd was.67 Voor de PLO waren de onderhandelingen de kans om weer de leidersrol
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in de Palestijnse gemeenschap op zich te nemen. De PLO was deze enigszins verloren doordat het verrast
werd door de uitbraak van de Eerste Intifada en initieel geen leiding gaf aan de opstand. Talloze nieuwe
groepen van activisten die zich wel in de Palestijnse gebieden bevonden – waaronder Islamitische
groeperingen zoals de in 1987 opgerichte Hamas – hadden het voortouw genomen en hun invloed
uitgebreid ten koste van de PLO. 68
De steun van Arafat aan Irak ten tijde van de invasie van Koeweit, en de daarop volgende
Golfoorlog, was tevens een belangrijke reden voor de verminderde rol van de PLO in de Palestijnse
gemeenschap en op het internationale toneel. Vanwege deze steun had de PLO veel van zijn Arabische
sponsoren tegen zich in het harnas gejaagd, met als gevolg de stopzetting van financiële en politieke
steun van deze landen aan de PLO. De PLO was snel zijn positie als de leider van het Palestijnse volk
aan het verliezen en werd dan ook gedwongen om serieus in onderhandeling te gaan.69
Op 20 augustus 1993 werden de Oslo-Akkoorden gesloten tussen Israël en de PLO. De
daadwerkelijke ondertekening van de akkoorden zou vervolgens plaatsvinden op 13 september in het
Witte Huis te Washington DC. Eén van de voorwaarden van de akkoorden was de erkenning van de
staat Israël door de PLO. Yasser Arafat erkende als voorzitter van de PLO het bestaansrecht van Israël
en zwoor het terrorisme af. Tevens zou de PLO pogen om de elementen binnen het Palestijnse volk die
terrorisme bedreven jegens Israël onder controle te brengen. De clausules in het handvest van de PLO
die het bestaan van Israël ontkenden en opriepen om Israël gewapenderhand te bestrijden zouden worden
verwijderd. Deze concessies waren noodzakelijk als Israël de PLO wilde erkennen als de
vertegenwoordiger van het Palestijnse volk en als zodanig met de PLO zou gaan onderhandelen in het
vredesproces.70
Het doel van de akkoorden was om de weg vrij te maken voor Palestijns zelfbestuur in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. Dit zelfbestuur zou gebeuren op interim basis door een
gekozen raad, voor een periode van maximaal vijf jaar. De permanente status van de raad was
afhankelijk van de onderhandelingen met Israël over de bevoegdheden van de raad. De
onderhandelingen zouden over onderwerpen gaan die buiten de jurisdictie van de interim raad lagen en
die nog onder de unilaterale controle van Israël lagen, zoals: Jeruzalem, vluchtelingen, nederzettingen,
veiligheid, grenzen, samenwerking met andere buurlanden en andere onderwerpen van gezamenlijk
belang. Met de installatie van de Palestijnse raad zouden de Israëlische civiele administratie en de
Israëlische militaire regering zich terugtrekken uit de Palestijnse gebieden. Ook zouden er Palestijnse
veiligheidstroepen en politie-eenheden worden opgericht om de vrede te bewaren en het gezag van de
raad te ondersteunen.71
De Oslo-Akkoorden betekenden echter geen erkenning van een Palestijnse staat door Israël, iets
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wat Israël met alle macht wilde voorkomen. Israël bleef ook verantwoordelijk voor de externe veiligheid
van de gebieden, evenals de interne veiligheid en de openbare orde in de Israëlische nederzettingen in
de Palestijnse gebieden. Tevens bleef het in het bezit van het gezag over alle zaken die niet overgedragen
werden aan de Palestijnse Raad. De Palestijnen hadden dus volgens de Oslo-Akkoorden geen
soevereiniteit of unilaterale autoriteit in de Palestijnse gebieden. De onderhandelingen over het
uiteindelijke gezag van de te vormen Permanente Raad liepen echter al snel vast door de enorme
meningsverschillen die bestonden tussen de Palestijnse en Israëlische onderhandelaars.72 Voorbeeld
hiervan was de interpretatie aan beide zijden van de belofte om Israëlische troepen terug te trekken uit
Jericho. Volgens de Israëliërs werd met Jericho alleen de stad Jericho bedoeld, een gebied van 15
vierkante kilometer. Volgens de Palestijnen betekende Jericho echter de stad en de omliggende
omgeving, een gebied van 150 vierkante kilometer.73
De stapsgewijze opzet van de Oslo-Akkoorden – met eerst een voorlopige Palestijnse raad en
gedeeltelijke Israëlische terugtrekking, om daarna via onderhandelingen tot een permanente oplossing
te komen – had te maken met ervaringen uit het verleden. Toen was gebleken dat hoewel een ’land voor
vrede’-concept, wat gehanteerd werd in de eerdere vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten, heel
simpel klonk, het lang niet zo simpel was in de praktijk. In de onderhandelingen tussen Egypte en Israël
na de zesdaagse oorlog in 1967 was het de bedoeling dat de Israëliërs zich zouden terugtrekken uit de
op Egypte veroverde gebieden. In ruil daarvoor zou Egypte Israël erkennen en vrede met haar sluiten.
Het bleek echter dat dit voor beide partijen wel een hele grote stap was om in één keer te zetten. Vandaar
dat er in het vervolg gewerkt werd in vertrouwen opbouwende stappen. Zodra er voldoende vertrouwen
was opgebouwd, door het doen van kleinere concessies over en weer, was het tijd om over de grote
problemen te gaan onderhandelen. Kleine stappen moesten dus uiteindelijk tot grote stappen leiden op
de weg naar vrede.74
Het probleem met deze opzet was dat het proces van vrede een langdurig proces werd. Niet
alleen moest er over een langere tijd gespreid onderhandeld worden – waardoor beide partijen zich
binnen hun eigen achterban voor langere tijd van steun voor de onderhandelingen moesten zien te
verzekeren – ook gebruikten beide partijen elke ronde om een zo goed mogelijke uitgangspositie te
verwerven voor de volgende ronde. Het principe van kleine stappen die tot grote leiden was ook niet zo
vanzelfsprekend als het klinkt. Hoewel zowel de Israëliërs als de Palestijnen wel bereid waren om te
onderhandelen over illegale nederzettingen en de verwijdering van specifieke clausules uit het handvest
van de PLO, betekende dit niet dat beide partijen bereid waren om concessies te doen over zaken zoals
de status van Jeruzalem. Zeker niet als een compromis op dit gebied voor beide partijen zou leiden tot
een verlies van steun binnen de eigen achterban.75
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De onderhandelingen over het interim akkoord zouden uiteindelijk pas in september 1995
afgesloten worden met de ondertekening van Oslo II. De permanente raad, nu definitief bekend als de
Palestijnse Autoriteit, werd in januari 1996 verkozen met Yasser Arafat als president. Dit was vlak na
de moord op de Israëlische premier Yitzhak Rabin in november 1995. Rabin werd vermoord door Yigal
Amir, een Israëlische tegenstander van de Oslo-Akkoorden. Binnen Israël bestond er aanzienlijke
weerstand tegen de akkoorden, vooral tegen het verwijderen van nederzettingen in de Palestijnse
gebieden. De opvolgers van Rabin werden dan ook beperkt in hun handelingsvrijheid ten aanzien van
de uitvoering van de Oslo Akkoorden, doordat zij rekening moesten houden met de stabiliteit van de
interne Israëlische politieke situatie.76
Arafat werd ook door een deel van zijn aanhang weggezet als een verrader van de Palestijnse
zaak. Radicale nationalisten beschuldigden hem er van dat hij zijn principes had opgegeven in een
poging om macht te verkrijgen. Een sentiment wat gezien de motivatie van de PLO om deel te nemen
aan de onderhandelingen – namelijk het verlies van de leiderschapsrol onder het Palestijnse volk –
misschien niet onterecht was.77 Uiteindelijk bleek de oppositie ondanks het opstappen van vier leden
van de bestuursraad van de PLO ineffectief en kon Arafat de benodigde steun voor het akkoord
verzamelen. Buiten de PLO waren vooral radicale organisaties als Hamas en de Palestijnse Islamitische
Jihad (PIJ) fel tegenstander van het akkoord, daar deze partijen elke vorm van compromis met Israël
afkeurden.78 Beide partijen in het Oslo-Akkoord hadden dus te maken met weerstand in de eigen
gelederen. Deze weerstand was naast de verschillende interpretaties die beide partijen al hadden van het
Akkoord, en bemoeilijkte de uitvoering van het huidige Akkoord en de verdere onderhandelingen voor
Oslo II dan ook aanzienlijk.

1.1.3 Oslo II
De Oslo II Akkoorden waren de afronding van de interim onderhandelingen tussen Israël en de PLO die
noodzakelijk waren voor de vorming van de permanente gekozen Palestijnse raad, de Palestijnse
Autoriteit. De Oslo II Akkoorden specificeerden de verantwoordelijkheden en plichten die de Palestijnse
Autoriteit wel en niet zou bezitten en gaven op deze manier definitief vorm aan het gezag dat de
Palestijnse Autoriteit zou hebben. De uitkomst was dat de Palestijnse Autoriteit economische, culturele,
wetenschappelijke en onderwijsovereenkomsten mocht sluiten met landen, maar geen diplomatieke
overeenkomsten. Verder zou er een zeehaven worden gecreëerd in Gaza, tezamen met een route waarop
veilig gereisd kon worden tussen Gaza en de Westoever. Deze projecten zouden in de praktijk echter
pas in gang gezet worden na de verkiezingsnederlaag van Benjamin Netanyahu – die Yitzhak Rabin had
opgevolgd als premier van Israël – in 1999. Netanyahu werd opgevolgd door Ehud Barak, die een stuk
minder negatief stond tegenover de Oslo Akkoorden dan Netanyahu, en aan had gegeven vrede te willen
met de Palestijnen. Ook zouden onder het verdrag honderden Palestijnse gevangen in fasen worden
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vrijgelaten. Later onderstonden er echter grote meningsverschillen tussen beide partijen over de zwaarte
van misdaden die vrijlating in de weg konden staan. 79
Onder Oslo II zou het gezag van de Palestijnse Autoriteit uitgebreid worden over een groter
gedeelte van de Westoever. De Westoever zou opgedeeld worden in drie gebieden, A, B en C, met
verschillende gradaties van Palestijns en Israëlisch gezag in elk gebied. Vooral de status van gebied C
zou een twistpunt worden. In dit gebied bevonden zich Jeruzalem en het grootse deel van de
grensgebieden. Doordat er veel Israëlische nederzettingen en militaire installaties aanwezig waren in
gebied C, was Israël niet van plan om het gezag hier geheel over te dragen aan de Palestijnse Autoriteit.
De Palestijnse Autoriteit zou in dit gebied in fasen gezag krijgen, afhankelijk van de status van de
onderhandelingen met Israël. Tot deze onderhandelingen afgerond waren, zou dit gebied echter de
verantwoordelijkheid van Israël blijven. Dit betekende in de praktijk dat de nederzettingen bleven
groeien en dat de wegen die de nederzettingen met elkaar verbonden onder Israëlisch gezag bleven
vallen. Daarnaast had dit tot gevolg dat Palestijnse gebieden van elkaar gescheiden werden door
Israëlische wegen en check-points, wat de bewegingsvrijheid van de Palestijnse bevolking zeer
beperkte.80 De Israëlische indeling van dit gebied C sloot aan bij resolutie 242 van de VN
Veiligheidsraad, waarin gesteld werd dat Israël zich terug moest trekken uit bezette gebieden, behalve
de gebieden die strategisch gezien noodzakelijk waren voor de verdediging van Israël. De term
strategisch noodzakelijk werd, zoals te verwachten was na eerdere meningsverschillen over bijvoorbeeld
Jericho, door beide partijen zeer anders opgevat.
De ingewikkelde situatie die ontstond als gevolg van de Oslo-Akkoorden, en de onvrede met de
uitvoering hiervan aan Palestijnse zijde, zou vanwege de uiteenlopende interpretaties van de Akkoorden
dan ook de basis vormen voor de Tweede Intifada.

1.1.4 De internationale gemeenschap en de Oslo-Akkoorden
De onderhandelingen voor de Oslo-Akkoorden vonden eind januari 1993 plaats in Noorwegen, onder
zware geheimhouding.81 Hoewel het akkoord geen direct gevolg was van de Amerikaanse inspanningen,
werd het uiteindelijk wel ondertekend in Washington DC. Toenmalig Amerikaans President Clinton zei
in zijn toespraak bij het ondertekenen dat:
“It charts a course toward reconciliation between two peoples who have both known the bitterness of
exile. Now both pledge to put old sorrows and antagonisms behind them and to work for a shared future
shaped by the values of the Torah, the Koran, and the Bible.”82
En dat:
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“Their achievement must be a catalyst for progress in all aspects of the peace process.”83
De VS zagen de Oslo-Akkoorden als een eerste stap in de richting van vrede in het gehele MiddenOosten en hoopten dat de stap gezet door Yithzak Rabin en Yasser Arafat een inspiratie zou zijn voor
de andere leiders in het Midden-Oosten. In Nederland had de Tweede Kamer al voor het uitbreken van
de Eerste Intifada in 1988 de opvatting dat de oorzaak van het geweld in de door Israël bezette gebieden
voortkwam uit het gebrek aan perspectief op een politieke oplossing van het Arabisch-Israëlisch
conflict.84 Begin jaren ’90 ontbrak deze oplossing nog steeds. Vooral het aantal burgerslachtoffers dat
viel in de Intifada baarde de Nederlandse politiek zorgen. Zowel in bilateraal als Europees verband –
via het Europese buitenlandbeleid uitgestippeld in de EPS – benadrukte de regering het belang van het
naleven van de Vierde Geneefse Conventie. Tevens sprak het de zorg uit over de schending van
mensenrechten in de bezette gebieden. Verder verleende Nederland als onderdeel van de Twaalf – de
twaalf lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap – in toenemende mate economische- en
humanitaire steun aan de Palestijnse bevolking.85
Het aanhoudende geweld van de Intifada leidde ertoe dat de Twaalf op 22 mei 1990 een
verklaring uitgaven waarin beide partijen werden opgeroepen om kalm te blijven en de zelfbeheersing
te bewaren. Belangrijker, in de verklaring werd onderstreept dat de status quo in de gebieden niet langer
te handhaven viel. Israël werd in de verklaring opgeroepen om beheerst op te treden bij Palestijnse
demonstraties en de verlening van medische en humanitaire noodhulp voor slachtoffers niet te
belemmeren. Op 2 juni 1990 volgde een nieuwe verklaring, na een mislukte aanslag op Israël door het
Palestine Liberation Front (PLF), waarin deze en alle gewelddadige acties stevig werden veroordeeld
door de EEG. Het feit dat Arafat de aanslag niet ondubbelzinnig veroordeelde ontging Nederland en de
Twaalf niet, maar had buiten de verklaring geen directe gevolgen.86
Tevens waren de Twaalf van mening dat de VN een belangrijke rol zou moeten spelen in de
Intifada, vooral bij de bescherming van de Palestijnse bevolking. Een zogenaamde fact finding missie
door drie leden van de Veiligheidsraad werd echter geblokkeerd door een veto van de VS. Israël gaf ook
aan een dergelijke missie niet toe te willen laten. Wel ging Israël akkoord met het ontvangen van een
VN-afgezant. Een VN-vredesmacht uitzenden naar het gebied werd door Nederland echter vooralsnog
als voorbarig bestempeld, maar een constructieve bijdrage aan het vredesproces was wel gewenst
volgens de regering.87
De Nederlandse regering was de mening toegedaan dat er geen alternatief was voor een directe
dialoog tussen Israël en de Palestijnen. Het ondersteunde dan ook de pogingen van verschillende partijen
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om deze dialoog te realiseren. Tevens zou de regering er bij de PLO op blijven aandringen dat de
Palestijnen het bestaansrecht van Israël zouden moeten erkennen. Tot slot zou Nederland alleen het
vreedzaam nastreven van de doeleinden van de PLO kunnen accepteren.88
De relaties van de VS met de PLO stonden echter sinds de mislukte terroristische aanval van de
PLF op Israël van 30 mei 1990 – en Arafats weigering om deze ondubbelzinnig te veroordelen – onder
hoge druk. Hierdoor bleef enige voortgang in het vredesproces uit en de Nederlandse regering was
bevreesd dat deze vertraging tot gevolg zou hebben dat ook de gematigde stromingen binnen de PLO
ertoe gedwongen zouden kunnen worden om het vreedzame pad te verlaten.89 Een vredesconferentie
tussen Israël en de Palestijnen leek de regering op dat moment dan ook nog ver weg, mede omdat het
aantreden van een nieuwe Likud regering onder leiding van premier Yithzak Shamir – die niet positief
tegenover het vredesproces stond – dit bemoeilijkte. Ook waren Nederland en de Twaalf bezorgd om
het effect van het nederzettingenbeleid dat gevoerd werd door Israël. De enorme groei van
nederzettingen – onder toekomstig premier, destijds Minister van Huisvesting, Ariel Sharon – werd ook
hier al gezien als een probleem voor een eventuele vrede. Het huisvesten van joodse immigranten in de
bezette gebieden werd door de Nederlandse regering bestempeld als in strijd met de Vierde Geneefse
Conferentie.90 91
Na afloop van de Eerste Golfoorlog werd begin 1991 het vredesproces in het Midden-Oosten
nieuw leven ingeblazen. Echter, de steun van de PLO voor het regime van Saddam Hoessein had niet
alleen bij de Arabische landen geleid tot het verbreken of verminderen van relaties met de organisatie.
Ook de Twaalf hadden besloten om de contacten met de PLO op ministerieel niveau op te schorten.
Doordat de VS dezelfde mening toegedaan waren, kwam de PLO buitenspel te staan bij de eerste ronde
van onderhandelingen in Madrid tussen Israël en de Arabische landen. Wel vonden de Twaalf dat
onderhandelingen voor vrede in de regio door moesten gaan en dat hier vertegenwoordigers van het
Palestijnse volk bij betrokken zouden moeten worden. Deze onderhandelingen zouden gebaseerd
moeten zijn op resolutie 242 van de Veiligheidsraad. Maar een grote internationale vredesconferentie
was volgens het Europese standpunt nog niet aan de orde, omdat de partijen in de ogen van de Twaalf
eerst nader tot elkaar moesten komen voor een dergelijke conferentie zin zou hebben.92 Het Europese
standpunt dat de partijen eerste toenadering tot elkaar moesten zoeken, voordat er grote stappen naar
vrede gezet konden worden, was zoals eerder in dit hoofdstuk te lezen viel een kenmerkend onderdeel
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van de latere Oslo-Akkoorden. Deze vertrouwensopbouwende stappen worden ook wel beschouwd als
de oorzaak van zowel het initiële succes, als het latere falen van de akkoorden.93
Halverwege 1991 begonnen de VS vervolgens de basis te leggen voor de eerste conferentie in
Madrid. De conferentie zou het startpunt moeten zijn van zowel overleg tussen Israël en haar Arabische
buurlanden, als overleg tussen Israël en vertegenwoordigers van het Palestijnse volk, exclusief de PLO.
Hoewel er binnen Europa stemmen opgingen om betrokken te worden bij dit nieuwe vredesinitiatief,
werd in de Tweede Kamer door de heren Weisglas van oppositiepartij VVD, Van Weezel van
regeringspartij CDA en Van Dis van oppositiepartij SGP – de eerste twee hielden zich namens hun partij
bezig met buitenlandbeleid, terwijl Van Dis fractievoorzitter was – het standpunt verkondigd dat dit niet
noodzakelijk zou zijn. Een eventuele ondersteunde rol voor Europa binnen het vredesproces werd
voldoende geacht. Men moest vooral niet ‘te krampachtig’ proberen om Europa een rol te laten spelen
in het vredesproces als de problemen ook zonder Europa opgelost konden worden, was het argument.94
De Nederlandse regering nam hier een iets genuanceerder standpunt in en meende dat Europa, naast de
VS en de Sovjet-Unie, de taak had om de vertrouwenskloof tussen beide partijen zo goed mogelijk te
dichten. Verder zou de betrokkenheid van Nederland en Europa bij het vredesproces goed zijn met het
oog op toekomstige economische betrekkingen met het Midden-Oosten.95 Later dat jaar zou Nederland
in het kader van het EG voorzitterschap – met toestemming van Israël – aanzitten bij de
vredesconferentie in Madrid.
De ietwat afstandelijke houding van Nederland met betrekking tot het vredesproces was een
goede indicatie van de minieme rol die Nederland bij de Oslo-Akkoorden zou spelen en vond steun bij
zowel regerings- als oppositiepartijen. Hoewel de Nederlandse regering wel economische belangen zag
voor Nederland – en Europa – bij een geslaagd vredeproces, waren deze blijkbaar niet voldoende reden
om een actievere rol op zich te nemen in dit proces. Afgaande op de discussies in de Tweede Kamer
leek de nasleep van de Golfoorlog de prioriteit van de politiek in het buitenlandbeleid van Nederland
ten aanzien van het Midden-Oosten in deze jaren.96
In 1992 constateerde de heer Weisglas van de VVD in de Tweede Kamer dat de Europese
Gemeenschap – met Nederland als voorzitter – een zeer beperkte rol speelde bij de oplossing van het
Midden-Oosten conflict, ondanks de aanwezigheid bij de conferentie in Madrid.97 De EG kreeg in de
Tweede Kamer zelfs het verwijt dat het niet alleen bij de oplossing van het conflict in het Midden93
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Oosten een beperkte rol speelde, maar bij alle grote problemen in de wereld. Met betrekking tot het
vredesproces werd geconstateerd dat de Israëlische regering openingen bood in Madrid ten aanzien van
een compromis over het nederzettingenbeleid, waardoor er in de Tweede Kamer gelijk gesproken werd
over het opvoeren van de economische betrekkingen met Israël, die naar aanleiding van onvrede met
datzelfde beleid op een laag pitje waren gezet. 98
De versoepeling in Israëls houding in deze werd toegeschreven aan het aantreden van Rabin als
premier. Tevens had het aantreden van Rabin een positieve invloed op de relatie van Israël met de EG.
Als gevolg hiervan drongen ook de Twaalf weer aan bij Israël op een beëindiging van de
nederzettingsactiviteiten in de bezette gebieden. Bij de Arabische landen werd door de Twaalf ook druk
gezet, met als doel om een einde aan de economische boycot van Israël door deze landen te
bewerkstelligen. Verder bleef het principe van vertrouwensopbouwende stappen de kern van het
vredesproces volgens de Twaalf. De bilaterale onderhandelingen in Washington tussen Israël en
vertegenwoordigers van het Palestijnse volk werden dan ook positief ontvangen door de EG en de
Nederlandse regering, maar het had geen actievere rol van deze partijen in het vredesproces tot gevolg.
Men leek content te zijn met het feit dat de Amerikanen hierin het voortouw bleven nemen.99
Begin 1993 ontstond er in de Tweede Kamer enige ophef over de uitzetting van 400 Palestijnen
uit Israël die lid waren van de Hamas. De Nederlandse regering beschouwde de uitzetting als in strijd
met het internationale recht. Als gevolg hiervan werd een bezoek van Minister van Buitenlandse Zaken
Kooijmans aan Israël afgezegd. Deze afzegging werd echter in het Midden-Oosten opgevat als een
steunbetuiging van de Nederlandse regering voor Hamas. Dit was enigszins gênant, daar Nederland
Hamas en haar praktijken veroordeelde en absoluut geen steunbetuiging wilde verlenen aan de
organisatie en haar gewelddadige ideologie.100
Het ondertekenen van de Oslo-Akkoorden op 13 september 1993 werd vanzelfsprekend positief
ontvangen door de Nederlandse regering. Het werd beschouwd als een grote doorbraak in het
vredesproces, één die het uitgangspunt zou kunnen zijn voor een definitieve oplossing voor het
Israëlisch-Palestijns conflict. Wel werd door de Minister van Buitenlandse Zaken Kooijmans de
kanttekening geplaatst dat het hier om een eerste stap ging en dat er nog een lange weg van
onderhandelingen te gaan was. De onderhandelingen over de overgang van het Palestijnse interim
bestuur naar een definitieve vorm van zelfbestuur werden dan ook als cruciaal beschouwd door de
regering. Tevens werd er door de EG financiële steun toegezegd aan de Palestijnse interim regering.
Ook zouden rechtstreekse contacten vanuit Europa met zowel Israël als de Palestijnen ervoor moeten
zorgen, dat er voor beide zijden aanvaardbare oplossingen zouden worden gevonden in de verdere
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onderhandelingen. Hier werd vooral gedoeld op de kwestie van de Israëlische nederzettingen in bezet
gebied en de status van Jeruzalem, die beide als grote obstakels op de weg naar vrede gezien werden.
Belangrijk is dat Minister Kooijmans benadrukte dat dit alles voornamelijk binnen het kader van de EG
zou geschieden. Nederland zou dus geen onafhankelijk beleid gaan voeren ten aanzien van de kwestie,
maar zich conformeren aan het standpunt zoals ingenomen door de EG in zijn geheel.101
Ook binnen de Tweede Kamer werd het ondertekenen van het eerste Oslo-Akkoord positief
ontvangen, maar ook hier werd geconstateerd dat dit slechts een eerste stap van velen was en dat het
akkoord onder druk zou komen te staan van extreme elementen aan beide zijden. Tevens werden met
het bereiken van het akkoord de economische kansen hoog ingeschat. Het was volgens de Tweede
Kamer zaak om zo snel mogelijk een Europese positie te bepalen waardoor de Israëlische en Europese
markten op elkaar aangesloten zouden kunnen worden. Vooral investeringen in de Gaza-strook en
Jericho werden als vitaal gezien voor de Europese economie. Europa was volgens de Tweede Kamer
gebaat bij stabiliteit in de regio, zodat de economische kansen zo goed mogelijke benut zouden kunnen
worden. Daartoe moest Europa het beleid zo inrichten, dat de uitvoering van het akkoord niet bedreigd
zou worden door fundamentalistische elementen binnen zowel de Israëlische- als Palestijnse
gemeenschap.102
Verder werd door de Kamer de erkenning van de staat Israël door de PLO als vitaal gezien voor
verdere toenadering tussen Nederland en de PLO. Wel werd er benadrukt, zowel door de Kamer als
Minister Kooiijmans, dat toenadering geen erkenning van een Palestijnse staat, of het recht op een
Palestijnse staat, in zou houden. De PLO zou in Nederland vertegenwoordigd moeten blijven via een
‘informatiekantoor’ van de organisatie. Het kantoor zou geen officiële diplomatieke vertegenwoordiging
worden. Wel zou de PLO door Nederland erkend worden als de vertegenwoordiger van het Palestijnse
volk.103 Tevens werd het door de Kamer voor de bestendiging van het Oslo Akkoord als cruciaal
beschouwd dat beide partijen snelle en zichtbare stappen zouden zetten in de uitvoering van het akkoord.
Een ander belangrijk punt bleef de opheffing van de economische boycot van de Arabische
landen jegens Israël. De Minister van Buitenlandse Zaken zou er in gesprekken met ambtgenoten uit
deze landen dan ook op aandringen om de boycot te beëindigen, helaas zonder veel resultaat. De landen
in kwestie wilden eerst kijken hoe de uitvoering van het akkoord zou verlopen voor zij een opheffing
van de boycot jegens Israël zouden overwegen. Tot slot was de hoogte van de geldelijke bijdrage van
Nederland voor de ontwikkeling104 van de Palestijnse gebieden een vraag die veel bediscussieerd werd,
maar waar geen direct antwoord op gevonden werd. Wel nam de EG hierbij binnen de internationale
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gemeenschap het voortouw, met het argument dat zij vanwege de eerdere economische hulp aan de
Palestijnse gebieden uniek geschikt zou zijn om leiding te geven aan het internationale hulpprogramma
met als doel de realisatie van de economische opbouw van deze gebieden. De leidersrol van de VS in
het algemene vredesproces werd echter niet betwist, Europa richtte zich nog steeds vooral op het
economische aspect van het vredesproces.105 106
Begin 1994 werden de onderhandelingen over de overgang van het Palestijns interim-bestuur
naar een permanente status gestaakt vanwege een aanslag door joodse extremisten op een groot aantal
Palestijnen in Hebron. De VS drong er bij de PLO krachtig op aan om ondanks de aanslag – die een
grote impact had onder de Palestijnse bevolking – de onderhandelingen niet te staken. Nederland zou
het voorbeeld van de VS volgen door middel van een telegram aan Arafat door Minister Kooijmans,
waarin hij ook aandrong op hervatting van de onderhandelingen.107 Verder werd in 1994 de Nederlandse
monetaire hulp aan de Palestijnse Gebieden verhoogd naar 23 á 24 miljoen gulden per jaar. Dit geld was
voornamelijk bestemd voor economische opbouw van de gebieden, het opzetten van instituties voor het
effectieve bestuur van de gebieden, en het opzetten van een Palestijnse Milieuorganisatie. Belangrijk
ook was een Nederlandse handelsmissie onder leiding van de Staatssecretaris van Economische Zaken.
Economie bleef een zwaartepunt in het Nederlandse beleid ten aanzien van Israël en Palestina.108
Eveneens werd er in 1994 in de Tweede Kamer nog gesproken over de positieve rol die Israël volgens
de politici speelde in het vredesproces. Deze Israëlische houding verdiende dan ook alle lof en steun
volgens de Kamer. De PLO had daarentegen eind 1994 nog steeds niet de vernietiging van Israël uit het
handvest had geschrapt, tot onvrede van de Nederlandse politici. Ook de problemen tussen de PLO en
Hamas waren een punt van zorg, zeker gezien de destabiliserende invloed van Hamas op het
vredesproces.109
Voor het grootste deel van 1995 was er relatief weinig aandacht voor de Israëlisch-Palestijnse
kwestie in de Nederlandse politiek. Op 24 september dat jaar werd Oslo II getekend door beide partijen.
Vlak hiervoor vond er een bezoek plaats aan het Midden-Oosten door een delegatie bestaande uit de
Tweede Kamerleden die zitting namen in de commissie voor Buitenlandse Zaken. Tijdens dit bezoek
werden Egypte, Israël, de autonome Palestijnse Gebieden en Jordanië bezocht. Tijdens het bezoek aan
Israël kwam onder andere de rol van de EU in het vredesproces ter sprake. Hoewel Israël wel een rol
zag voor Europa, was het probleem dat er binnen de EU geen consensus bestond over welke rol dit zou
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moeten zijn. Dit vormde een ernstige belemmering voor een actievere Europese deelname aan het
vredesproces. De Arabische landen vroegen tijdens het bezoek aan de regio om een grotere rol van
Europa in het vredesproces. Zij hoopten dat de EU zo een tegenhanger kon vormen voor wat zij zagen
als de onvoorwaardelijke steun van de VS aan Israël. Voornamelijk kwam er bij beide partijen weer naar
voren dat de EU vooral op economisch gebied een belangrijke rol speelde. Volgens Israël zouden deze
economische banden gebruikt kunnen worden om druk te zetten op de Arabische landen in het
vredesproces.110
Opvallend is dat er in 1994 en zeker 1995 verder erg weinig te vinden was over het Nederlandse
en EU-beleid ten aanzien van de kwestie Israël-Palestina in de verslagen van de Tweede Kamer. Ook
het tekenen van Oslo II werd blijkbaar niet besproken in de Tweede Kamer. De regering had eveneens
weinig te melden over de kwestie. Natuurlijk is deze weergave alleen gestoeld op – het ontbreken van –
kamerstukken, maar het is zonder meer opvallend te noemen dat het vredesproces in deze periode zo
weinig aan bod is gekomen in de Tweede Kamer. Dit lijkt te duiden op de wens om het beleid dat
uitgestippeld was in de voorgaande jaren te continueren en dat er in zich in deze twee jaar geen reden
voordeed om dit beleid aan te passen.
De VS namen in het vredesproces in de jaren 1989-1995 duidelijk een voortrekkersrol op zich,
met onverwachts een hoofdrol voor Noorwegen bij de totstandkoming van de Oslo-Akkoorden. Deze
voortrekkersrol van de VS werd niet betwist. Europa en Nederland waren content met een rol op de
achtergrond. Kijkende naar de voorgaande beschrijving van het beleid ten aanzien van Israël en Palestina
in de periode 1989-1995, leek Nederland dan ook niet echt een duidelijk eigen beleid te hebben. Er werd
in de praktijk voornamelijk geconformeerd aan Europese standpunten, waarbij de ergste
geweldsuitwassen bijna plichtmatig veroordeeld werden. Ook werd er gewezen op de resoluties van de
VN Veiligheidsraad ten aanzien van, en de toepassing van de Geneefse Conventies op, het conflict, maar
van echte pogingen om beide zijden tot vrede te bewegen was weinig sprake. Dit gebrek aan een echt
standpunt kwam gedeeltelijk voort uit het laissez faire beleid van de Twaalf, maar binnen de
Nederlandse politiek werd er ook niet op aangedrongen om de Twaalf een actievere rol te laten spelen
binnen de oplossing van het conflict, integendeel zelfs. Zowel bij de conferentie van Madrid, als de
latere onderhandelingen die tot de Oslo Akkoorden zouden leiden, was er sprake van minimale
Nederlandse betrokkenheid. Ook binnen de Nederlandse politiek ontbrak de roep om het vergroten van
deze betrokkenheid.
Hoewel het lastig is een sluitende verklaring te vinden voor deze afwezigheid van Nederlandse
betrokkenheid aan de hand van enkel kamerstukken, lijkt het er sterk op dat er vooral sprake was van
desinteresse ten aanzien van Israël en Palestina, behalve waar het economische betrekkingen betrof.
Deze desinteresse kan op meerdere manieren verklaard worden, maar gezien de geschiedenis van het
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Nederlandse beleid ten aanzien van het conflict lijkt het vooral gebaseerd te zijn op de afwezigheid van
– grote – Nederlandse belangen in het Midden-Oosten. De belangen van Nederland op andere gebieden
van het internationale toneel in deze periode, zoals de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de gevolgen
hiervan, het conflict in Joegoslavië en de eerste Golfoorlog in Irak, waren vele mate groter dan de situatie
in het Midden-Oosten. Tevens kan het feit dat Nederland na de Jom Kippur-oorlog en de oliecrisis van
1973 een meer evenwichtig beleid ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict voerde – en dus zijn
vingers niet wilde branden – ook een rol gespeeld hebben. Het Nederlandse beleid tijdens deze eerste
periode in dit onderzoek werd dus vooral gekenmerkt door een zekere mate van afstandelijkheid.
Nederland leek zich te conformeren aan de standpunten binnen Europa. In het volgende stuk zal er
onderzocht worden of deze houding veranderde in de periode tussen het sluiten van Oslo II en de start
van de Tweede Intifada in september 2000.

1.2 Tussen Oslo en de Tweede Intifada
1.2.1 De mislukking van Oslo
Oslo II was niet het laatste akkoord dat werd gesloten tussen de Palestijnen en Israël. In januari 1997
werd er een akkoord gesloten over de verdeling van de stad Hebron, gelegen in Gaza, en de verdere
voortgang van het vredesproces wat vast zat op dat moment. In dit akkoord bevestigden beide partijen
nog steeds naar vrede te streven, en gingen zei verder verplichtingen aan over de uitvoering van de
eerder gesloten akkoorden.111 In oktober 1998 werd het ‘Wye Memorandum’ getekend, wat enkele
openstaande problemen van de Oslo-Akkoorden op zou lossen. Deze akkoorden waren echter het gevolg
van zware Amerikaanse druk, niet van de wil van Israël en de Palestijnse Autoriteit om te onderhandelen.
Ook de vervulling van de verplichtingen aangegaan onder de Oslo-Akkoorden liet te wensen over. Al
snel kon er gezegd worden dat het optimisme van Oslo dood was.112
Hoe is dit te verklaren? De reden bij zowel Israël als de Palestijnen lijkt vooral bij de interne
oppositie tegen de Akkoorden te liggen. Hoewel bij de presentatie van de Oslo-Akkoorden bijna zestig
procent van de Israëliërs de Akkoorden steunde, was lang niet iedereen hier even positief over.113 De
moord op Israëlisch premier Yithzak Rabin toonde aan dat er binnen Israël ook heftig verzet bestond
tegen het doen van enige concessies aan de Palestijnen. Vooral onder ultraorthodoxe joden en
extremistische kolonisten was hier veel weerstand tegen. Deze groepen waren van mening dat het
opgeven van welk stuk joods land dan ook gelijk stond aan ketterij.114
Binnen de Israëlische politiek was er eveneens verzet tegen de Akkoorden. Een fervent
tegenstander van de Oslo-Akkoorden was de rechtse Likud-partij van Benjamin Netanyahu. Netanyahu
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sprak zich regelmatig uit tegen de Akkoorden en premier Rabin, zelfs in zodanige mate dat de weduwe
van Rabin, Leah, Netanyahu ervan beschuldigde dat hij de atmosfeer die tot de moord op Rabin had
geleid mogelijk had gemaakt.115 Netanyahu nam regelmatig deel aan anti-regeringsdemonstraties. Ook
maakte hij in zijn kritiek op Rabin gebruik van dezelfde anti-Oslo retoriek als de ultraorthodoxe joden.
Netanyahu beschuldigde Rabin er van dat hij en zijn regering ver verwijderd waren geraakt van de
joodse waarden, en dat zij een bedreiging vormden voor het joodse vaderland.116
Na de moord op Rabin kwam Likud– na een korte periode waarin Shimon Peres interim premier
was – aan de macht in juni 1996, en werd Netanyahu premier.117 Trouw aan haar eerdere verzet tegen
de Akkoorden was Likud niet bereid ook maar enige verdere concessies te doen aan de Palestijnen.
Tevens werd er gepoogd zo min mogelijk te voldoen aan de reeds gedane concessies. Drie jaar lang
probeerde de door de Likud gedomineerde regering de effecten van Oslo te verzachtten, met zorgen over
veiligheid als belangrijkste argument. Het toenemende geweld van Palestijnse zijde kwam Likud dan
ook prima uit. De pogingen om Oslo te marginaliseren werden volgehouden tot aan de
verkiezingsoverwinning van Ehud Barak en zijn Arbeiderspartij in 1999.118
Ook aan Palestijnse zijde was er sprake van weerstand, die ironisch genoeg erg veel leek op de
weerstand aan Israëlische zijde. Ook hier was er sprake van Palestijnen die de Akkoorden afwezen met
bijna dezelfde retoriek als gebruikt werd aan Israëlische zijde, namelijk dat de akkoorden verraad waren
en dat er geen centimeter Palestijns land opgegeven mocht worden. De PLO had ook te maken met de
opkomst van Islamitische groepen zoals Hamas en PIJ. Het verschil was wel dat hier sprake was
continuïteit van leiderschap – doordat Arafat erin slaagde niet vermoord te worden – en dat Arafat
succesvol de oppositie onder controle wist te brengen. Ook had Arafat zijn reputatie verbonden aan de
Akkoorden en kon hij hier dus niet zomaar vanaf stappen.119
Toch ontstond er aan Palestijnse zijde steeds meer onvrede. Deze onvrede kwam voort uit de
pogingen van Israël – onder leiding van Likud en Netanyahu – om zo min mogelijk van de gedane
concessies onder Oslo daadwerkelijk uit te voeren. Tussen 1993 en het begin van de Tweede Intifada in
2000 bleef de steun voor de Oslo-Akkoorden onder de Palestijnse bevolking gestaag afnemen, terwijl
het aantal grieven met Israël alleen maar toenam. Een belangrijk probleem was dat de Palestijnse
Autoriteit maar 18 procent van de Westoever onder controle had in 2000, terwijl Israël 200 vierkante
kilometer aan gebied extra in bezit nam. Israël bouwde 30 nieuwe nederzettingen, tezamen met 500
kilometer aan zogenaamde bypass wegen die de nederzettingen met elkaar moesten verbinden. De
wegen liepen dwars door Palestijns gebied, waardoor dit van elkaar gescheiden werd. In Oost-Jerusalem
en de bestaande nederzettingen werden tevens 90.000 huizen bijgebouwd.120 Verder werden Palestijnse
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arbeiders langzaamaan geweerd uit Israël en vervangen door krachten uit Zuidoost-Azië, Afrika en OostEuropa, waardoor de economische situatie in de gebieden verslechterde. Belangrijke natuurlijke
voorraden zoals water werden door Israël gemonopoliseerd. Dit waren geen maatregelen die vertrouwen
opriepen bij de Palestijnen.121
De steun voor de PLO – de voornaamste steunpilaar van het akkoord – nam gestaag af wegens
corruptie binnen de organisatie. De uit Tunis teruggekeerde PLO leiders ontmantelden de grass-roots
organisaties die tijdens de Eerste Intifada ontstaan waren om hun eigen positie te versterken, terwijl zij
luxueuze villa’s voor zichzelf lieten bouwen. Belangrijke posities werden verdeeld onder vrienden van
de PLO-leiders en er verdween veel monetaire hulp in de zakken van de leiders en hun entourage.122
Daar de PLO sinds de Oslo-Akkoorden de officiële vertegenwoordiger van het Palestijnse volk was en
dit akkoord duidelijk geen verbetering bracht voor het overgrote deel van de Palestijnen, was het niet
gek dat de Palestijnen langzaam maar zeker hun loyaliteit naar organisaties zoals Hamas verschoven.
De periode tussen Oslo en de Tweede Intifada was geen vreedzame periode. De door de Likud
gedomineerde regering van Israël besloot zich sterk te contrasteren met de regering- Rabin door de
confrontatie met de Palestijnen te zoeken tijdens haar regeerperiode. Dit werd gedaan door eind 1996 te
starten met het uitgraven van de Hasmoneese Tunnel onder de Tempelberg, een gevoelig punt voor
zowel gelovige joden als moslims. Onder moslims heerste de angst dat Israël de tunnel wilde gebruiken
om de heilige plaatsen van de Islam boven op de Tempelberg te ondermijnen. Het gevolg van de herstart
van de uitgravingen onder de Tempelberg waren drie dagen van rellen en demonstraties, zowel in
Jeruzalem als op de Westoever. Daar de rellen onderling gecoördineerd werden, begonnen de Israëliërs
Arafat ervan te verdenken dat hij deze in gang had gezet. Als om dit vermoeden te bevestigen, bleek dat
de Palestijnse veiligheidstroepen niet hielpen om de rellen in toom te houden, maar zich juist bij de
onlusten aansloten. De Israëlische veiligheidstroepen waren niet voorbereid op een mix van vijandelijke
demonstranten en bewapende Palestijnse politie die hen beschoot en het gevolg was dan ook dat er aan
het einde van de rit 58 dode Palestijnen en 15 dode Israëliërs te betreuren waren.123
Het voorval had negatieve gevolgen aan de onderhandelingstafel voor Israël. De VS zetten flink
druk op Netanyahu om concessies te doen naar aanleiding van het bloedbad, om zo het vredesproces in
leven te houden. Dit nam Netanyahu de Amerikanen niet in dank af. De stad Hebron werd voor een
groot deel aan de Palestijnen toegewezen, wat bij Netanyahu’s achterban weer niet goed viel.124
Voor Arafat was de uitkomst van het bloedbad positief. Hij verkreeg namelijk verdere
concessies van Israël die hij kon gebruiken om zijn steun onder de Palestijnen te vergroten. De
Palestijnse onderzoeksjournalist Wafa Amr beweerde na afloop dat Arafat gehoopt had dat de
internationale druk op Israël toe zou nemen naarmate het geweld toenam en daarom niets deed om het
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geweld te beëindigen. De Israëliërs waren na dit gebeuren echter zeer wantrouwig geworden tegenover
Arafat. Zij zagen dat de PLO in het geval van geweld zich – in plaats van zich op te stellen als een
partner – wel eens heel snel tegen Israël zou kunnen keren. Het verraad van de Palestijnse politie die het
vuur op Israëliërs openden stak diep. Vanaf dat moment zou Israël alles in het werk stellen om ervoor
te zorgen dat Arafat en de Palestijnen niet politiek beloond zouden worden voor het toelaten en
aanwakkeren van geweld. Het Israëlische vertrouwen in Arafat als een partner voor vrede was flink
afgenomen naar aanleiding van de rellen. Dit gebrek aan vertrouwen werd een extra hindernis aan de
onderhandelingstafel. Verder waren de concessies die Netayahu zo vlak na zijn aantreden – in strijd met
zijn verkiezingsbeloften – moest doen, de basis voor zijn politiek van non-coöperatie met de OsloAkkoorden in de periode 1996-1999. Hij moest nu aan zijn achterban gaan bewijzen dat hij zijn
verkiezingsbeloften van zo min mogelijk concessies aan de Palestijnen wel degelijk waar kon maken.125
Het aantreden van Ehud Barak als premier in 1999 kon niet meer voorkomen dat het
vredesproces vastliep. Barak was als lid van de Arbeiderspartij een stuk positiever over de OsloAkkoorden dan zijn voorganger Netanyahu. Hij zag het ontstaan van een Palestijnse staat als
onvermijdelijk. Na de val van Netanyahu werd Barak gedwongen een coalitie van in totaal zeven
verschillende partijen te vormen, waardoor hij geen stabiele machtsbasis had binnen Israël.126 Om de
impasse te doorbreken probeerde Amerikaans President Bill Clinton in juli 2000 beide partijen nog één
maal nader tot elkaar te brengen in Camp David.
Aangezien Barak vanwege de instabiele politieke situatie in Israël maar een zeer beperkt politiek
kapitaal had – en dus niet de steun bezat voor een lange ronde van onderhandelingen met de Palestijnen
– waagde hij de gok het zo kenmerkende stap-voor-stap proces van de Oslo-Akkoorden te laten vallen,
in een poging om in één keer tot een oplossing te komen. Om dit te bereiken deed hij Arafat een voorstel
waarin alles opgelost zou worden, inclusief de status van Jeruzalem en de definitieve verdeling van
Palestijnse gebieden. Hoewel Barak ver ging in zijn voorstel, met concessies die hem niet in dank
afgenomen zouden worden thuis, was het voorstel niet onderhandelbaar. Arafat besloot het voorstel niet
te accepteren, mede omdat hij vreesde dat verdere concessies hem onder de Palestijnen nog meer steun
zou kosten. Twee maanden later zou de Tweede Intifada van start gaan.127
Tegen het eind van de jaren negentig was het vredesproces zo goed als failliet. Tussen de
verdragen van Oslo en het begin van de Tweede Intifada nam het onderlinge vertrouwen aan beide zijden
van het conflict in rap tempo af, wat de uitvoering van de Oslo-Akkoorden en verdere onderhandelingen
zeer bemoeilijkte. Binnenlandse factoren zorgden er verder voor dat beide zijden steeds minder geneigd
– en in staat – waren om elkaar tegemoet te komen, waardoor de grieven onder beide volken aan de
vooravond van de Tweede Intifada hoog opliepen.
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1.2.2 Internationaal beleid tussen Oslo en de Tweede Intifada
Zoals vermeld begon begin 1996 begon het vredesproces in het Midden-Oosten langzaam maar zeker
vast te lopen. Ook in Nederland werd dit opgemerkt en een voorgenomen bezoek van Minister van
Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo was een heikel punt in de Tweede Kamer. Centraal in de tweespalt
in de Kamer was het geplande bezoek van Van Mierlo aan het Orient House in Oost-Jeruzalem.128 Israël
was bij voorbaat tegen een dergelijk bezoek, daar het een erkenning van de Palestijnse claim op
Jeruzalem in zou houden. De Amerikanen bijvoorbeeld hadden om deze reden nooit een bezoek gebracht
aan het Orient House. De Europese lijn was echter anders, en Ministers van EU-landen brachten bijna
standaard een bezoek, zonder dat dit een erkenning van de Palestijnse claim inhield.
In de Tweede Kamer ontstond een discussie over het bezoek van de Minister aan het huis. Een
deel van de Kamer – namelijk oppositiepartijen CDA, RPF, SGP, tezamen met regeringspartij VVD –
vond dat er van het bezoek afgezien moest worden daar het wel een erkenning van de Palestijnse claim
op Jeruzalem in zou houden. Het andere deel van de Kamer – namelijk regeringspartijen D66 en PvdA,
tezamen met oppositiepartijen Groenlinks en SP – vond dat het bezoek juist door moest gaan, onder
andere omdat het bezoek aan het Orient House EU-beleid was.129 Minister Van Mierlo koos er voor om
wel op bezoek te gaan – ondanks verdeeldheid binnen de verschillende regeringsfracties in de Kamer –
maar benadrukte dat dit bezoek geen erkenning van een Palestijnse claim op Jeruzalem inhield. Een
standpunt wat hij extra wilde benadrukken vanwege de precaire situatie waarin het vredesproces zich
bevond, vooral nu er onderhandelingen plaatsvonden over de status van Jeruzalem. Afwijken van de
gebruikelijke lijn zou door beide partijen in het vredesproces geïnterpreteerd worden als een
steunverklaring aan ofwel Israël, ofwel de Palestijnen. 130 Daar Nederland en de EU niet vooruit wilden
lopen op de uitkomst van de onderhandelingen over Jeruzalem tussen Israël en de Palestijnen, werd er
gekozen om zowel mogelijk de eerder uitgestippelde lijn te volgen en zich afzijdig te houden door geen
partij te kiezen.131
In februari 1996 bracht de Minister van Ontwikkelingssamenwerking Pronk een bezoek aan de
Gaza-strook en de Westelijke Jordaanoever om te zien hoe het met de internationale hulp in deze
gebieden gesteld was en wat de politieke en sociaaleconomische context was waarin het programma
werd uitgevoerd. De Minister constateerde dat het draagvlak voor de Oslo-Akkoorden en het
vredesproces flink afgenomen was vanwege de uitzichtloosheid van de levenssituatie van veel
Palestijnen. Volgens Pronk onderschatte de internationale gemeenschap de waarde van het verbeteren
van de levensomstandigheden van de Palestijnen en het effect dat verbeterde omstandigheden zouden
hebben op het voorkomen van steun voor extremistische groeperingen zoals Hamas. Helaas constateerde
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de Minister dat het tegenovergestelde het geval was en dat radicalisering juist in de hand gewerkt werd
door de huidige situatie. Het resultaat was dat de Minister de 60 miljoen gulden die voor 1996
beschikbaar was gesteld voor hulp aan Gaza en de Westoever vooral wilde besteden aan projecten die
snel resultaat zouden hebben. 132 Deze manier van hulp leek erop gericht om te pogen om langs deze
weg radicalisering te voorkomen en de bedreiging voor het vredesproces te verminderen.
Tevens ontmoette Pronk President Arafat tijdens zijn reis. Uit dit gesprek bleek dat Arafat grote
kritiek had op de sociaaleconomische situatie, de voortgaande uitbereiding van Israëlische
nederzettingen en de zogenaamde bypass roads in de Palestijnse gebieden. Hoewel Arafat de VS al
meerdere malen had verzocht om druk te zetten op Israël om met deze activiteiten te stoppen, was dit
nog zonder resultaat gebleven. De VS bleven een vrij pro-Israëlisch beleid voeren en waren onwillig om
snel in te grijpen namens de Palestijnse Autoriteit.133 Ook werd er vanuit Israël en de VS druk gezet op
de Palestijnse veiligheidsdiensten om snel en effectief op te treden jegens terroristische elementen en
tegenstanders van de Oslo-Akkoorden binnen de Palestijnse samenleving. Deze manier van optreden
had echter tot gevolg dat de mensenrechten lang niet altijd gerespecteerd werden, wat Minister Pronk
een zorgwekkende ontwikkeling vond. Nederland was van mening dat een stabiele, veilige en
democratische Palestijnse samenleving zeer belangrijk was voor het slagen van het vredesproces.
Daarbij hoorde een in de samenleving ingebed veiligheidsapparaat dat respect had voor haar burgers
volgens de Minister, iets wat onder de huidige omstandigheden niet het geval leek te zijn.134
In de Tweede Kamer gingen er halverwege 1996 echter stemmen op van de VVD, D66 en PvdA
– allen regeringspartijen – dat de Palestijnse Autoriteit meer druk moest zetten op organisaties als Hamas
door deze harder aan te pakken, meer wapens in beslag te nemen en verdachten te arresteren. Wel
moesten de mensenrechten zoveel mogelijk gerespecteerd worden en moest het vredesproces
evenwichtig benaderd worden.
Gezien de gespannen situatie in Israël – met de verkiezingen die Likud zou winnen in aantocht
– was ondertussen het EU-beleid ten aanzien van het Orient House aangepast. Ministers uit EU-landen
zouden voorlopig geen bezoek brengen. Minister van Mierlo werd duidelijk gemaakt dat de politici het
jammer vonden dat hij dit eerder dat jaar toch wel had gedaan, tegen het advies van een deel van de
Kamer in.135 De Tweede Kamer wilde ook dat terreuraanslagen steviger veroordeeld zouden worden.
De regeringsfacties in de Kamer merkten op dat de veroordelingen wat plichtmatig overkwamen. Er
werd afgevraagd of deze veroordelingen wel effect sorteerden. In EU-verband zou er volgens de Kamer
eveneens harder tegen de terreurdaden in het Midden-Oosten opgestreden moeten worden. Hiernaast
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kwam ook weer het belang van de economische opbouw van de Palestijnse gebieden – en de kansen
voor het Nederlandse bedrijfsleven aldaar – aan bod in de Kamer en werd het belang hiervan – tezamen
met het humanitaire vraagstuk van hulp aan Palestijnse vluchtelingen – weer benadrukt.136
Tot slot constateerde de Kamer dat er onder de Israëlische bevolking voornamelijk de
verwachting heerste dat het vredesproces veiligheid zou opleveren, en onder de Palestijnse bevolking
de verwachting dat het vooral economische verbetering teweeg zou brengen. Het uitblijven van deze
gevolgen op korte termijn zou een negatief effect hebben op de voortgang van het vredesproces.
Nederland en de EU zouden er dus alles aan moeten doen om de veiligheid voor de Israëlische bevolking
en de economische welvaart voor de Palestijnse bevolking te bevorderen.137
Minister

van

Mierlo

zei

over

de

terreurdaden

van

Hamas

en

de

Israëlische

vergeldingsmaatregelen in reactie daarop – zoals het afsluiten van de bezette gebieden, het opblazen van
huizen en andere soms draconische maatregelen – dat deze niet altijd goedgekeurd werden door de
Nederlandse regering, maar dat deze vanuit Israëlisch oogpunt begrijpelijk waren. Hoewel de
maatregelen een negatief effect op het vredesproces zouden kunnen hebben – wat de Nederlandse
regering zorgen baarde – was het volgens Van Mierlo niet aan Nederland om zich uit te spreken over
welke maatregelen Israël wel en niet zou mogen nemen in reactie op terreurdaden. Wel zou er druk gezet
moeten worden op Israël om hulpgoederen door te laten naar de Palestijnse gebieden. Arafat zou op zijn
beurt bewogen moeten worden om meer terroristen op te sporen en te arresteren. Dit waren maatregelen
die in EU-verband getroffen zouden worden. Ook werd er in EU-verband besloten om tot de
verkiezingen in Israël geen bezoek meer te brengen aan het land. Het was duidelijk dat Nederland de
relatie met Israël niet in gevaar wilde brengen en dat het zich voornamelijk wilde richtten op
economische en humanitaire vraagstukken. Het risico om een standpunt in te nemen over moeilijkere
onderwerpen leek nog steeds vermeden te worden door zowel de EU als Nederland.138
Eind 1996 besloot de EU een poging te doen om haar rol in het vredesproces te versterken met
de benoeming van Speciaal Afgezant voor het Midden-Oosten Miguel Angel Moratinos door de
Algemene Raad.139 Israël en de VS hadden in eerste instantie twijfels bij deze benoeming, maar die
verdwenen nadat de EU verzekerde dat het de inspanningen van de VS niet wilde doorkruisen en dat de
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Afgezant complementair met de VS zou moeten optreden.140 141
De benoeming van Moratinos vond plaats in de tijd dat de spanningen rond Hebron hoog
opliepen omdat de terugtrekking van Israëlische troepen niet volgens schema verliep. Uiteindelijk was
Moratinos niet direct betrokken bij de onderhandelingen voor het Hebron-akkoord in 1997, maar wist
hij wel tijdens de eindfase van de onderhandelingen op verzoek van Arafat een ‘Letter of Assurances’
van de EU te bewerkstelligen. In deze brief beloofde de EU haar politieke en morele gewicht aan te
wenden om de verdere uitvoering van de verplichtingen aangegaan door beide partijen onder de reeds
gesloten vredesakkoorden te waarborgen.142 Naast deze verzekeringen zouden Nederland en de EU zich
blijven inzetten voor de sociaaleconomische omstandigheden in Gaza en de Westoever. Een goed
perspectief op economische ontwikkeling werd als vitaal gezien voor de veiligheid en het democratische
karakter van het Palestijnse volk. De afsluiting van deze gebieden door Israël werd dus gezien als een
gevaar voor de stabiliteit in de regio.143
Verder werd er in 1996 nog de Verklaring van Dublin uitgegeven door de Europese Unie, waarin
werd verklaard dat e in het EU-beleid ten aanzien van het conflict tussen Israël en de Palestijnen vooral
’evenhandedness’ gehanteerd zou worden. Dit hield in dat de EU en Nederland in hun beleid zoveel
mogelijk evenwichtig zouden zijn in het vredesproces. Natuurlijk zag ook Minister van Mierlo in dat dit
niet altijd haalbaar was, zoals met de rellen rond de Hasmoneese Tunnel in 1996, waarbij er een sterk
signaal werd afgegeven naar één kant van het conflict.144 Toch zou er zoveel mogelijk uitgegaan moeten
worden van het even-handed principe, om zo verdere de balans in het vredesproces te bewaren en een
zo groot mogelijke kans op vrede te waarborgen.145
In 1997 werd er door de vaste commissie voor Defensie van de Tweede Kamer een werkbezoek
aan Israël gebracht. Hieruit kwam naar voren dat Israël een grotere rol voor de EU weggelegd zag in het
vredesproces, en werd er aangedrongen op meer Europese betrokkenheid bij de bestrijding van
extremisme en de terreurdaden die hier het gevolg van waren.146
Voor de rest van 1997 kwam de kwestie niet aan bod in de Tweede Kamer. Pas in augustus 1998
berichte de nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken, Jozias van Aartsen, de Kamer over de status van
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het vredesproces in het Midden-Oosten. Er werd door de Minister geconstateerd dat het vredesproces,
ondanks de vele onderhandelingsrondes vastgelopen was. Helaas moest Nederland nu ook constateren
dat de kleine stappen vertrouwensopbouwende stappen – die kenmerkend waren voor de OsloAkkoorden – al een groot probleem vormden. Kwesties zoals Jeruzalem waren nog niet eens ter sprake
gekomen, terwijl de deadline voor de laatste onderhandeling in het kader van de Oslo-Akkoorden op 4
mei 1999 lag. De regering was bang dat het vastlopen van het vredesproces een destabiliserende invloed
zou hebben op de regio en dat dit zou kunnen leiden tot een escalatie van geweld. Nederland vond het
dan ook zaak dat, om een escalatie te voorkomen, er toch op de in Oslo ingeslagen weg verder gegaan
moest worden.147
De VS hadden in maart 1998 in het kader van verdere onderhandelingen wel een voorstel gedaan
over de Israëlische terugtrekking uit de Westelijke Jordaanoever, waar 13,1 procent van het gebied
overgedragen zou worden aan de Palestijnen. Israël wilde echter vanwege de staatsveiligheid – waar de
frase strategisch noodzakelijk weer aan bod kwam – niet verder gaan dan 9 procent. De Palestijnen
hadden het over 40 procent, maar Arafat zwichtte voor de VS en aanvaarde de door hen voorgestelde
13,1 procent als basis voor verdere onderhandelingen. Israël beklaagde zich tevens over de gebrekkige
pogingen van de Palestijnse Autoriteit om het terrorisme in te perken en de te grote omvang van de
Palestijnse politiemacht, die 36.000 in plaats van de overeengekomen 24.000 manschappen bedroeg.
Ook was de erkenning van de staat Israël nog niet bekrachtigd door de Palestijnse Nationale Raad, iets
wat een eis was van Premier Netanyahu. Wederom kwamen de VS hier met een compromis, waarbij het
Uitvoerend Comité van de PLO de bekrachtiging zou doen in plaats van de Nationale Raad.148 Aan
Palestijnse zijde was het nederzettingenbeleid in de Palestijnse gebieden een belangrijk probleem. De
EU keurde dit Israëlische beleid scherp af, maar de VS hielden een veroordeling van Israël in de VNVeiligheidsraad tegen met een veto. De VS riepen Israël echter wel op om niet verder te gaan met het
uitbreiden van nederzettingen.149
Over het algemeen bleef de EU de leidersrol en ideeën van de VS in het vredesproces
ondersteunen, waar mogelijk met de hulp van Speciaal Afgezant Moratinos. Weer werd de nadruk
gelegd op de EU als belangrijkste handelspartner van Israël, het belang van goede Israëlisch-Palestijnse
afspraken en contacten op economisch niveau en de belangrijke rol die de EU hierin kon spelen.
Nederland vond voornamelijk dat het beleid van de EU inzake het Midden-Oosten op de VS afgestemd
zou moeten blijven. Pogingen van andere landen om vredesconferenties te organiseren – zoals Egypte
en Frankijk met Apppel pour la Paix –150 verdienden de aandacht, maar het was van het grootste belang

147

Tweede Kamer der Staten-Generaal, 28-08-1998, Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, De situatie
in het Midden-Oosten, Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 23 432, nr. 19 1, (SDU uitgeverij ’s-Gravenhage
1998), 1-2.
148
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 28-08-1998, Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, 2-3.
149
Ibidem, 3.
150
Het Appel pour la paix initiatief. Helaas wordt in de Kamerstukken niet uitgelegd wat dit initiatief inhield.

36

dat deze initiatieven niet de bemiddelingspogingen van de VS zou doorkruisen.151 De VS namen dus
nog steeds duidelijk het voortouw in het vredesproces en Nederland en de EU vonden een rol op de
achtergrond geen probleem.
In de Tweede Kamer werd in oktober 1998 wederom opgemerkt dat de EU vooral een rol
speelde op het economische vlak van het vredesproces, maar dat Europa op het politieke vlak maar een
beperkte rol had. Ook werd er opgemerkt door de heer Weisglas van de VVD – op dat belast met
buitenlandbeleid namens de regeringspartij – dat hoewel Nederland zich vanwege de goede contacten
met zowel Israël als de Palestijnen in een perfecte positie als bemiddelaar bevond, er in het kader van
de Europese Unie slechts een beperkte rol gespeeld kon worden door Nederland in het vredesproces.
Daarom waren Weisglas, en meerdere Kamerleden met hem zoals de heer Hoekema van D66 – eveneens
een regeringspartij en belast met buitenlandbeleid – blij dat de EU vooral de inspanningen van de VS in
het vredesproces zou ondersteunen.152
Minister van Aartsen zag de rol van de EU vooral als complementair aan die van de VS, wat
ruimte open zou laten voor eigen ideeën en initiatieven in het vredesproces. Wel benadrukte hij dat deze
rol niet te ver van de ideeën van de VS mocht afwijken, en deze ook de initiatieven van de VS niet mocht
doorkruisen.153 Een belangrijk punt van aandacht voor de regering en de EU was de slechte situatie van
de mensenrechten, zowel in de door Israël als de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden.
De EU was onder Nederlands voorzitterschap begonnen met een kwartaalanalyse van de
mensenrechtensituatie in de Palestijnse gebieden, waarvan de resultaten besproken werden met zowel
Israël als de Palestijnse Autoriteit.154
Een ander punt van aandacht in 1998 was de bekrachtiging van het nieuwe handvest van de PLO
waarin de staat Israël werd erkend. Dit werd met goedkeuring ontvangen door de VS, de EU en
Nederland. Echter, Fatah publiceerde vlak hierna het oude handvest, waar alle anti-Israëlische teksten –
zoals de oproep tot uitroeiing van het Zionisme en een gewapende revolutie – gewoon weer instonden.
De Nederlandse regering beoordeelde deze tekst als volstrekt onaanvaardbaar en stelde vraagtekens bij
de beweegredenen van Fatah om de tekst te plaatsen op hun website.155
De aanleg van een haven in Gaza – met Nederlandse financiële, technische en coördinerende
hulp – was wel een punt waar de EU een patstelling tussen Israël en de Palestijnen probeerde op te
lossen. De EU zag Palestijnse economische belangen in het doorgaan van deze haven en indirect ook
Europese economische belangen, gezien haar status als belangrijke handelspartner in de regio. De aanleg
van deze haven was al langer een punt van de Oslo-Akkoorden en kwam uiteindelijk ook terug in het
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Wye Memorandum, wat onder zware Amerikaanse druk getekend werd door Netanyahu en Arafat op 23
oktober 1998.156
Het aantreden van Ehud Barak in 1999 als de nieuwe premier van Israël werd in Nederland
positief ontvangen. Van Aartsen had de hoop dat dit een gunstige ontwikkeling zou zijn voor het
vredesproces in het Midden-Oosten. Wel werd ook door Nederland een probleem voorzien in de coalitie
die Barak zou moeten vormen om te kunnen regeren. Er was dan ook de hoop dat hij voldoende steun
zou kunnen vergaren om het vredesproces weer succesvol op te starten, omdat anders de situatie in en
rondom de Palestijnse Gebieden wel eens zou kunnen escaleren.157 Later zou blijken dat deze angsten
gegrond waren en dat ook Barak er niet in zou slagen om het vredesproces weer op gang te krijgen.
Opvallend is wel dat Nederland en de EU er niet voor kozen om hun steun voor premier Barak uit te
spreken, in wie zij toch de beste hoop op vrede zagen. Dit kan ook te maken hebben met de
voortrekkersrol die de VS bleef spelen in het vredesproces waar de andere partijen zich in schikten.
Mensenrechten bleven een punt van aandacht in 1999. Israël werd beschuldigd van schendingen
van de Vierde Geneefse Conventie, waarop er op 15 juli een conferentie van Hoge Verdragssluitende
partijen bij de Vierde Geneefse Conventie plaatsvond. De beschuldigingen aan het adres van Israël
waren voornamelijk die van martelingen, administratieve detenties, het afsluiten van gebieden onder
Palestijns gezag en het vernielen van Palestijnse huizen als strafmaatregel. Israël weigerde de
conferentie bij te wonen daar de Conventie volgens hen geen grondslag bood voor een dergelijke
bijeenkomst en dat de politisering van het debat over de Conventie een negatief effect op het
vredesproces zou hebben. Naar aanleiding van vragen gesteld aan Minister van Aartsen door de Tweede
Kamer, bleek dat Nederland en de EU als onderdeel van de Hoge Verdragssluitende partijen bij de
Vierde Geneefse Conventie hadden besloten de conferentie daarom op te schorten, met de voorwaarde
dat deze opnieuw bijeen zou komen afhankelijk van de humanitaire situatie in het gebied.158 Hoewel de
mensenrechtenschendingen – die overigens ook in gebieden plaatsvonden die door de Palestijnse
Autoriteit gecontroleerd werden – dus wel woordelijk aan de kaak werden gesteld, werd er geen actie
ondernomen. Dit waarschijnlijk vanwege de angst het vredesproces te verstoren en om de nieuwe
premier Barak een kans te geven de situatie te verbeteren.
Eind augustus 1999 bracht de Minister van Buitenlandse Zaken een bezoek aan het MiddenOosten waarbij het vredesproces centraal stond, tezamen met een onderzoek naar de mogelijkheden om
de Nederlandse betrokkenheid bij het vredesproces te vergroten. Volgens Van Aartsen lagen deze
mogelijkheden voornamelijk op het terrein van waterproblematiek en regionale economische
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samenwerking. Van Aartsen deed een beroep op Israël om geen activiteiten te ondernemen die een
negatief effect zouden hebben op het wederzijds vertrouwen wat nu langzaam terugkeerde. Stoppen met
de bouw van nieuwe nederzettingen was een belangrijk onderdeel hiervan in de ogen van de Minister.
De Israëlische Minister Levy zei toe dat er onder de huidige regering geen verdere uitbereiding van de
nederzettingen zou plaatsvinden. De Palestijnen spraken zich in een gesprek met Van Aartsen hoopvol
uit over premier Barak en zijn integriteit, maar benadrukte wel de noodzaak tot het snel overgaan tot
daden. Wel sprak hij zijn zorgen uit over de mensenrechtenschendingen in de Palestijnse gebieden, waar
de veiligheid en het voorkomen van terrorisme nog steeds voor mensenrechten leken te gaan, terwijl dit
hand in hand zou moeten gaan in Nederlandse ogen. 159
Van Aartsen concludeerde dat beide partijen – hoewel zij zich realiseerden dat de
onderhandelingen over de definitieve status van de onderhandelingen moeilijk zouden worden – haast
wilden maken met een oplossing van het conflict. Opvallend was dat Van Aartsen op dit tijdstip in het
vredesproces geen rol voor Nederland en de EU weggelegd zag gezien de voortgang die het
vredesproces in 1999 leek te maken. Ook Israël en de Palestijnen zagen op dit moment geen reden voor
de EU om zich actiever op te stellen.160
De periode na Oslo was dus qua Nederlands beleid niet wezenlijk anders dan die van begin jaren
negentig. Nog steeds waren het de VS die de belangrijkste rol in het vredesproces voor zich opeisten,
en vonden Nederland en de EU het prima om zich op de achtergrond te houden. Ook werd er zorgvuldig
op gelet dat het beleid van de EU dat van de VS ondersteunde. Vooral economische vraagstukken en de
levensstandaard van de Palestijnen waren van belang voor Nederland en de EU, waarbij in de periode
na Oslo wel iets meer aandacht voor mensenrechtenschendingen aan beide zijden was, zonder dat dit
echter direct gevolgen had. Treffend was ook de uitspraak van de heer Weisglas dat Nederland – ondanks
een perfecte positie als bemiddelaar vanwege de goede contacten met zowel Israël als de Palestijnen –
weinig mogelijkheid had om een eigen beleid te voeren ten aanzien van het vredesproces vanwege de
restricties op de vrijheid van handelen binnen het EU-kader. Wel komt dan de vraag naar voren waarom
Frankrijk wel een initiatief kon nemen. Was dit vanwege de status van Frankrijk binnen de EU? Of
ontbrak toch de wil aan Nederlandse kant om te ver af te wijken van een EU standpunt? Zeker zolang
dit beleid de VS ondersteunde. Het laatste lijkt waarschijnlijker, daar een bemiddelaar alleen dat hoeft
te doen, bemiddelen. Hiervoor is geen specifiek beleid nodig, alleen de wil en mogelijkheden om dit tot
stand te brengen, mogelijkheden die Nederland dan ook volop had volgens de uitspraak van de heer
Weisglas. Dat Nederland het voorbeeld van Noorwegen een aantal jaren eerder niet volgde leek dus
vooral gekoppeld te zijn aan onwil of desinteresse om zich daadwerkelijk in te spannen op vlakken die
niets met economie, humanitaire vraagstukken of mensenrechten te maken hadden. Deze desinteresse
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blijkt ook uit het geringe aantal Kamerstukken dat in deze periode over de kwestie te vinden is, wat
aangeeft dat de kwestie niet met regelmaat besproken werd in de Tweede Kamer. Een uitbreiding van
de Nederlandse rol in het vredesproces zoals beoogd door Van Aartsen bleek dus vooral een uitbereiding
te zijn met betrekking tot economische en humanitaire hulp. Hoewel de hulp natuurlijk goed bedoeld
was, kan er als er met een sceptisch oog naar deze onderdelen gekeken wordt, ook geconcludeerd worden
dat Nederland en Europa, als belangrijkste handelspartners in de regio, zelf ook groot belang hadden bij
de economische en sociale ontwikkeling van de Palestijnse gebieden. Concluderend kan er over deze
periode dus gezegd worden dat er in de tweede helft van de jaren negentig vooral een continuering van
het beleid van de voorgaande jaren plaatsvond, met de VS op de voorgrond in het vredesproces en een
bescheiden rol –voornamelijk gericht op economie – op de achtergrond voor Nederland en de EU. In
het volgende hoofdstuk zal onderzocht worden of deze wat bescheiden rol van Nederland in het
vredesproces veranderde ten tijde van de Tweede Intifada.
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2.0 De Tweede Intifada
In het vorige hoofdstuk werd beschreven hoe de Oslo-Akkoorden en het niet nakomen van de daar
gedane beloftes door beide partijen, leden tot een verlies van vertrouwen en een opbouw aan grieven
aan zowel Israëlische als Palestijnse zijde. Het onvermogen van beide partijen om tot een bevredigende
en definitieve oplossing te komen resulteerde in oplopende spanningen, die uiteindelijk tot uitbarsting
kwamen met de start van de Tweede Intifada in september 2000. Het Nederlandse en Europese beleid
ten aanzien van het conflict in deze periode was voornamelijk gericht op de economische en humanitaire
aspecten van het vredesproces. De Nederlandse houding leek gericht op het vermijden van de grote
problemen in het vredesproces, een bemiddelende rol werd eveneens vermeden. De VS vervulden juist
een voortrekkersrol in het vredesproces in het Midden-Oosten, en Nederland en de EU waren content
met een rol op de achtergrond die zoveel mogelijk de vredesinitiatieven van de VS ondersteunde. Vlak
voor de uitbarsting van de Tweede Intifada ontmoette Ehud Barak en Yasser Arafat elkaar in Camp
David onder begeleiding van de Amerikaanse president Bill Clinton. Hoewel een overeenkomst tussen
de Israëliërs en de Palestijnen dichtbij leek, kwamen de partijen niet tot een oplossing. Het falen van
deze onderhandelingen zou het begin zijn van een nieuwe periode van strijd.

2.1 Het begin: Het eerste jaar van de Tweede Intifada
2.1.1. Het einde van vertrouwen: Camp David en de eerste maanden van de Tweede
Intifada
In de inleiding van dit onderzoek wordt beschreven hoe het bezoek van Ariel Sharon aan de Tempelberg
de Tweede Intifada ontketende. Sharon was een belangrijk lid van Likud en had een lange carrière achter
zich voor hij een gooi deed naar het premierschap van Israël. Sharon begon zijn dienst aan Israël als
soldaat. Hij vocht in alle Israëlisch-Arabische oorlogen en was lid van Unit 101, de speciale eenheid
gebruikt door de eerste premier van Israël, David Ben Gurion, om represaille aanvallen uit te voeren
tijdens deze oorlogen. Hij bereikte uiteindelijk de rang van Generaal en diende in zowel de zesdaagse
als Jom-Kippur-oorlog. Door zijn rol in de oorlogen werd Sharon veracht door de Palestijnen.161 In 1977
werd Sharon benoemd tot Minister van Defensie door premier Menachem Begin. In deze rol was hij
mede verantwoordelijk voor de Israëlische invasie van Libanon in 1982. De invasie had rampzalige
gevolgen voor Israël – zoals de opkomst van Hezbollah en het verlies van internationale steun door de
tactieken gebruikt door de Israeli Defense Force (IDF) – en zorgde ervoor dat tot aan het jaar 2000
Israëlische troepen in Libanon verwikkeld waren in een strijd met Hezbollah. Ehud Baraks belofte om
Israël terug te trekken uit Libanon – ook wel het Israëlische Vietnam genoemd – was een belangrijke
reden voor zijn verkiezingsoverwinning in 1999.162 Sharons politieke carrière had na zijn betrokkenheid
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bij de invasie een flinke duikvlucht genomen. Maar in 1990 begon zijn politieke rehabilitatie onder
premier Yitzhak Shamir, waar hij Minister van Huisvesting werd. In deze hoedanigheid was Sharon
verantwoordelijk voor de grootste uitbreiding van nederzettingen in de Palestijnse gebieden tot dan toe.
In 1998 was hij Minister van Buitenlandse zaken onder Benjamin Netanyahu, en na de verkiezing van
Ehud Barak tot premier in 1999 begon Sharon met een campagne om eerst de leiding in Likud over te
nemen, en daarna die van Israël.163
Zijn bezoek samen met bijna 1000 man aan veiligheids- en mediapersoneel aan de Tempelberg
op 28 september 2000 – de vijfde verjaardag van Oslo II – was bedoeld om de joodse claim op de
Tempelberg te benadrukken. Tevens was het bedoeld om zijn rivaal voor het premierschap Ehud Barak
af te schilderen als iemand die deze heilige plaats zonder slag of stoot aan de Palestijnen zou
weggeven.164 Bij het bezoek verwachtten de Israëlische en Palestijnse autoriteiten wel protesten en
rellen, maar de heftigheid hiervan overtrof alle verwachtingen. 7 dode en meer dan 100 gewonde
Palestijnen bleken de aanzet voor een nieuwe Intifada. Het geweld verspreidde zich snel, en een dag na
de onlusten bij de Tempelberg barstte het geweld los in Gaza en op de Westoever. Ook hier vuurden
Palestijnse militanten vanuit de menigte op de IDF-soldaten en de IDF schoot weer terug. Tien
Palestijnse doden waren het gevolg.165 Het geweld escaleerde snel en in tegenstelling tot het relatief
geweldloze klimaat van de Eerste Intifada, bleek de Tweede Intifada al snel te verworden tot een
bloedbad. Aan het eind van het jaar 2000 waren er al 325 dode Palestijnen en 36 dode Israëliërs te
betreuren.166
Israël gaf Yasser Arafat en de Palestijnse Autoriteit de schuld van het geweld en de VS sloten
zich hierbij aan. Israël en de VS wezen erop dat Arafat altijd bereid bleek om zich tot geweld te wenden,
dat hij van terrorisme verdachte Palestijnen vrijliet en toestond dat Palestijnse groepen wapenvoorraden
aanlegden.167 Het hielp ook niet dat een rapport van de Israëlische Militaire Inlichtingendienst de
uitbraak van de Tweede Intifada bijna tot op de dag had voorspeld. Het was voor Israëliërs dan ook bijna
niet te geloven dat Arafat de uitbarsting van geweld niet zorgvuldig had gepland.168
Arafat werd vanaf dit punt dan ook door Israël en de VS aangewezen als schuldige van de
bloedige rellen en de hele Tweede Intifada. Het wantrouwen wat tot deze conclusie had geleid was niet
uit de lucht komen vallen. Zoals beschreven wordt in het vorige hoofdstuk, was er in de periode na Oslo
sprake van een gestaag afnemen van vertrouwen en een toename van grieven aan beide zijden. Ook
waren de Israëliërs verbolgen over het feit dat Arafat op Camp David het voorstel van Ehud Barak niet
had geaccepteerd, een voorstel wat zij als meer dan genereus beschouwden. 169 Barak had Arafat meer
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dan 90 procent van de Palestijnse gebieden geboden, tezamen met andere territoria om het verschil goed
te maken. Ook een Palestijnse hoofdstad in Jeruzalem was hier onderdeel van. Het afwijzen van dit
voorstel bezorgde Arafat veel steun onder het Palestijnse volk, maar de Israëliërs zagen de afwijzing als
het bewijs dat Arafat en de Palestijnen de Joodse staat nooit zouden erkennen en geen vrede zochten.
Ook werd Barak zoals verwacht door het doen van dit voorstel – zonder een Palestijnse tegenprestatie
te vragen – afgeschilderd als zwak en te genereus naar de Palestijnen toe. Dit koste hem vitale politieke
steun binnen Israël.170 Aan Palestijnse zijde werd het aanbod van Barak echter helemaal niet als
genereus beschouwd. De Palestijnse Autoriteit zou volgens het voorstel namelijk geen soevereiniteit
krijgen over de Tempelberg en enkele wijken in Oost-Jerusalem. De territoria die aangeboden werden
in ruil voor het land dat niet onder de 90% van het voorstel viel, werden gezien als een legitimering van
het Israëlische nederzettingenbeleid en dus als legitimatie van de annexatie van een deel van de
Palestijnse gebieden. De Palestijnen zagen het voorstel van Barak dan ook als het bewijs dat het
vredesproces één groot bedrog was. Deze gevoelens, in combinatie met jaren van opgebouwde grieven
jegens de Israëlische bezetter, resulteerden in meer en meer steun voor een confrontatie met Israël en
groeperingen zoals Hamas hadden hier profijt van. Een opiniepeiling in juli 2000 toonde aan dat 60%
van de Palestijnen nu vond dat Arafat te veel compromissen gesloten had met Israël. De hoop op vrede
die ontstaan was met het tekenen van de Oslo-Akkoorden was definitief verdwenen. Meer en meer
Palestijnen zagen na het mislukte overleg in Camp David geweld als een optie om een Palestijnse staat
te stichten.171
De Amerikaanse President Bill Clinton zei later tijdens een interview met de Israëlische televisie
dat Arafat tijdens de Camp David onderhandelingen perse Israël de baas wilde zijn ten aanzien van
Jeruzalem en geen compromis wilde accepteren op dit gebied. In een verklaring gemaakt door Clinton
rond de tijd van Arafat’s dood stelt hij dat:“I regret that in 2000 he [Arafat] missed the opportunity to
bring that nation into being”.172 Hoewel de verklaring van Barak voor het falen van de onderhandelingen
in Camp David in eerste instantie in twijfel werd getrokken door het Israëlische volk – zoals het
Israëlische volk elke verklaring van haar politici in twijfel trekt – zorgde Clintons beschuldiging aan het
adres van Arafat voor bevestiging van het verhaal binnen Israël. Clinton werd gezien als een
evenwichtige en betrouwbare buitenstaander, iemand die geen belang had bij het kiezen van een kant in
het vredesproces. Clintons uitspraak was de bevestiging voor het Israëlische volk dat Arafat niet te
vertrouwen was en nooit echt vrede had gewild. Arafat had afgedaan als een betrouwbare partner voor
de vrede voor Israël.173
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Afbeelding 1: Voorstel voor de verdeling van de Westover gedaan in Camp David 174

Een tweede blik leert echter dat het beeld dat Arafat de Tweede Intifada gepland had niet lijkt
te kloppen. Het inlichtingenrapport dat de uitbraak van de Intifada voorspelde was gebaseerd op het
vermoeden dat Arafat de Palestijnse staat zou uitroepen, iets wat hij uiteindelijk onder druk van de VS
niet had gedaan. Ook hadden onderhandelaars van de Palestijnse Autoriteit geprobeerd het bezoek van
Sharon te blokkeren, juist omdat zij voorspelden dat dit geweld tot gevolg zou hebben. Israëlische
medewerkers van de Militaire Inlichtingendienst bevestigden dat er geen bewijs was dat Arafat het
geweld had gepland en dat het rapport niets meer was dan dat, een analytisch rapport met een
voorspelling voor een mogelijke situatie.175 Toch zagen veel Israëliërs het als een bevestiging van hun
vermoedens dat Arafat en de Palestijnen helemaal geen vrede zochten.
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Aan Palestijnse zijde bleken vooral de jongere Palestijnse leiders bij te dragen aan het geweld,
niet Arafat. Veel leiders van deze jongere generatie waren de corruptie van de oude garde – met hun
villa’s en limousines – zat en zagen de onderhandelingen met Israël als een uitwas van corruptie en de
oorzaak van de stagnatie van de algehele situatie in de Palestijnse gebieden.176 Hoe langer de bezetting
van de Palestijnse gebieden voortduurde, hoe meer de weerzin tegen de oude garde groeide. Volgens de
jongere leiders binnen Fatah, de Palestijnse Autoriteit en Tanzim177, begrepen de Israëliërs alleen de taal
van geweld. Het verhogen van de ‘kosten’ van de bezetting voor Israël tot een niveau dat deze
ondragelijk zouden worden was volgens hen de enige manier om een eigen staat te verkrijgen. Tevens
werd het geweld gezien als een manier voor de jongere garde om de controle binnen de Palestijnse
Autoriteit aan de oude leiders te ontfutselen. De Israëlische terugtrekking uit Libanon in 2000 had het
beeld dat geweld de enige oplossing was bevestigd. De overwinning van Hezbollah op Israël in Libanon
toonde voor hen eens te meer aan dat Jihad, bloed en opoffering resultaat hadden. Niet voor niets werd
de Tweede Intifada dan ook een strijd waarin de zelfmoordaanslag een veel gebruikt wapen was.178
De escalatie van het geweld na zijn bezoek aan de Tempelberg was koren op de molen van
Sharon, vooral omdat Barak in de ogen van de Israëlische bevolking machteloos leek om een einde te
maken aan het Palestijnse geweld.179 De massale aandacht voor incidenten, zoals de dood van een
Palestijns jongetje bij een vuurgevecht tussen de IDF en Palestijnen in Gaza in oktober, en het doden
van twee verdwaalde Israëlische soldaten door een Palestijnse menigte in Ramallah in november, stookte
eind 2000 het vuur aan beide kanten nog eens extra op. Dit maakte het voor Barak nog moeilijker om
terughoudendheid te vragen van het Israëlische volk, vooral omdat zijn rivaal Sharon juist opriep om de
Palestijnen te ‘vernietigen’ en zo de veiligheid van Israël en het Israëlische volk te garanderen.180 Op 9
december 2000 diende Ehud Barak dan ook zijn ontslag in als premier en schreef hij nieuwe
verkiezingen uit. In maart 2001 werd Ariel Sharon gekozen tot premier van Israël. 181

2.1.2 Onderhandelingen & onderzoeken: Sharm el-Sheikh & De Mitchell Commissie
Tijdens de Tweede Intifada werden er meerdere pogingen gedaan om beide partijen aan de
onderhandelingstafel te krijgen. In oktober 2000 werd de eerste poging om tot een oplossing te komen
ondernomen door de Amerikaanse President Clinton. Dit gebeurde op een conferentie belegd in Sharm
el-Sheikh, waarbij Ehud Barak en Yasser Arafat – onder druk van Clinton – opriepen om een einde te
maken aan het geweld. Clinton gaf hier ook het startsein voor het instellen van een onderzoek naar de
oorzaken van het geweld van de Tweede Intifada. In zijn opdracht begon voormalig senator George
Mitchell met een onderzoek naar de oorzaken van de Tweede Intifada. Het was niet de bedoeling van
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de Mitchell Commissie – ook wel de Sharm el-Sheikh Commissie genoemd – om een schuldige partij
aan te wijzen. De Commissie moest juist een oplossing voor het geweld en een weg terug naar vrede
zien te vinden.182
Eén van de belangrijkste conclusies van de Mitchell Commissie was dat het gebruik van dodelijk
geweld door Israël bij het uitbreken van de eerste demonstraties de oorzaak was van de escalatie van het
geweld. Het onderzoek van de Commissie toonde aan dat in de eerste drie maanden van de Intifada de
Palestijnen in de meeste gevallen geen gebruik maakten van vuurwapens en explosieven.183 De gevallen
waarin de Palestijnen wel naar de wapens grepen hadden echter zeer vaak een dodelijke afloop voor de
Israëliërs. Palestijnse sluipschutters mengden zich onder protesterende menigten en legervoertuigen en
kolonisten werden aangevallen op de Westoever. Ook hadden Palestijnse veiligheidstroepen – die
getraind en bewapend waren door de internationale gemeenschap – zich aangesloten bij het geweld. Een
voorbeeld hiervan was de moord op Yosef Tabeja, een chef van de Israëlische grenspolitie, die
doodgeschoten werd door zijn Palestijnse collega op 29 september 2000 terwijl zij samen dienst hadden
in de omgeving van Qalqilya.184
Dit soort gebeurtenissen waren precies wat de Israëliërs vreesden en waar zij voor getraind
hadden. Deze vrees had een belangrijk aandeel in de door Israël gekozen strategie bedoeld om het
geweld te stoppen. Een herhaling van het bloedbad als gevolg van de rellen om de Hasmoneese Tunnel
in 1996 moest met alle macht worden voorkomen.185 De IDF was volledig gericht op gewapende
Palestijnse tegenstand, niet op crowd control. Tevens wilden de bevelhebbers van de IDF voorkomen
dat de Palestijnen zouden denken dat zij ongestraft weg konden komen met geweld. Daarom werden de
soldaten geïnstrueerd om hardhandig op te treden bij geweld van Palestijnse zijde. Helaas stonden deze
tactieken haaks op de politieke strategie van Ehud Barak, die het vredesproces nieuw leven in probeerde
te blazen om zo een einde aan de Tweede Intifada en het geweld te maken.186 Politieke en militaire
besluitvorming waren niet op elkaar afgestemd in 2000 en het ontbreken van effectieve politieke leiding
over de Israëlische strijdkrachten in deze periode, zorgde ervoor dat het geweld kon blijven escaleren.
De vredesinitiatieven van Barak waren dus gedoemd te mislukken.
De Mitchell Commissie had dus het geweld gebruikt door de IDF aangewezen als de
hoofdoorzaak voor de escalatie van de Tweede Intifada. Daarom was het advies van de Commissie dat
al het geweld met onmiddellijke ingang gestaakt zou moeten worden. Het staken van alle geweld van
beide zijden zou een eerste vertrouwensopbouwende stap moeten zijn in een hervat vredesproces, zoals
ingezet met de onderhandelingen in Oslo. Van de Palestijnen werd door de Commissie geëist dat zij een
maximale poging zouden ondernemen om het terrorisme een halt toe te roepen en terroristen te
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arresteren. Israël moest verder met onmiddellijke ingang stoppen met het bouwen van nederzettingen en
de groei van bestaande nederzettingen beëindigen. Tot slot was het advies van de commissie dat er een
hernieuwde gezamenlijke poging moest worden ondernomen door de veiligheidstroepen van beide
partijen om de rust te herstellen. Gezien het totale gebrek aan vertrouwen tussen beide partijen was deze
suggestie bij voorbaat al gedoemd.187
De gedachte dat Arafat het geweld en de Tweede Intifada gepland zou hebben werd verworpen
door de Commissie. De academicus Yezid Sayigh zei hierover dat: "Contrary to the Israeli account,
[Arafat's] behaviour since the start of the intifada has reflected not the existence of a prior strategy
based on the use of force, but the absence of any strategy."188 Het bezoek van Ariel Sharon werd door
de Mitchell Commissie verworpen als de oorzaak van de Tweede Intifada. Hoewel het bezoek op een
slecht moment kwam en provocatief was, lag de oorzaak van de Intifada volgens de commissie in diepere
structurele factoren, zoals de voortdurende Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden.189 Arafat
en de Palestijnse Autoriteit werd verweten dat hoewel zij niet de aanzet tot geweld hadden gegeven, zij
ook niets deden om de demonstraties in goede banen te leiden of het geweld in te perken. Arafat leek
bereid ‘to ride the storm’, en te zien wat hier van zou komen.190 Zijn ontmoeting met de leiders van
Tanzim – die geweld tegen Israël als de enige oplossing zagen en de Intifada tijdens de beginperiode
enigszins leidinggaven – en het vrijlaten van enkele Hamas-leden droegen ook niet bij aan de pogingen
het geweld een halt toe te roepen.191
Uiteindelijk werden de acties van Sharon en Arafat dus niet beschouwd als oorzaken van de
Tweede Intifada, maar speelden deze volgens de Mitchell Commissie wel een katalyserende rol bij het
uitbreken van het geweld.192 De Commissie oordeelde verder dat de oorzaken van de Tweede Intifada
van structurele aard waren, en raadde dan ook aan het vredesproces te hervatten om deze oorzaken aan
te pakken. Helaas was het gebrek aan vertrouwen tussen beide partijen van dien aard dat dit voorlopig
niet aan de orde zou zijn. De Tweede Intifada was pas net van start gegaan.

2.1.3 Verdere onderhandelingen: Taba
Hoewel de Sharm el-Sheikh Top en het onderzoek van de Mitchell Commissie weinig opleverde, was
dit niet de enige poging om Israël en de Palestijnen nader tot elkaar te brengen in de hoop het geweld
een halt toe te roepen. Een bijna succesvolle poging waren de onderhandelingen in Taba – gelegen in
de Sinaï-woestijn – in januari 2001. Dit overleg vond plaats vlak voor de verkiezingsnederlaag van
zittend premier Ehud Barak en de overwinning van Ariel Sharon. De onderhandelingen in Taba waren
een voortzetting van de onderhandelingen van Camp David in 2000 en liepen gelijk met de beginfase
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van de Tweede Intifada. 193 Speciaal EU Afgezant voor het Midden-Oosten, Miguel Moratinos, woonde
de onderhandelingen bij namens de EU en schreef een verslag hierover, het Moratinos Non-paper.194195
Volgens het Moratinos Non-paper slonk de afstand tussen beide partijen aanzienlijk tijdens deze
onderhandelingsronde en was er bijna sprake van een akkoord.196 Er werd voortgang geboekt op bijna
alle belangrijke twistpunten. Eén voorbeeld hiervan was het vraagstuk van de Palestijnse vluchtelingen
die verdreven waren van huis en haard in het huidige Israël ten tijde van de Arabisch-Israëlische
oorlogen. Op dit gevoelige punt kwamen beide partijen tot een concept overeenkomst, waarin een
oplossing voor de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar Israël uitgewerkt was. Het voorstel had
de voorwaarde dat de implementatie van deze overeenkomst het joodse karakter van de staat Israël niet
zou bedreigen, waardoor een terugkeer van deze vluchtelingen ook voor Israël aanvaardbaar werd.197
Ook op het punt van de teruggave van de Palestijnse gebieden was een overeenkomst nabij. Israël
verlaagde zijn eisen naar 6 procent van de Palestijnse gebieden, met een symbolische en minimale
territoriale compensatie voor de gebieden die niet aan de Palestijnen geretourneerd zouden worden. De
Palestijnen wilden akkoord gaan met een door Israël geannexeerd gebied van 3 procent, met een gelijke
procentuele territoriale compensatie.198 Uiteindelijk kwamen de partijen erg dicht bij een oplossing,
maar kwam deze er niet. Het werd duidelijk dat beide partijen er niet uit zouden komen in de tijd die
hen nog restte en de onderhandelingen werden opgeschort. Vlak na de opschorting verloor Ehud Barak
de verkiezingen en werd Ariel Sharon premier van Israël. Dit was de doodsteek voor verdere
onderhandelingen, en het akkoord wat zo dichtbij leek bleef toch net buiten bereik van de partijen.

2.1.4 Internationaal beleid tot aan Ariel Sharon
Zoals in het voorgaande stuk te lezen valt nam de VS ook in het jaar 2000 een voortrekkersrol op zich
in het vredesproces in het Midden-Oosten. Dit gebeurde door de begeleiding van de onderhandelingen
tussen Ehud Barak en Yasser Arafat in Camp David in juli dat jaar. Nederland en de EU hielden zich
tijdens de onderhandelingen in Camp David op de achtergrond en zagen geen rol voor zichzelf
weggelegd in dit stadium.199 De onstabiele binnenlandse politieke situatie in Israël was volgens Minister
van Aartsen de reden dat inmenging van buitenaf niet raadzaam was op dat moment.200 Met betrekking
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tot de onderhandelingen in Camp David werd er geconstateerd dat hoewel deze ver gevorderd waren en
Israël veel concessies had gedaan, een akkoord nog niet binnen bereik was.201 Jeruzalem bleef een
struikelblok en tegelijkertijd was de binnenlandse steun voor Barak rap aan het verzwakken. Er werd
door Nederland dan ook gevreesd dat Barak onvoldoende steun zou kunnen vergaren om een eventueel
akkoord door te zetten. Ook was het maar de vraag of een eventuele nieuwe Israëlische regering wel zo
ver zou willen gaan als de huidige premier. De beëindiging van Clintons ambtstermijn als president van
de VS werd eveneens gezien als een eventueel obstakel voor nieuwe onderhandelingen, daar Clinton
zich vele jaren persoonlijk had ingezet voor het vredesproces. Bij een nieuwe Amerikaanse president
zou het maar de vraag zijn of en wanneer deze zich intensief met het vredesproces zou gaan bemoeien.202
Een andere belangrijke vraag voor Nederland en de EU was of Arafat bij het uitblijven van een
akkoord in Camp David op 13 september 2000 eenzijdig een Palestijnse staat zou uitroepen.
Internationaal waren de reacties op het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat gemengd. Hoewel
Arafat hiervoor steun vond in het Midden-Oosten, waren landen als Rusland, China en Japan van mening
dat dit vooralsnog geen goede zet zou zijn. De VS en Israël waarschuwden Arafat voor repercussies bij
het eenzijdig uitroepen van een staat, maar er werd niet vermeld wat deze eventueel zouden kunnen zijn.
De EU was van mening dat zowel Israël als de Palestijnen gebaat waren bij een ‘democratische en
levensvatbare staat als uitkomst van een onderhandeld vredesakkoord’.203 Opvallend is dat hierbij weer
het woord soeverein ontbrak. Het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat in deze fase van het
vredesproces werd door de EU echter vooralsnog als ‘contraproductief’ beschouwd.204
In september 2000 volgde het beruchte bezoek van Ariel Sharon aan de Tempelberg en de
escalatie van geweld die zou leiden tot een nieuwe Intifada. De Tweede Kamer en de Nederlandse
regering waren vanzelfsprekend geschokt door het geweld en zagen het als een grote bedreiging voor
het vredesproces. De VS namen weer het voortouw door beide partijen tot overleg op te roepen, wat op
4 oktober in Parijs zou plaatsvinden.205 Nederland en de EU – onder Frans voorzitterschap – riepen beide
partijen op om het geweld te staken, veroordeelden de provocatie van Ariel Sharon en het feit dat de
Israëlische regering toestemming had gegeven voor het bezoek aan de Tempelberg. Tevens werd het
gebruik van geweld en high-velocity kogels door Israël veroordeeld, daar dit voor onnodige aantallen
slachtoffers zorgde aan Palestijnse zijde. De Palestijnse Autoriteit werd opgeroepen om een maximale
inspanning te leveren ter preventie van een verdere escalatie van geweld van Palestijnse zijde. Minister
van Aartsen sprak uit dat hij vond – aan de hand van persberichten – dat de Palestijnse Autoriteit niet
schuldig was aan het organiseren van het geweld. Wel werd het deelnemen van Palestijnse
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veiligheidstroepen aan het geweld als een probleempunt neergelegd bij de Palestijnse Autoriteit.206
Opvallend is om te zien in hoeverre de media een rol speelden in de beeldvorming van Nederlandse
politici. Waar Van Aartsen zijn beeld over de Palestijnse Autoriteit voornamelijk op persberichten leek
te baseren, merkte ook het Kamerlid de heer van Middelkoop van de PRF/GVP207 op dat – ondanks zijn
begrip voor enige mate van gewelddadig optreden aan Israëlische zijde om de orde te handhaven – het
beeld van een 12 jarig jongentje dat geraakt werd door een kogel een grote invloed op hem had. 208 De
media leken dus een grote invloed te hebben op de beeldvorming van het conflict, waardoor ook
standpunten en besluiten beïnvloed werden. Dit is dus mede te wijten aan het gebrek van andere
informatiebronnen – zoals diplomatieke bronnen en inlichtingendiensten, maar ook een gebrek aan
goede communicatie van Israël zelf – over de gebeurtenissen in het Midden-Oosten Dit is een factor die
ook terug zal komen in de beeldvorming in Europa rond Operatie Defensive Shield en de strijd om
Jenin.209
In de nasleep van de escalatie rondom Sharons bezoek aan de Tempelberg ondersteunde de EU
het Amerikaanse initiatief om een onderzoekscommissie in te stellen naar het geweld. Dit zou tijdens
de conferentie in Sharm el-Sheikh op initiatief van President Clinton gebeuren in de vorm van de
Mitchell Commissie. Minister van Aartsen benadrukte tot slot dat Nederland de rol zou blijven vervullen
die het in de periode daarvoor al had vervuld ten aanzien van het vredesproces. Dit standpunt gold
eveneens voor de EU. Er was volgens de Minister geen reden om op dat moment de rol van de VS in
het vredesproces te betwisten. De EU en Nederland zouden alleen op het verzoek van alle partijen in het
conflict een meer actieve rol aannemen in het vredesproces.210 Het standpunt van de regering werd in de
Tweede Kamer ondersteund door de woordvoerders van regeringspartijen VVD, PvdA en D66.211 Dit
hield dus weer – of nog steeds – een rol op de achtergrond in, met eventueel extra inspanning indien
hier nadrukkelijk om gevraagd werd door Israël en de Palestijnse Autoriteit. Nederland zou geen
unilateraal initiatief in het vredesproces nemen volgens Van Aartsen.212 Het bezoek aan de Tempelberg
en de start van de Tweede Intifada leidde dus niet direct tot een omslag in het Nederlands beleid ten
aanzien van Israël en de Palestijnse Autoriteit.
Op 17 oktober 2000 werd vervolgens de eerste poging ondernomen om het geweld te beëindigen
met de conferentie in Sharm el-Sheikh. Op deze top werd – onder stevige Amerikaanse druk – door
Israël en de Palestijnse Autoriteit een verklaring afgelegd waarin zij opriepen een einde te maken aan
het geweld. Tevens werd de belofte gedaan dat beide partijen concrete maatregelen zouden nemen ter
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voorkoming van verder geweld. Ook werd de Mitchell-Commissie in het leven geroepen om onderzoek
te doen naar de toedracht van het geweld. De schuldvraag was belangrijk in dit onderzoek voor Israël
en de Palestijnen. De Palestijnen weten het geweld aan het bezoek van Sharon aan de Tempelberg,
terwijl de Israëliërs vonden dat de Palestijnen het geweld aangewakkerd en zelfs georganiseerd hadden.
Maar de Nederlandse regering – net als de EU en de VS – vond dat de commissie zich vooral zou moeten
richten op de diepere achtergronden van de crisis. De regering was geschokt over de gevoelens van haat
en angst die zo rap weer de boventoon gingen voeren zo vlak na het bijna succesvolle overleg in Camp
David. Nederland constateerde dat deze gevoelens teruggevoerd konden worden op de frustratie die
onder de Palestijnse bevolking leefde in Gaza en de Westoever. 213 Dit zou overeenkomen met de
conclusie van de Mitchell Commissie, die oordeelde dat het geweld bij de uitbarsting van de Tweede
Intifada het gevolg was van diepere structurele problemen rondom de Palestijnse gebieden en de
Israëlische aanwezigheid aldaar.214
De vooruitzichten voor het conflict waren volgens Nederland niet bijster positief als er niet snel
maatregelen geïmplementeerd zouden worden om een herhaling van het geweld te voorkomen. Ook zou
er een oplossing moeten komen voor enkele fundamentele zaken, zoals Jeruzalem, aangezien deze
extreem gevoelig lagen en konden zorgen voor nieuwe escalaties. De Nederlandse betrokkenheid bij dit
proces bestond voornamelijk uit het zich kritisch uitlaten over het bezoek van Ariel Sharon aan de
Tempelberg en het geweld dat de IDF in de eerste dagen van de Intifada gebruikte. Ook het geweld van
Palestijnse zijde werd veroordeeld. Nederland en de EU richtten zich nu op een snelle de-escalatie en
een rappe terugkeer naar de onderhandelingstafel van de partijen. Om dit te bereiken hadden zowel de
Minister-President als de Minister van Buitenlandse Zaken contact met Israëlische als Palestijnse politici
en regeringsleiders. Weer werd benadrukt dat Nederland, daar waar mogelijk en gewenst, zich in zou
zetten voor het herstel van het wederzijds vertrouwen. Nederland en de EU bleven dus – net als voor de
top in Sharm El-Sheikh – vooral op de achtergrond aanwezig en zouden alleen op verzoek van de partijen
in het conflict een actievere rol op zich nemen.215
Eind 2000 werden er in de Tweede Kamer vragen gesteld over het vredesproces in het MiddenOosten en de rol van Nederland en de EU hierin. De heer Timmermans van de PvdA vroeg aan Minister
Van Aartsen naar de rol die de EU zou kunnen spelen en in hoeverre Nederland de Europese lijn zou
volgen. 216 Het antwoord van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken kwam overeen met de lijn die
Nederland en de EU al jaren aanhielden. De EU en Nederland zouden zich met het vredesproces
bemoeien daar waar dit door de partijen verzocht werd, zonder zelf grote initiatieven te ontplooien. Een
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actievere rol van de EU zou indien nodig nagestreefd moeten worden, maar wanneer dit zo zou zijn
werd niet gespecificeerd. Uiteindelijk zouden de VS een leidende rol moeten blijven vervullen. Alle
acties vanuit de EU zouden er dan ook op gericht moeten blijven om de VS te ondersteunen volgens de
staatssecretaris. 217 Wel werd er een grote rol gezien voor de EU en Nederland bij een positieve uitkomst
van de onderhandelingen. Vooral in de ontwikkeling van de Palestijnse gebieden op economisch gebied
zou de EU en Nederland een grote rol kunnen spelen, net als in de voorgaande periodes.218 Er was dus
in het jaar 2000 nog weinig verandering te bespeuren in de opstelling van Nederland en de EU in
vergelijking met de jaren negentig.
In 1999 en 2000 was Nederland ook lid van de VN-Veiligheidsraad. Tijdens dit lidmaatschap
kwam natuurlijk het conflict in het Midden-Oosten voorbij. In een verslag van eind 2000 over de
Nederlandse werkzaamheden in de Veiligheidsraad werd beschreven hoe de escalatie van geweld na het
bezoek van Sharon aan de Tempelberg werd besproken en dat beide partijen elkaar als schuldige bleven
aanwijzen. Er werd geconstateerd dat de leden van de Veiligheidsraad over het algemeen een
genuanceerde blik hadden op het conflict en niet één van beide partijen als schuldige van het geweld
aanwezen. De Nederlandse bijdrage ten aanzien van de kwestie bleef beperkt tot een oproep aan beide
partijen om het geweld te beëindigen en instemming met een eventuele waarnemersmissie van de VN,
mits beide partijen hiermee in zouden stemmen.219 Kortom, Nederland zorgde er ook in de
Veiligheidsraad voor om niet af te wijken van haar voorzichtige beleid.
Vlak voor de verkiezingen in Israël begin 2001, werd er in de Tweede Kamer geconstateerd dat
de Tweede Intifada nu in volle gang was en dat vrede weer ver buiten bereik leek te liggen. Door de
heer Verhagen van oppositiepartij CDA werd er in de Kamer gevraagd waarom Nederland niet meer
druk had gezet op de Palestijnse Autoriteit ten tijde van de onderhandelingen in Camp David om zo tot
een historisch akkoord te komen. Ook vond hij dat er weinig aan Nederlandse positionering in het
conflict te ontdekken was, los van de ondersteuning van President Clintons initiatieven.220 Deze vragen
sluiten aan bij het beeld wat al sinds de Eerste Intifada geschetst wordt in het beleid van de Nederlandse
regering. Het is een beeld van een vooral terughoudend en voorzichtig Nederland, wat geen gebruik lijkt
te maken van haar diplomatieke en politieke mogelijkheden om constructief bij te dragen aan een
oplossing in het conflict in het Midden-Oosten. De vraag is natuurlijk waarom dit zo is. Lag dit aan
Nederlands desinteresse en onwil, of werd Nederland beperkt door het beleid van de EU?
De specifieke vraag van de heer Verhagen werd door de Minister van Buitenlandse Zaken helaas
niet beantwoord. Wel werd er door hem beschreven hoe dicht beide partijen tot een akkoord waren
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gekomen in Taba, De constructieve wijze waarop onderhandeld werd gaf hoop voor de toekomst volgens
Nederlandse waarnemers. Tevens werd weer geïmpliceerd dat Nederland en de EU geen grote actieve
rol weggelegd zagen voor zichzelf in het huidige vredesproces en dat vooral de initiatieven van de VS
ondersteund zouden moeten worden. Wel was het volgens de bewindslieden moeilijk in te schatten welk
belang de nieuwe President Bush zou hechten aan vrede in het Midden-Oosten. 221 Het Midden-Oosten
zou vooral na de aanslagen van 11 september 2001 weer belangrijk worden voor de VS. Er werd wel
gesproken over het grote belang van deelname van de EU, maar deze bleef beperkt tot het zenden van
een Hoge EU-Afgezant, de heer Solana, naar het gebied. Individuele lidstaten van de EU konden zich
echter wel blijven inzetten voor een oplossing van het conflict. Een echt Nederlands initiatief leek echter
niet op het programma van de regering te staan. Wel zou er via communicatie met beide partijen
benadrukt worden dat Nederland grote waarde hechtte aan goed bestuur en het bestrijden van corruptie
in Israël en de Palestijnse gebieden.222
In het jaar 2000 was er dus in vergelijking met de jaren negentig nog weinig verschil te merken
in het Nederlandse en EU beleid ten aanzien van het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Nog steeds
hielden de EU en Nederland zich vooral op de achtergrond en lieten zij de VS het voortouw nemen in
het vredesproces. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van beide partijen zouden de EU en Nederland een
actievere rol op zich nemen. Er werd in het Nederlandse en EU-beleid vooral weer gerefereerd aan een
rol bij de economische opbouw van de Palestijnse gebieden zodra er een akkoord bereikt zou zijn. Deze
houding veranderde niet na de escalatie van het geweld rondom het bezoek van Ariel Sharon en de
Tempelberg. Natuurlijk werd het geweld van beide zijden veroordeeld, maar ondanks de discussies over
de schuldvraag – die ook in de Tweede Kamer en de EU plaatsvonden – waakten de EU en Nederland
ervoor om duidelijk één van beide partijen te veroordelen en een kant te kiezen. Bemiddelingspogingen
werden overgelaten aan de VS, Nederland en de EU waren niet veel meer dan waarnemers tijdens de
onderhandelingen in Sharm el-Sheikh en Taba. Deze terughoudende houding van Nederland werd ook
opgemerkt in de Tweede Kamer, maar de regering leek zich te conformeren aan het EU-beleid ten
aanzien van de kwestie, en gaf geen duidelijk antwoord op de vraag waarom Nederland geen actievere
rol op zich nam, ondanks haar uitstekende diplomatieke positie. Ook bij de start van de Tweede Intifada
leek Nederland er dus content mee om de Europese lijn te volgen, zeker zolang deze die van de VS
ondersteunde. In het volgende stuk zal gekeken worden of deze rol op de achtergrond zich voortzet als
de Tweede Intifada echt op gang komt en het geweld langzaam maar zeker escaleert.
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2.2 Escalatie: De Tweede Intifada komt op stoom
2.2.1 Van Barak naar Sharon
Na het falen van het vredesproces in Camp David – en later ook in Taba – zag Ehud Barak zijn politieke
steun binnen Israël verdampen. Dit terwijl Likud op dat moment al een flinke voorsprong had in de
peilingen voor de verkiezingen die gepland waren voor begin 2001. Het ontslag van Barak als premier
betekende niet dat hij niet mee deed in de verkiezingen. Het was zijn doel om via een
verkiezingsoverwinning weer politieke steun te vergaren voor zichzelf en zijn beleid. Met deze reden
schreef Barak speciale verkiezingen uit waaraan alleen leden van de Knesset – het Israëlische parlement
– mee mochten doen. Dit sloot Netanyahu, de leider van Likud, uit van deelname aan de verkiezingen
aangezien hij op dat moment geen plaats nam in de Knesset. De tegenstander van Barak zou Ariel Sharon
worden. Barak hoopte dat Sharons falen in Libanon en zijn reputatie als een extremist ervoor zou zorgen
dat ook veel rechtse kiezers zich tegen hem zouden keren. Helaas voor Barak pakte het anders uit en
Sharon won de verkiezingen met 62,5 procent van de stemmen.
De electorale overwinning van Sharon op Barak was mede het resultaat van het aanhoudende
geweld, waardoor veel Israëliërs het vertrouwen in het vredesproces verloren hadden.223 Sharon had de
verkiezingen gewonnen met de boodschap dat hij onderhandelingen met de Palestijnen afwees zolang
zij geweld gebruikten. Hij zei dat:“There will be no negotiations under fire. There simply will not be”.224
Onderhandelingen zouden alleen hervat worden nadat het geweld gestopt was en de veiligheid in Israël
en de Palestijnse gebieden hersteld was. Een andere belangrijke factor voor het uitblijven van een
hervatting van het vredesproces was de machtswisseling in Washington DC. In januari 2001 had George
Bush het Witte Huis betrokken. De nieuwe Amerikaanse President was in eerste instantie een stuk
minder geïnteresseerd in de rol van vredesstichter in het Midden-Oosten dan zijn voorganger Clinton.
Het gevolg was dat de VS niet langer druk uitoefende op het nu onwillige Israël om de onderhandelingen
te hervatten.
Opvallend genoeg veranderde Sharon in het begin van zijn premierschap in praktijk weinig aan
het beleid van zijn voorganger ten aanzien van de Palestijnen. Hoewel Sharon anders tegen het
vredesproces aankeek dan Barak, probeerde hij initieel de Palestijnse Autoriteit aan te moedigen om in
te grijpen en het geweld aan banden te leggen. Sharon spaarde de IDF en ander Israëlisch personeel waar
dat kon. Wel werd de tactiek van de IDF die gericht was op het uitschakelen van terroristenleiders
doormiddel van helikopteraanvallen – de zogenaamde targeted killings – volgehouden. Sharon bleef
ook via met zijn zoon Omri met Arafat in gesprek. In tegenstelling tot Barak kon Sharon dit doen, daar
hij met zijn reputatie als rauwdouwer en anti-Palestijnse retoriek wel het politieke krediet had om in dit
vroege stadium van zijn regeerperiode terughoudend op te treden, zonder gelijk als zwak afgeschilderd
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te worden. 225
De relatieve terughoudendheid van Sharon zou niet van blijvende aard zijn. Naarmate het
geweld voortduurde en toenam groeide ook het Israëlisch wantrouwen ten aanzien van Arafat en de
Palestijnse Autoriteit. Het gebruik van geweld aan Israëlische zijde nam hier evenredig mee toe en de
operaties van de IDF begonnen in grootte toe te nemen. Sharon zorgde er echter wel voor dat de fouten
die gemaakt waren bij de Israëlische invasie van Libanon niet herhaald werden. Hij droeg er de uiterste
zorg voor om de VS niet van hem en zijn beleid te vervreemden, noch de steun van de Israëlische
publieke opinie te verliezen. Ook probeerde Sharon Israëls Europese bondgenoten, tezamen met Egypte
en Jordanië, niet te veel tegen het hoofd te stoten, daar er in Libanon al was gebleken dat internationale
politieke steun voor Israël van groot belang was voor de uitkomst van een conflict. Sharon wilde niet
dat deze steun naar Arafat zou gaan. Binnen Israël zelf nam de roep om wraak echter snel toe naarmate
de Palestijnse aanslagen voortduurden. Tegenstelling tot zijn eerdere terughoudendheid beval Sharon de
IDF nu dan toch om bij elke aanslag terug te slaan, ondanks de gevolgen die dit zou hebben op de
internationale opinie.226
Aan Palestijnse zijde escaleerde het geweld eveneens en dit gebeurde steeds meer buiten de
controle van Arafat om. Organisaties zoals Hamas, Palestine Islamic Jihad (PIJ) en Tanzim reageerden
met steeds meer geweld op de Israëlische vergeldingsacties. Nieuwe groepen zoals Fatahs Al Aqsa
Martelaren Brigade en Gazas Populair Resistance Committees (PRC) sloten zich hierbij aan. Het
resultaat was een grote toename in aanvallen op kolonisten en IDF soldaten. Arafat maakte hier de fout
om in het begin van de Tweede Intifada leden van Hamas en PIJ vrij te laten uit de gevangenissen van
de Palestijnse Autoriteit, waardoor deze organisaties weer flink toenamen in aantal en tevens geloofden
de vrijheid te hebben om tegen Israël te strijden zoals zij zelf wilden. Het gevolg was de terugkeer van
de zo gevreesde zelfmoordaanslagen.227

2.2.2 De terugkeer van zelfmoordaanslagen en de Israëlische respons
In 2001 vonden er bijna 2000 Palestijnse aanvallen plaats op Israëlische doelen, zowel in de Palestijnse
gebieden als in Israël zelf. Zelfmoordaanslagen waren een groot onderdeel van deze aanvallen. De
zelfmoordaanslagen begonnen omstreeks de verkiezing van Sharon tot premier en zouden snel in aantal
toenemen. Niet alleen Islamitische groeperingen maakten gebruik van de zelfmoordaanslag als wapen
in de strijd tegen Israël. Ook seculiere groepen zoals Tanzim en de Al-Aqsa Martelaren Brigade gingen
voor het eerst hiertoe over.228 In de jaren negentig hadden zelfmoordaanslagen geen onverdeelde steun
onder de Palestijnen, maar tijdens de Tweede Intifada werden zelfmoordaanslagen onder de Palestijnse
bevolking een wapen dat symbool stond voor wraak in de strijd tegen Israël. Potentiële
zelfmoordterroristen kregen duizenden dollars aangeboden voor hun familie door terroristische
225

Ibid., 130.
Ibid., 130-131.
227
Ibid., 131.
228
Smith, Palestine and the Arab-Israeli conflict, 514-516.
226

55

organisaties, een bedrag dat opliep tot 25.000 dollar met hulp van de Iraakse President Saddam
Hoessein.229 Zelfmoordaanslagen waren ook aanwezig in veel Palestijnse propagandaposters, met de
bedoeling om meer kandidaten te werven die bereid waren te sterven voor de Palestijnse zaak.
Eén van de hevigste aanslagen vond plaats op 1 juni 2001. Een Palestijnse zelfmoordterrorist
ging tussen een rij mensen staan die stonden te wachten om de Dolphinarium Disco in Tel Aviv binnen
te gaan. De ontploffing van de bom, die metalen schroeven bevatte, had 120 gewonden en 21 doden als
resultaat. De gevolgen van de aanslag waren groot. Israëlische menigten verzamelden zich en
scandeerden ‘dood aan de Arabieren’ – een variant op het door de Arabieren vaak gescandeerde ‘dood
aan de joden’ – terwijl de steun voor het slopen van Palestijnse huizen, het sluiten van Palestijnse dorpen
en Israëlische militaire operaties gigantisch toenam. De Israëlische regering beschuldigde Arafat er nu
openlijk van dat hij terrorisme steunde en Sharon stopte zijn dialoog met Arafat.230 Toch riep Sharon
anderzijds ook op tot terughoudendheid van de Israëlische bevolking met de uitspraak: “Restraint is
strength”.231 Deze uitspraak was vooral bedoeld om zijn internationale partners niet voor het hoofd te
stoten. Arafat wijzigde zijn koers echter niet. Volgens Aaron David Miller, afgezant van de VS bij de
onderhandelingen in het Midden Oosten, gebruikte Arafat het geweld om zijn imago onder de
Palestijnen op te vijzelen en om Israël, de VS, de EU en de Arabische wereld te tonen dat hij niet
genegeerd kon worden.232
In respons op de toenemende aanvallen van Palestijnen op Israëlische doelen beval Sharon om
de Westoever op te delen in 64 door aardwerken, loopgraven en betonnen muren van elkaar gescheiden
sectoren. Eind 2002 waren er zo’n 450 checkpoints, barrières en wegversperringen, en 680 van
dergelijke obstakels bevonden zich in de Westoever in november 2004.233 Een andere Israëlische
maatregel die tijdens de Intifada steeds meer gebruikt werd, waren de zogenaamde targeted killings,
waarbij terroristen en leiders van extremistische groeperingen omgebracht werden om deze groepen een
slag toe te brengen. Hoewel deze targeted killings bedoeld waren om één specifiek persoon uit te
schakelen, vielen er vaak onschuldige slachtoffers. In 2001 waren er 33 van dit soort targeted killings,
en 37 in 2002. Hierbij vielen 43 onschuldige slachtoffers, waaronder kinderen.
In augustus 2001 nam het Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) wraak voor de
dood van Abu Ali Mustafa, één van de leiders van de organisatie. Mustafa was het slachtoffer van een
targeted killing. De PFLP nam wraak door de Israëlische Minister van Toerisme en hoofd van de
Modolet Partij, Rehavem Ze’evi, te doden.234 In respons op de dood van Ze’evi drong de IDF diep door
in de Westoever waarbij de steden Ramallah en Tulkaram kortstondig bezet werden. Een maand later
bracht Israël een belangrijk lid van de Hamas, Mahmud Abu Hanoud, om. Hamas nam wraak met
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zelfmoordaanslagen in Jerusalem en Haifa, waarbij 26 Israëliërs de dood vonden.235
Het escalerende geweld kreeg steeds meer het karakter van een vicieuze cirkel, waarbij een
gewelddadige actie van Palestijnse zijde een hevigere reactie uitlokte van Israëlische zijde, wat op zijn
beurt weer een nog gewelddadigere actie van Palestijnse zijde tot gevolg had, en zo verder. Een einde
aan het geweld was ver te zoeken in 2001.

2.2.3 9/11: Gevolgen voor Israël en Palestina
Op 11 september 2001 vonden de aanvallen op het World Trade Center en het Pentagon in Amerika
plaats. De aanval was gericht op de Verenigde Staten, maar zou gevolgen hebben voor de hele wereld.
De aanvallen werden vergeleken met de Japanse aanval op Pearl Harbor, en net als in 1941 zou ook deze
aanval een wereldwijde oorlog tot gevolg hebben, de zogenaamde ‘War on Terror’. Sommige
Palestijnen vierden de aanvallen, maar Palestijnse leiders waren snel met het veroordelen van de
aanslagen. Zij waren bang dat zij geassocieerd zouden worden met Al-Qa’ida. Arafat beval een
onmiddellijke stopzetting van alle gewelddadige activiteiten, vooral zelfmoordaanslagen. Hoewel
Arafat al eerder beschuldigd was door Israël en de VS dat hij niet deed wat hij zei, ging hij op 16
december zo ver dat hij bij een ontmoeting met de leiders van enkele militante Palestijnse groeperingen
wederom beval alle gewelddadige acties te stoppen. Zelfs Hamas zorgde ervoor de aanvallen stevig te
veroordelen, met de claim dat zij constant het slachtoffer waren van ‘Zionistisch terrorisme’, en dus
sympathie hadden voor de slachtoffers van de aanvallen van 11 september.236
Naast het begin van de War on Terror door de VS en haar bondgenoten werden Irak, Iran en
Noord-Korea genoemd als de zogenaamde ‘Axis of Evil’ in januari 2002. Eerder die maand had Israël
het schip Karine A onderschept, een schip dat verstopt tussen matrassen, zonnebrillen en sandalen, 50
ton aan wapens en explosieven bij zich had. Deze lading was afkomstig uit Iran en bestemd voor de
Palestijnse Autoriteit. Arafat werd rechtstreeks geïmpliceerd in het wapentransport. Hoewel de
Palestijnse Autoriteit wel wapens mocht aankopen, werden deze geacht openlijk van de internationale
gemeenschap te worden gekocht.237 Voor de Israëliërs was dit de zoveelste bevestiging dat Arafat geen
vrede wilde. Arafat werd nu ook door Bush en zijn regering niet langer beschouwd als een betrouwbare
partner voor vrede in het Midden-Oosten. In juni 2002 stelde President Bush zelfs als eis dat Arafat
vervangen zou moeten worden als hoofd van de Palestijnse Autoriteit voordat de VS nieuwe
onderhandelingen over het vredesproces zouden steunen.238 Vice-President Dick Cheney zei dat de
Karine A bewees dat Arafat deel uit maakte van een globaal netwerk van terroristen en Minister van
Defensie Donald Rumsfeld zag de onderschepping als bewijs dat Arafat gelieerd was aan Iran, Syrië en
Hezbollah.239
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Ironisch genoeg zag President Bush nu vlak na de aanvallen van 11 september vrede in het
Midden Oosten als cruciaal voor de VS. Hij had zelfs een special gezant in de persoon van generaal
Anthony Zinni gestuurd om met beide partijen in gesprek te gaan in het kader van een nieuw
vredesinitiatief. Het was tijdens het gesprek van Zinni met Sharon – voorafgaand aan zijn gesprek met
Arafat – dat de Israëlische premier het bericht over de Karine A ontving, wat hij aan zijn gesprekspartner
voorlegde. Het bleek gelijk de doodsteek te zijn voor dit nieuwe vredesinitiatief.240
Arafat schatte de nieuwe internationale politieke omgeving na 11 september 2001 nogal
verkeerd in. Hoewel hij geen schuld had aan de Tweede Intifada, hoopte Arafat dat geweld Sharon op
de knieën zou dwingen doordat hij zijn verkiezingsbelofte van een veilig Israël niet zou kunnen
waarmaken. Met de val van Sharon dacht Arafat weer te maken te krijgen met de Arbeiderspartij van
Ehud Barak, waarmee in ieder geval onderhandeld kon worden. Helaas voor Arafat sloot de
Arbeiderspartij zich aan bij de coalitie van Likud in 2001 en steunde deze de Israëlische
vergeldingsacties jegens de Palestijnen. Tevens onderschatte Arafat het wantrouwen van de Bush
regering jegens hem en de Palestijnse Autoriteit en nam hij aan dat het geweld de partijen weer terug
naar de onderhandelingstafel zou drijven. Dit bleek een grote misvatting te zijn.241
Niet alle Palestijnse leiders waren in eerste instantie voorstander van gewelddadigheden jegens
Israël. De pragmatisten binnen Fatah waren zeer gefrustreerd met het voortdurende en escalerende
geweld, daar dit een vreedzame oplossing in de weg stond. Nadat de IDF Read Kamri hadden gedood
op 14 januari 2002 als vergelding voor het plannen van aanvallen op Israël, volgde echter weer een golf
van aanslagen. De dood van Kamri bleek een strategische fout van Israël, daar Fatah net Hamas en PIJ
had overtuigd dat zij moesten stoppen met aanvallen op Israël. De terughoudendheid vervloog snel na
de aanslag op Kamri en naast Hamas en PIJ gingen nu ook de seculiere groepen Tanzim en de Al-Aqsa
Martelaren Brigade over tot het plegen van zelfmoordaanslagen.242
Ook onder het gewone Palestijnse volk steeg de roep om vergelding en genoot het gebruik van
geweld tegen Israël grote steun. In november 2002 bleek uit een opiniepeiling uitgevoerd door het
Palestinian Center for Policy and Survey Research, dat 91 procent van de Palestijnen gewapende
aanvallen op Israëlische soldaten steunde, en 53 procent gewapende aanvallen op Israëlische burgers.
Hamas won door deze houding flink aan steun onder de Palestijnse bevolking en dit begon ook politieke
consequenties te hebben voor de zittende Palestijnse leiders. Fatah leiders werden gedwongen mee te
gaan in het bevorderen van geweld als zij een machtsbasis wilden behouden – helemaal aangezien velen
werden gezien als corrupte collaborateurs die met Israël onderhandelden – en begonnen ook
zelfmoordaanslagen te plannen. Onpopulaire concessies doen aan Israël ten behoeve van vrede was
vanaf nu helemaal uit den boze.243
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Aan Israëlische zijde ontstond het dilemma dat los van de intenties van Arafat een eventueel
staakt-het-vuren tot gevolg had dat Hamas, PIJ en andere militante groeperingen een adempauze kregen
en zich konden herbewapenen. Israël kon dus gaan zitten toekijken hoe hun tegenstanders zich
versterkten, of zelf de aanval openen om dit te voorkomen, met als gevolg dat zij als de agressor
beschouwd zouden worden. Binnen Israël was het gemoed sterk verduisterd onder het aanhoudende
geweld en ook hier was de wil om te onderhandelen verdwenen. Israël koos dan ook de tweede optie.244
Na de aanvallen van 11 september verdween de hoop op vrede rap. Met een nieuwe Likud
regering, zonder druk van de VS en zuchtend onder voortdurende aanvallen van de Palestijnen, was
Israël niet bereid te onderhandelen. Aan Palestijnse zijde was de wil om te onderhandelen ook ver te
zoeken. De foute inschatting van het internationale politieke klimaat na 11 september door Arafat – die
dacht het geweld te kunnen gebruiken om concessies te verkrijgen aan de onderhandelingstafel – zorgde
voor een groot Israëlisch en Amerikaans wantrouwen jegens hem en onwil om met de Palestijnse
Autoriteit te onderhandelen zolang Arafat aan het hoofd van stond. De hernieuwde opkomst van
militante groeperingen zoals Hamas zorgde er verder voor dat Fatah en de Palestijnse Autoriteit al snel
gedwongen werden om mee te gaan in de atmosfeer van geweld. De vergeldingsacties van zowel Israël
als de Palestijnen over en weer zorgden ervoor dat het conflict steeds verder escaleerde, en dat het
geweld in rap tempo toenam eind 2001 en begin 2002. Het aanhoudende en escalerende geweld zou in
maart 2002 de Israëlische operatie Defensive Shield tot gevolg hebben, een nieuw dieptepunt in de
Tweede Intifada.

2.2.4 Internationaal beleid
Begin 2001 had Nederland een wat afwachtende houding aangenomen ten aanzien van het vredesproces
in het Midden-Oosten vanwege het aantreden van de nieuwe Likud regering geleid door Ariel Sharon.
De rol die de nieuwe Israëlische premier zou gaan spelen zou afhankelijk zijn van de samenstelling van
zijn regering volgens Nederland. Het was daarom nog niet goed mogelijk om in te schatten wat deze rol
zou zijn. Verder was de Nederlandse regering begin 2001 van mening dat de EU ervoor zou moeten
zorgen dat de Palestijnse Autoriteit – die op dat moment liquiditeitsproblemen had – financieel
ondersteund zou worden. Dit zonder dat daar andere voorwaarden – zoals die van goed bestuur en
transparantie – aan verbonden zouden worden dan bij steun aan Israël het geval was. De regering bleef
dus ook in deze voorstander van een evenwichtig beleid, net als in de voorgaande jaren.245 In de Tweede
Kamer werd door de heer Eurlings – op dat moment woordvoerder Buitenlandbeleid voor oppositiepartij
CDA – echter wel gevraagd om voorwaarden die verder gingen dan de standaard voorwaarden. Arafat
zou in ruil voor de EU-steun op financieel gebied meer moeten doen om het geweld te verminderen.246
Verder steunde het CDA een evenwichtig beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnse Autoriteit. Het
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evenwichtige beleid lag in lijn met het standpunt dat Nederland al sinds het begin van de Eerste Intifada
in 1989 innam.247
Begin 2001 werd ook bekend dat zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit buitenrechtelijke
executies – de zogenaamde extrajudicial killings – hadden uitgevoerd. In de Tweede Kamer werd er
vooral gesproken over de buitenrechtelijke doding van een aantal Palestijnen door Israël. Namens de
lidstaten verklaarde de EU deze gebeurtenissen te betreuren.248 De EU richtte zich echter ook op de
buitenrechtelijke doding door de Palestijnse Autoriteit van een aantal Palestijnen die beschuldigd
werden van collaboratie met Israël. De EU verklaarde dat ook deze dodingen werden betreurd en tevens
werd Arafat opgeroepen de executies te stoppen. De executies aan weerszijden werden door de EU als
illegaal beschouwd. Eveneens waren deze executies volgens de EU een nieuwe uiting van wantrouwen
en een extra obstakel naar een vreedzame oplossing van het conflict volgens Europa. De
buitenrechtelijke dodingen moesten dan ook zo snel mogelijk stop gezet worden.249
De Nederlandse regering deed begin 2001 in de Tweede Kamer uitgebreid verslag van de
onderhandelingen in Sharm el-Sheikh en Taba. Hierin werd aangegeven hoe dicht beide partijen bij een
akkoord waren, maar ook dat zowel Israël als de Palestijnen het in Oslo begonnen proces van kleine
vertrouwensopbouwende stappen niet meer zagen zitten. Nederland en de EU repten echter met geen
woord over een politieke bijdrage aan het vredesproces nu een akkoord dichtbij leek. Nog steeds werd
er alleen maar gerept over economische- en technische ondersteuning van de Palestijnse bevolking in
de Palestijnse gebieden. De economische ontwikkeling van de Palestijnse gebieden was een vereiste
voor een duurzame vrede, en hier zou de EU zich dus voornamelijk mee bezig blijven houden.250
Het uitblijven van grote – openlijke – politieke druk door de EU en Nederland inzake het
vredesproces betekende dus dat de leidersrol van de VS nog steeds gerespecteerd werd. Wel was het
gezien de negatieve verwachtingen ten aanzien van het vredesproces door de machtswisseling in de VS
en de aanstaande machtswisseling in Israël, opmerkelijk te noemen dat de EU niet echt poogde om beide
partijen een laatste zet te geven in de onderhandelingen. De vooruitzichten op vrede met nieuwe
regeringen in de VS – Bush – en Israël – Ariel Sharon en Likud – waren namelijk niet best volgens
Nederland en de EU.251 Daar Europa – economisch – gebaat was bij een stabiele situatie in het MiddenOosten is het opmerkelijk te noemen dat zelfs in deze situatie gekozen werd voor een rol op de
achtergrond.
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In de Tweede Kamer drong de heer Eurlings namens de CDA fractie dan ook aan om vanuit de
EU druk te zetten op de Palestijnse Autoriteit om het voorstel van Barak in Camp David te accepteren.
Vooral daar Barak in de ogen van Eurlings al veel concessies had gedaan in de onderhandelingen en een
akkoord dichterbij leek dan ooit. Het was nu dus aan Arafat om gebruik te maken van deze mogelijkheid
volgens Eurlings.252 De Nederlandse regering vond eveneens dat Israël ver was gegaan in de
onderhandelingen. De Minister van Buitenlandse Zaken had in een telefoongesprek met Arafat
aangegeven, dat de EU vond dat deze Israëlische voorstellen een positievere reactie verdienden van de
Palestijnen. Het zou echter bij dit telefoongesprek blijven.253 Van echte druk om de Palestijnen tot een
akkoord te bewegen was dus weer geen sprake.
In april 2001 kwam het onderwerp van het afsluiten van de Palestijnse gebieden – zowel extern
als intern doormiddel van barrières en bypass roads – door Israël weer aan bod in de Kamer. De heren
Koenders van de PvdA en Hoekema van D66254 – op dat moment regeringspartijen – vonden dat de EU
Israël onder druk moest zetten om de afsluiting van de gebieden ongedaan te maken. Er werd door de
heer Koenders tevens opgemerkt dat de Europese rol in het vredesproces in het Midden-Oosten
uitgekleed leek te worden in de nieuwe agenda van de EU.255 De regeringspartij PvdA was dus
ontevreden met het nog verder verminderen van de Europese rol in het Midden-Oosten waar de
Nederlandse regering op dat moment aan mee leek te werken. 256
Vanuit de oppositie bracht de heer Verhagen namens het CDA met betrekking tot de kwestie
een genuanceerder standpunt. De EU zou gezien de financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit
inderdaad druk moeten zetten op Israël om de blokkades op te heffen, daar deze een averechts effect
hadden op de economie in die gebieden en dus de positieve effecten financiële hulp neutraliseerden. Het
zou echter niet zo moeten zijn dat de Palestijnse Autoriteit de consequenties van het eigen gedrag zou
kunnen ontlopen. Israël zou druk moeten kunnen blijven zetten op de Palestijnen om het geweld in te
perken.257 Op dit punt antwoorde de Minister van Buitenlandse Zaken dat er inderdaad een einde diende
te komen aan het afsluiten van de Palestijnse gebieden door Israël en dat de EU Israël onder druk zou
zetten om dit te bewerkstelligen. Daarnaast moest de Palestijnse Autoriteit, oftewel Arafat, binnen de
haar geboden mogelijkheden de Palestijnen oproepen om te stoppen met het geweld jegens Israël.
Verder zou Nederland eisen – namelijk die van goed bestuur en transparantie – blijven stellen aan de
economische hulp die de Palestijnse Autoriteit ontving.258 De EU bleef dus het evenwichtige beleid
voorzetten en Nederland zou hier niet te zeer van afwijken, ondanks voorzichtige kritiek vanuit de
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regeringspartij PvdA over de kleinere rol van de EU in het vredesproces.
Overigens werd ook door oppositiepartij CDA opgeroepen tot een actievere rol van de EU,
vooral omdat de VS sinds het aantreden van President Bush een afwachtende rol was gaan spelen in het
vredesproces in tegenstelling tot zijn voorganger. De Nederlandse regering reageerde hierop door te
stellen dat de heer Solana – Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en
Veiligheidsbeleid van de EU – een rol zou kunnen spelen in het vredesproces, maar dat deze rol beperkt
zou blijven tot pogingen om de geweldspiraal te doorbreken. Nieuwe initiatieven en plannen voor vrede
kwamen niet voor in de plannen van de EU en in het verlengde dus ook niet in die van de Nederlandse
regering259
Met het falen van de onderhandelingen in Taba en het aantreden van de nieuwe door Likud
geleide regering in Israël verslechterde de situatie in het Midden-Oosten vervolgens in een hoog tempo.
Volgens Minister van Aartsen was er na deze gebeurtenissen sprake van een dieptepunt in de
verhoudingen tussen Israël en de Palestijnen. Er was volgens de Minister in deze situatie geen sprake
meer van een kans op serieuze onderhandelingen die tot vrede zouden kunnen leiden. Alleen
crisisbeheersing was nu nog aan de orde.260 Wel wist Hoge EU-vertegenwoordig Solana een
veiligheidsoverleg tussen Palestijnse onderhandelaars en de Israëlische Minister van Buitenlandse
Zaken te bewerkstelligen. Helaas werd er op dit overleg geen vooruitgang geboekt. Het simpele feit dat
de EU de twee partijen om de tafel had gekregen werd al als een succes beschouwd. Er werd dan ook
geconcludeerd dat initiatieven geen zin hadden zolang beide partijen elkaar de schuld bleven geven van
het geweld en niet bereid waren om een eerste stap richting vrede te zetten. 261
Binnen de EU pleitte Nederland ervoor om zich te richten op het doen afnemen van de
spanningen tussen beide partijen. Op korte termijn zou dit een de-escalatie van het geweld, hernieuwde
samenwerking op veiligheidsgebied en het herstel van het vertrouwen tussen beide partijen inhouden.
Op de langere termijn zouden er echter structurele oplossingen gevonden moeten worden.262 Hoe deze
stappen op de korte termijn bereikt zouden moeten worden, of wat een structurele oplossing op de lange
termijn in zou houden, werd echter niet vermeld. Het kernpunt van het Nederlandse en EU-beleid bleef
inzetten op de-escalatie. Arafat zou alles op alles moeten zetten om verder geweld van Palestijnse kant
te voorkomen. Israël zou moeten stoppen met het uitbreiden van het aantal nederzettingen en het
geweldsniveau niet verder moeten escaleren.263
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De bovenstaande conclusies en oplossing kwamen overeen met de bevindingen van de MitchellCommissie en waren niet echt nieuw.264 Ondanks de terughoudende houding van de Bush-administratie
werd er ook nog steeds naar de VS gekeken als voortrekker in het vredesproces. De EU bleef content
met een ondersteunende rol, net als in de voorgaande jaren. Nederland volgde deze EU-lijn nog steeds
trouw. De diepte van de crisis in het Midden-Oosten veranderde hier weinig aan. Een cynische oog zou
als oorzaak kunnen wijzen naar het feit dat hoewel de situatie in het Midden/Oosten dan wel rap
verslechterde, de belangen van de EU en Nederland nog steeds vooral economisch waren en niet waren
veranderd.
Een heet hangijzer gedurende de Tweede Intifada waren de zogenaamde targeted killings. Het
doden van Abu Ali Mustafa, de leider van de PFLP, door Israël zorgde dan ook voor een veroordeling
van de EU. Deze targeted killings vielen onder de buitengerechtelijke dodingen volgens de EU en Israël
moest deze zo spoedig mogelijk stopzetten. Ook de VS veroordeelde deze manier van doden nog in
2001. De VS werkten nog steeds naar de-escalatie toe volgens Minister Van Aartsen, vooral na de
gebeurtenissen op 11 september 2001. Targeted killings droegen hier niet aan bij.265 Dit kwam overeen
met het nieuwe vredesinitiatief van Bush met het zenden van Speciaal Afgezant Generaal Zinni naar het
Midden-Oosten. Helaas zou dit nieuwe vredesplan van Bush al snel onsuccesvol blijken na het Karine
A-incident.266
In Nederland werden in de Tweede Kamer eveneens de buitenrechtelijke dodingen van
Palestijnen door Israël door alle partijen veroordeeld. Het afsluiten van Palestijnse gebieden en andere
Israëlische maatregelen die als excessief werden beschouwd werden ook veroordeeld. Met betrekking
tot de Palestijnen werd het escalerende geweld en terrorisme als een groot probleem gezien. De
voortdurende zelfmoordaanslagen en het geweld van Palestijnse veiligheidstroepen jegens Israëliërs
riepen in de Kamer de vraag op of de Palestijnse Autoriteit en Arafat wel voldoende deden om het
geweld in te perken.267 Er begonnen dus ook in Nederland twijfels over Arafat te ontstaan. De moord op
de Israëlische Minister van Toerisme werd dan ook met afschuw ontvangen in de Kamer en scherp
veroordeeld. Dit soort acties moesten voorkomen worden volgens de Kamer, daar deze zouden leiden
tot hernieuwde escalatie.268
Beide partijen maakten zich in de ogen van Nederland schuldig aan buitensporig geweld en
zowel de Israëlische maatregelen als het Palestijnse terrorisme waren contraproductief in het bereiken
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van vrede. Het neerleggen van een schuldvraag bij één van de partijen werd dan ook als onmogelijk en
zinloos gezien, daar beide partijen schuld droegen voor de huidige escalatie volgens de Nederlandse
politici. 269 De heer Hoekema van regeringspartij D66 informeerde dan ook naar de mogelijkheden van
de VS, de VN en de EU om meer druk te zetten op zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit om zo een
einde te maken aan de voortdurende escalatie van geweld.270 De regering antwoorde hierop dat Arafat
door Nederland, de EU en de VS reeds meerdere malen duidelijk was gemaakt dat de terreur moest
stoppen. Tevens werd echter opgemerkt dat de opstelling van Sharon betreffende het vredesproces de
Palestijnse Autoriteit niet veel perspectief bood bij het stopzetten van het geweld, daar Sharon pas wilde
praten over kleine concessies zodra al het Palestijnse geweld gestopt was. De Palestijnen op hun beurt
zagen geweld als het enige drukmiddel wat zij tot hun beschikking hadden. Hierdoor was een patstelling
ontstaan die moeilijk oplosbaar leek. 271 De mogelijkheden waar de heer Hoekema naar vroeg leken door
de regering dus vooral ingevuld te worden als politieke druk.
Volgens de regering leek Arafat sinds de start van de Tweede Intifada weer meer en meer op
een verzetsleider die het geweld niet op kon geven zonder zijn krediet onder het Palestijnse volk te
verspelen, terwijl Sharon alleen maar in termen van veiligheid voor Israël dacht.272 Naast de twijfels van
de VS, begonnen er nu ook bij Nederland en de EU twijfels te ontstaan over de betrouwbaarheid van
Arafat en zijn wil om aan Palestijnse zijde het geweld te beëindigen. Dat Sharon aan Israëlische zijde
niet de juiste man zou zijn om een einde te maken aan het conflict was al voor zijn verkiezing tot premier
duidelijk bij de Europese en Nederlandse politici. Oplossingen leken ver weg in 2001 en Nederland en
de EU bleven een evenwichtig beleid voeren, waarbij het alleen met instemming met beide partijen in
het conflict iets zou ondernemen. Ondanks vragen vanuit de Tweede Kamer naar andere mogelijkheden
waren Nederland en de EU op dat moment dus nog steeds onwillig om verder te gaan dan politieke druk.
Vanwege de onderlinge afstand tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit gebeurde er dus bar weinig in
het vredesproces in 2001.
Nederland bleef onderhandelingen zien als de enige manier om tot een duurzame vrede te komen
in het Midden-Oosten. Volgens de Nederlandse regering zouden de Palestijnen een levensvatbare staat
moeten krijgen. Een staat die in overleg met Israël gesticht zou moeten worden, dus niet een
onafhankelijk uitgeroepen staat. De staat Israël zou op haar beurt een garantie van veiligheid moeten
hebben om het conflict op te kunnen lossen.273 Toch was het volgens de Minister van Buitenlandse
Zaken een illusie dat Nederland en de EU een onafhankelijk rol in het vredesproces zouden kunnen gaan
spelen. Ook eind 2001 werd er weer benadrukt dat samenwerking met de VS op dit gebied essentieel

269

Tweede Kamer der Staten-Generaal, 05-09-2001, Verslag van een Algemeen Overleg, 1-8.
Ibid., 1.
271
Ibid., 1.
272
Ibid., 9-14.
273
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 06-11-2001, Verslag van een Algemeen Overleg, Algemene Raad,
Europese Raad, Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 21 501-02 en 21 501-20, nr. 409, (SDU Uitgeverij ’sGravenhage 2001), 12.
270

64

was. Tevens zou de EU er terdege voor moeten waken om geen partij in het conflict te worden.
Ondanks de escalatie van geweld in 2001 was de EU niet bereid om zich extra in te zetten in het
vredesproces. De Nederlandse regering bleef deze lijn voorlopig ook volgen. 274 Wel kwam eind 2001
vanuit de Kamer – namelijk regeringspartij VVD en oppositiepartij Groenlinks, regeringspartijen PvdA
& D66 stelden hier geen vragen over – vragen over de mensenrechtenschendingen in het conflict. De
Minister antwoorde hierop dat mensenrechten altijd een onderdeel zouden zijn van EU-relaties met
andere staten, maar wijdde hier verder niet over uit.275
De PvdA en D66 vroegen zich wel af hoe het zat met de proportionaliteit van de
vergeldingsacties van Israël in respons op Palestijns geweld. Hoewel de partijen erkenden dat Israël het
recht op zelfverdediging had en dat Arafat niet echt een betrouwbare partner was gebleken, was de
escalatie van geweld volgens hen ook niet de manier om een stabiele situatie te creëren. Herbezetting
van gebieden onder Palestijnse controle was bijvoorbeeld geen goede oplossing. De VVD stelde
inmiddels dat Arafat had gefaald als leider van de Palestijnse Autoriteit. De heer Weisglas zei als
woordvoerder dat zijn partij ervan overtuigd was dat de geweldsspiraal zou stoppen zodra het Palestijnse
geweld zou stoppen.276 Dit standpunt kwam overeen met het standpunt van de VS, wat eveneens stelde
dat er met Arafat niet meer te werken viel naar aanleiding van het Karine A-incident.277
Oppositiepartij CDA ondersteunde de VVD. De Nederlandse regering bleef echter vasthouden
aan het rapport van de Mitchell-Commissie en zag een terugkeer naar de onderhandelingstafel – hoe
moeilijk dat ook was in 2001 – als de enige oplossing. Hoe deze terugkeer bewerkstelligd moest worden
bleef echter de vraag, daar de partijen nergens toe bereid leken en de EU weigerde om de partijen
sancties op te leggen.278 De druk bleef dus voornamelijk politiek van aard, en het geweld zou snel weer
verder escaleren met de start van Operatie Defensive Shield.
Gelijktijdig met het aan de macht komen van Ariel Sharon in Israël en President Bush in de VS
escaleerde het geweld in het Midden-Oosten met een snel tempo in 2001. In de loop van het jaar deed
Arafat af als een betrouwbare partner voor vrede voor zowel Israël als de VS. Ook in Europa ontstonden
er twijfels over de geschiktheid van Arafat als leider van de Palestijnse Autoriteit. Toch weken
Nederland en de EU niet af van de lijn die zij in eerdere jaren volgden. De rol op de achtergrond ter
ondersteuning van de VS in het vredesproces werd stelselmatig volgehouden. Hoewel het escalerende
geweld en de schendingen van mensenrechten door beide partijen scherp werden veroordeeld, werd er
tevens gepoogd om de EU vooral geen partij te laten worden in het conflict. De onderhandelingstafel
bleef volgens de EU de enige oplossing, maar hoe de partijen aan deze tafel te krijgen was niet duidelijk.
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Ook was de EU niet bereid om verder te gaan dan politieke druk om dit te bewerkstelligen, sancties
waren uit den boze. ‘Evenhandedness’ was ook in Europa dus nog steeds het steutelwoord.
Nederland volgde in 2001 nog trouw de Europese lijn, ondanks lichte kritiek in de Tweede
Kamer van zowel oppositie- als regeringspartijen. Hoewel Nederland af en toe binnen de EU wel een
actiever beleid leek te beargumenteren, veranderde er weinig aan het voorzichtige EU-beleid wat al jaren
gevoerd werd. Eén verklaring zou kunnen zijn dat de hoewel de situatie in het Midden-Oosten
verslechterde, dit niet direct EU-belangen extra in het gedring bracht. Deze waren nog steeds
overwegend economisch en dus al jaren in slechte staat. Wel rijst dan de vraag of het toenemende
extremisme onder de Palestijnen ook geen veiligheidsrisico in zou houden voor de EU en het Westen,
zeker gezien de aanslagen van 11 september en de aansluitende start van de War on Terror.
De lijn van de VS begon in 2001 meer af te wijken van die van de EU – de VS hadden een
hardere opstelling jegens Arafat en de Palestijnse Autoriteit – maar Nederland bleek grotendeels
gebonden aan de EU-lijn. Binnen Nederland was hier wel kritiek op van partijen zoals de VVD en het
CDA, maar de regering bleef evenwichtig in haar beleid jegens Israël en de Palestijnse Autoriteit. Het
waakte er zorgvuldig voor om geen schuldvraag neer te leggen in het conflict, of een kant te kiezen. De
onderhandelingstafel bleef het doel volgens Nederland en de EU, maar in de praktijk was deze nog nooit
zo ver weg geweest als in 2001. In 2002 zou de situatie nog verder escaleren met de start van Operatie
Defensive Shield.

2.3 2002-2003: Het hoogtepunt van de Tweede Intifada
2.3.1 Operatie Defensive Shield
Na de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten verdween ook de hoop op een snelle vrede
tussen Israël en de Palestijnen. Toenemende grieven aan beide zijden zorgden voor een vicieuze cirkel
van geweld en begin 2002 was de onderhandelingstafel verder weg dan ooit. Naarmate de woede over
het voortdurende geweld binnen Israël toenam, kreeg de Israëlische regering steeds meer ruimte om
hard op te treden tegen de Palestijnen.
De druppel die de emmer uiteindelijk deed overlopen was de aanslag op het Park Hotel in
Netanya. Op 27 maart 2002 blies Abdel-Basset Odeh zich op in het restaurant van het hotel waar op dat
moment 200 voornamelijk oudere joden aan een Pesach-diner zaten. Odeh was lid van Hamas, en er
was door Israël eerder reeds – onsuccesvol – aan de Palestijnse Autoriteit verzocht om hem te arresteren.
Bij de ontploffing van zijn bom, verstopt in een koffer, kwamen 14 Israëliërs om en raakten er 140
gewond. De verontwaardiging en woede in Israël na de aanslag waren enorm. De aanslag bleek het begin
te zijn van een zeer bloedig jaar voor Israël, met een totaal van 55 aanslagen en 277 burgerslachtoffers
als gevolg.279 De aanslag op Pesach werd door de Israëlische bevolking als een symbolische daad gezien,
en in een peiling van de Jerusalem Post na de aanslag bleek dat 71 procent van de Israëliërs harde
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maatregelen steunde, zoals een grootschalige militaire operatie in de Palestijnse gebieden. Een peiling
van het Jaffee Center for Strategic Studies toonde aan dat 46 procent van de Israëliërs er nu zelfs voor
was om Palestijnen uit Gaza en de Westoever te deporteren.280 De gevoelens van de Israëliërs werden
misschien wel het beste verwoord door Minister van Defensie Binyamin Ben-Eliezer, die zei dat:“The
days are over when we were willing to negotiate in the morning and go to funerals of terror victims in
the afternoon”.281
Onder het Israëlische volk regeerde nu de angst en deze verankerde zich in de Israëlische psyche.
Mensen vermeden menigtes, restaurants en winkels huurden bewakers in om tassen te doorzoeken en
vreemden wantrouwden elkaar. Deze angst had een belangrijk aandeel in de steun die er was voor het
hardhandig ingrijpen jegens de Palestijnen in de Tweede Intifada.282 Voor de Israëlische bevolking
waren de aanslagen en de constante dreiging van nieuwe slachtoffers in Israël zelf de reden om Sharons
beleid van militaire actie te steunen. Het terugwinnen van veiligheid ging boven het leven van
Palestijnen voor de Israëliërs, net als het omgekeerde gold voor de Palestijnen ten aanzien van
Israëlische levens. De aanslagen maakte het voor Sharon mogelijk om de binnenlandse steun te
verkrijgen voor een grootschalige militaire reactie. De aanslagen door de Palestijnen leken Sharon meer
te helpen dan dat deze de Palestijnse zaak ten goede kwamen.283
De aanslag op het Park Hotel was de bloedigste sinds het begin van de Tweede Intifada in
september 2000 en was het definitieve einde van de hoop op vrede tussen Israël en de Palestijnen in de
komende jaren. Om dit te bevestigen veroordeelde de Palestijnse Autoriteit de aanslag in haar
Engelstalige persbericht, maar werd Abdel-Basset Odeh verheerlijkt als een martelaar in haar officiële
Arabischtalige krant.284 In reactie op de aanslag en de woede van het Israëlische volk, besloot de
Israëlische regering op advies van de veiligheidsdienst Shin Bet alle terughoudendheid te laten varen en
een poging te doen om de infrastructuur die het terrorisme mogelijk maakte weg te vagen. Om dit te
bereiken begon Israël op 29 maart met de operatie Defensive Shield. Hierbij werden 30.000 reservisten
opgeroepen, die allen met een groter dan gebruikelijk enthousiasme op kwamen dagen. 285 Dit was het
grootste aantal door Israël gebruikte soldaten voor een operatie sinds de invasie van Libanon in 1982.
Als eerste werd het hoofdkwartier van Arafat in Ramallah ingenomen, tezamen met de kantoren
van de verschillende Palestijnse veiligheidsdiensten. Israël was deze diensten in de loop van de Tweede
Intifada als een bron van gewapende tegenstand gaan beschouwen. Tijdens de operatie die tot aan 29
april zou duren, werd een groot deel van gebied A – wat onder controle van de Palestijnse Autoriteit
was gekomen na de Oslo-Akkoorden – bezet door de IDF.286 In Ramallah ondervond de IDF – ondanks
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de belofte van Arafat dat hij een martelaar zou worden – weinig tegenstand. In Bethlehem verschansten
enkele Palestijnse militanten zich in de Geboortekerk, maar deze gaven zich spoedig over aan de IDF in
ruil voor deportatie. Ook in Nablus verliep alles vrij soepel voor Israël. Israëlische sluipschutters
maakten het hier volgens Fatah onmogelijk voor de Palestijnse strijders om zich door de straten te
begeven, waardoor het verzet tegen de IDF snel gestaakt werd.287
Na de bezetting van enkele steden in gebied A begon de IDF met het vernietigen van de
infrastructuur van het terrorisme. Dit werd gedaan door terroristen, hun opdrachtgevers, financiers en
leveranciers te arresteren, met vooral een focus op de laatste drie. Deze wisseling van strategie betekende
dat Israël zich niet langer op het oppakken van de zelfmoordterroristen richtte, maar op de mensen die
hen trainde, bewapende, financierden en beschermden. Israël richtte zich nu op de bron van de
zelfmoordaanslagen.288
Daar de infrastructuur van terrorisme voornamelijk uit mensen bestond, was het vernietigen
ervan een zaak van het arresteren of doden van verdachten. Dit was een verschil met het vernietigen van
een vijandelijk leger en er moest dan ook geopereerd worden in stedelijke omgevingen, waar het
voordeel van de IDF in vuurkracht en training minder verschil maakte dan op een open slagveld. Deze
manier van opereren had een hoger slachtofferpercentage voor de IDF tot gevolg, terwijl de Israëlische
bevolking zeer slachtoffergevoelig is. Om het risico voor de soldaten te beperken en het aanhouden of
doden van terroristen en hun ondersteunende personeel te vergemakkelijken, moesten deze ontdaan
worden van hun schuilplaatsen. Met dit in gedachten bezette de IDF hele steden, om deze dan
systematisch af te snijden van de buitenwereld. Dit had tot gevolg dat de militante Palestijnen niet meer
konden ontsnappen en herbevoorraden. Vervolgens konden de gezochte doelwitten gearresteerd
worden, waarna de informatie die opgedaan werd van hen tijdens de arrestatie weer kon leiden tot meer
arrestaties, net zolang tot een gebied gezuiverd was van terroristen en het hun ondersteunende netwerk.
Op deze manier wilde Israël de mogelijkheid van de Palestijnse groeperingen om te vechten
uitschakelen.289
Het karakter van Operatie Defensive Shield betekende ook dat Israël niet langer op de Palestijnse
Autoriteit vertrouwde om terroristen onschadelijk te maken, een aanpak die onsuccesvol was gebleken.
In plaats daarvan zou Israël vanaf nu zelf de verantwoordelijk op zich nemen om Palestijnse militanten
onschadelijk te maken.290 De operatie betekende ook dat Israël de Palestijnse Autoriteit niet langer als
een partner beschouwde. Het nadeel hiervan was dat Israël nu alleen verantwoordelijk was voor de
veiligheid in de gebieden en zich niet zomaar zou kunnen terugtrekken. Dit betekende dus dat Israël
weer voor een langere periode in de Palestijnse gebieden aanwezig zou moeten blijven, met alle nadelen
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van dien.291 De bedoeling van Operatie Defensive Shield was om de Palestijnen ervan te overtuigen dat
geweld geen zin had en niet tot de overwinning zou leiden. Deze strategie was een duidelijke breuk met
de periode voor de Tweede Intifada, waar Israël nog steeds de hoop had dat de Palestijnse Autoriteit een
partner voor vrede kon zijn en de meer extreme elementen binnen het Palestijnse volk in toom zou
kunnen houden.292
Hoewel het besluit om alle terughoudendheid ten aanzien van de Tweede Intifada en de
Palestijnen te laten varen tegen de eisen van de internationale gemeenschap inging, ontving Israël in de
eerste dagen wel steun van de VS. De aanvallen van 11 september hadden de Amerikaanse perceptie
van terrorisme grondig veranderd en sympathie gekweekt voor Israël, dat nu elke paar dagen te maken
had met aanslagen. De eerste drie dagen werd er door het State Departement gesproken over het
Israëlische recht op zelfverdediging aangaande Operatie Defensive Shield.293

2.3.3 De Strijd om Jenin
In het overgrote deel van de steden die de IDF bezette in de loop van Operatie Defensive Shield
ondervonden de Israëlische soldaten weinig tegenstand. Veel Palestijnse strijders kwamen om – zo’n
500 in de eerste drie weken van de operatie – of ontvluchtten de steden zodra de IDF binnentrok.294
De uitzondering hierop was het vluchtelingenkamp bij Jenin. Jenin was ontzettend belangrijk
voor de beeldvorming onder zowel Arabieren als Europeanen over Israël en het optreden van de IDF in
de Palestijnse Gebieden. Hier bevonden zich rond de 200 Palestijnse strijders en militanten van
verschillende groepen, waaronder een groot aantal strijders van Fatah, Hamas en PIJ. In Jenin hielden
deze strijders stand. In het ‘kamp’ – wat voornamelijk bestond uit zeer dicht naast en op elkaar gebouwde
appartementen – woonden 14.000 Palestijnen op 13 kilometer van de ‘Green Line’ die de Westoever
van Israël scheidde. Volgens Israëlische analisten waren er tijdens de Tweede Intifada 28
zelfmoordaanslagen gepland en uitgevoerd met Jenin als basis. Dit maakte het vluchtelingenkamp een
belangrijk doelwit voor de IDF.295
Op 2 april 2002 trokken Israëlische troepen Jenin binnen. Een groot deel van de Palestijnse
bewoners was voortijdig al gevlucht uit het kamp, maar nog steeds waren er bijna 4000 mensen in Jenin
aanwezig. Deze mensen hadden of de waarschuwingen die afgegeven waren door Israël niet gehoord,
of genegeerd. Een deel ervan was gebleven om Israël te bevechten. Zodra de IDF Jenin binnentrok
werden de achtergebleven bewoners en strijders opgeroepen om alsnog het kamp te verlaten. Uit IDF
luidsprekers schalde:“Everyone who surrenders is guaranteed medical treatment. Whoever does not
surrender will bear the consequences. His blood shall be on his own head.”.296 Dit leverde echter niet
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het gewenste resultaat op. De Muezzin van Jenin bleef via de luidsprekers van de Moskee, Itbach alYahud – slacht de joden – omroepen.297
De strijders van Hamas, Fatah en PIJ hadden zich in Jenin goed voorbereid op de komst van de
IDF. Het doel was simpel, doe Israël pijn, maak slachtoffers en veroorzaak zoveel mogelijk schade. Met
deze doelstelling in gedachten hadden de militanten Jenin bezaaid met valstrikken, hinderlagen en
sluipschutters.298
De Israëlische strategie voor Jenin was om een inlichtingendominantie te verkrijgen in het kamp.
Gevluchte burgers werden in het veld gelijk ondervraagd door troepen, evenals gevangen genomen
strijders. Tevens gebruikte de IDF zogenaamde mistaravim eenheden – wat Hebreeuws is voor ‘worden
als een Arabier’ – die zich kleedden en gedroegen als lokale bewoners, om zo aan informatie te komen.
Naast Human Intelligence (humint), werd er ook gebruik gemaakt Technical Intelligence (techint) in de
vorm van helikopters en UAV’s die zorgde voor een constant en actueel overzicht van Jenin. De
technische ondersteuning leverde ook de benodigde extra vuurkracht in confrontaties met militanten.299
Ondanks de tactieken, informatie en zorgvuldigheid, was de IDF lang niet zo succesvol als
gehoopt. De Palestijnse militanten waren goed voorbereid, bewapend en geleid, en vastbesloten om
stand te houden in Jenin. Ook waren zij zich bewust van de technologische mogelijkheden van de IDF,
waardoor ze bijvoorbeeld niet communiceerden via mobiele telefoons als er helikopters in de buurt
waren. De warboel van dicht op elkaar gebouwde appartementen en gebouwen was tevens lastig voor
de IDF en een voordeel voor de Palestijnen.
Op 9 april lokten Palestijnse strijders een IDF-patrouille bestaande uit reservisten in een
hinderlaag in de nauwe steegjes van Jenin. De patrouille kwam vast te zitten in de nauwe steeg en werd
van drie kanten beschoten door strijders, terwijl jonge jongetjes bommen gooide uit de ramen van de
omringende huizen. Soldaten die gewonde kameraden probeerden te redden liepen tegen struikeldraad
aan, waardoor er meer bommen ontploften en nog meer slachtoffers vielen. Een groep reservisten die
de vastzittende soldaten te hulp waren geschoten waren, ondervond als snel dat ook zij vastzaten.
Overvliegende Israëlische helikopters konden geen ondersteuning leveren doordat de vechtenden te
dicht op elkaar zaten en het onmogelijk was om alleen de vijand te raken. Een overvliegende UAV zond
de beelden van de hinderlaag rechtstreeks naar het Israëlische hoofdkantoor, waar officieren live zagen
hoe beide groepen soldaten uitgeroeid werden, met 13 doden als gevolg.300
Voor een slachtoffergevoelig publiek waren 13 doden op één dag in Jenin te veel. De politieke
druk op de IDF om het kamp snel en met zo min mogelijk verliezen in te nemen, nam dan ook gigantisch
toe. Er werd daarom overgegaan tot het gebruik van dubi, ofwel teddyberen. In tegenstelling tot de naam
waren dit geen knuffelberen, maar grote gepantserde bulldozers –de D9 Catterpillar Armored Bulldozer
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– die geschikt waren voor gebruik in gevechtssituaties. Deze bulldozers werden ingezet om gaten te
slaan in muren en huizen zodat de soldaten van de IDF zich niet in de nauwe straten en stegen van Jenin
hoefden te begeven, maar via de minder verdedigde zijkant naar binnen konden komen. De bulldozers
waren door de dikke bepantsering ook geschikt om bommen tot ontploffing te brengen, waardoor
soldaten de beschikking kregen over een veilige weg naar hun doel.301
Aan het eind van de strijd om Jenin lag een kwart van het kamp in puin. Veel huizen waren
gesloopt en onschuldige Palestijnen waren dakloos geworden. Hoewel de IDF probeerde om de
Palestijnse verliezen zo klein mogelijk te houden, was dit lastig doordat militante Palestijnen zich
mengden onder de gewone bevolking. Het verschil tussen een strijder en een onschuldige jongeman was
alleen te zien aan het wapen dat hij droeg. Ook vrouwen en jonge kinderen namen deel aan de strijd
volgens Amnesty International, waardoor het voor de IDF nog lastiger werd om vijand en onschuldige
burger van elkaar te onderscheiden. Deze vrouwen en kinderen werden gebruikt om boodschappen en
voorraden te verplaatsen en om dekking te geven aan strijders zodat IDF soldaten zouden aarzelen om
te schieten.302
Er vielen dan ook onschuldige slachtoffers en de huizen van onschuldige Palestijnen werden
gesloopt, soms met doden tot gevolg. Medewerkers van Amnesty vonden huizen waar de ledematen van
de doden tussen het puin te zien waren en claimden ook dat het Hawasin-gedeelte van het kamp gesloopt
was nadat de strijd al voorbij was, als straf voor de bewoners. Dit was hetzelfde gedeelte van het kamp
waar de Israëlische reservisten gedood waren in een hinderlaag op 9 april.303
De tactieken die door de IDF gebruikt waren werden door Israël gelegitimeerd door te stellen
dat de alternatieven nog veel erger zouden zijn. In plaats van zich van huis naar huis te verplaatsen om
verdachten en strijders te arresteren, had de IDF ook hele delen van het kamp plat kunnen bombarderen,
met vele onschuldige slachtoffers als gevolg. Volgens de Israël waren de acties van de IDF zo humaan
mogelijk, ondanks de prijs die hiervoor aan Israëlische zijde betaald moest worden.304
Internationaal waren de reacties zeer negatief. Na de eerste dagen van operatie Defensive Shield
eiste National Security Advisor Condoleeza Rice dat Israël zich onmiddellijk terug zou trekken van de
Westoever. De VS spraken niet langer over het recht op zelfverdediging.305 Het feit dat Israël
journalisten verbood om zich in Jenin te begeven droeg niet bij aan de beeldvorming over wat er
gebeurde. Het informatiegat wat hierdoor ontstond werd nu opgevuld door anderen. Al snel ging het
verhaal dat de IDF duizenden onschuldige Palestijnen had gedood met behulp van de bulldozers.
Arabieren, Palestijnen en mensenrechtenorganisaties spraken al snel over de ‘slachting van Jenin’. Ook
de Europese mening werd door deze berichtgeving gevormd. De ver overdreven dodenaantallen
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resulteerde in beschuldigingen van genocide aan het adres van Israël in de Europese media. In reactie
hierop namen Europese politici afstand van Israël en veroordeelden zij de Israëlische acties stevig. Toen
de daadwerkelijke slachtofferaantallen bekend werden, namelijk 58 Palestijnse doden en 15 Israëliërs,
werden er geen rectificaties geplaatst.306 Ironisch genoeg was volgens de VN in de stad Nablus het
slachtofferaantal bijna het dubbele, maar hier werd maar door weinig mensen aandacht aan besteed.307
Niet alle gevolgen van Jenin waren echter negatief voor Israël. De grote hoeveelheid
inlichtingen die verzameld waren door de IDF en Shin Bet tijdens de operatie toonde een duidelijk
verband aan tussen de Palestijnse Autoriteit, Fatah, Hamas en PIJ. Deze informatie bewees dat Arafat
en de Palestijnse Autoriteit geen hulpeloze slachtoffers van het geweld van de Tweede Intifada waren,
maar medeplichtig aan de instandhouding ervan. De informatie was zo goed onderbouwd dat ook enkele
Europese leiders hierdoor overtuigd werden, waardoor Arafat ook voor hen afdeed als een partner voor
vrede. Toch werd Arafat nooit gearresteerd of gedood door Israël, voornamelijk omdat dit zou kunnen
leidden tot een vuurgevecht met hem en zijn bodyguards, met Arafat als martelaar en alle politieke
gevolgen van dien.308
Operatie Defensive Shield was onderdeel van een nieuwe strategie van Israël, die erop gericht
was om de capaciteit voor terrorisme van de Palestijnen te vernietigen en aan hen te demonstreren dat
geweld geen oplossing zou brengen in het conflict met Israël. Vanaf nu werden Palestijnse organisaties
die als terroristisch werden beschouwd dan ook uit balans en zwak gehouden door Israël – aangezien de
Palestijnse Autoriteit had bewezen dit niet te willen of kunnen – zodat zij geen serieuze bedreiging meer
zouden kunnen vormen. Dit werd ook wel ‘grasmaaien’ genoemd.309 Dit strookt met de opvatting van
veel Westerse leiders en bevelhebbers dat conflicten waarbij terroristen en burgers betrokken zijn niet
gewonnen kunnen worden, maar wel gemanaged.310 Het managen van een conflict zorgt echter niet voor
een oplossing. Het gevolg van operatie Defensive Shield was dan ook niet het einde van de Tweede
Intifada. Israël had nu de volledige controle over de Westoever weer op zich genomen, iets wat naast
operationele kosten zoals geld en mensenlevens, ook grote politieke en diplomatieke kosten met zich
mee zou brengen. 311 Dit was in strijd met de Israëlische mentaliteit van jaren eerder, waar terugtrekking
uit de Palestijnse Gebieden als wenselijk werd gezien juist vanwege deze kosten, die niet opwogen tegen
de baten van een dergelijke bezetting. Israël stond nu dus voor een dilemma, aanwezig blijven op de
Westoever, met alle kosten van dien, of zich terugtrekken, met de hoop dat het terrorisme niet zou
terugkeren zodra de IDF vertrokken was.
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2.3.4 Internationaal beleid
Begin 2002 verharde het standpunt binnen de Nederlandse politiek zich ten aanzien van de situatie in
het Midden-Oosten en het onderlinge geweld van Israël en de Palestijnen. Ook het leiderschap van
Arafat werd niet positief beoordeeld. De heer Timmermans van de PvdA, de heer Weisglas van de VVD
en de heer Qörüz van het CDA – allen hielden zich namens hun partij bezig met Buitenlandse Zaken –
stelden grote zorgen te hebben over de geweldsspiraal in het Midden-Oosten. Hoewel zij vonden dat er
geen militaire oplossing was voor het conflict, was Israël wel gerechtigd om de eigen bevolking te
beschermen en er alles aan te doen om meer aanslagen te voorkomen. Arafat was hier duidelijk in te
kort geschoten volgens de Kamerleden. Ook moesten organisaties zoals Hamas en PIJ door de EU als
terroristisch worden bestempeld. Wel moest er volgens de Kamerleden een politieke oplossing voor het
conflict gevonden worden, geen militaire.312
Minister van Aartsen beaamde namens de regering en de EU dat ook zij vonden dat Arafat
ernstig tekort geschoten had in het inperken van het geweld en dat de bovengenoemde organisaties
ontmanteld zouden moeten worden, in tegenstelling tot de Palestijnse Autoriteit. Deze zou betrokken
moeten worden bij een politieke oplossing, waarbij een levensvatbare Palestijnse staat nog steeds als de
enige oplossing werd beschouwd door de EU.313
De EU riep Arafat dan ook in 2002 weer op om het terrorisme te beëindigen en het onderzoek
naar de wapensmokkel met de Karine A af te ronden. Wel werd verklaard dat Arafat als gekozen
president van het Palestijnse volk niet afgezet mocht worden. Ook werd de vernieling van de Palestijnse
infrastructuur – deels gefinancierd met EU-fondsen en van belang voor de economische ontwikkeling
van de gebieden – veroordeeld. Tevens werd Israël weer opgeroepen om zijn troepen terug te trekken
uit Palestijns gebied, buitenrechtelijke doding van Palestijnen te staken, nederzettingen niet verder uit
te bereiden en de belemmeringen op de bewegingsvrijheid van de Palestijnen te staken.314 Deze punten
werden ook besproken op het bezoek van de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres
aan Nederland in januari 2002.315 Het is overigens van belang om op te merken dat binnen Nederland
de VVD dit laatste standpunt van de EU niet onderschreef. Volgens de heer Weisglas had Israël het
recht om de Palestijnse gebieden af te sluiten en de bewegingsvrijheid van de Palestijnen te beperken
om terrorisme te voorkomen. Daar de VVD op dat moment een regeringspartij was kan er dus gesteld
worden dat er binnen de Nederlandse regering geen eenduidige standpunt over deze Israëlische acties
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aanwezig was. Alle partijen vonden dat Israël het recht op zelfverdediging bezat, maar de invulling
hiervan was een punt van discussie. 316
De VS waren zich na het Karine A-incident minder met het Midden-Oosten gaan bezighouden.
Daar Nederland de VS als voortrekker in het vredesproces beschouwde vond de regering dit geen goede
ontwikkeling. De regering had bij de VS dan ook aangedrongen om zich meer met het vredesproces
bezig te houden, daar de oplossing aan de onderhandelingstafel lag en de weg daarnaartoe volgens
Minister van Aartsen alleen gevonden kon worden met hulp van de Amerikanen. De EU zou volgens
Nederland meer moeten investeren in de relaties met de VS om de Amerikanen aan de kant van Europa
te krijgen inzake het Midden-Oosten en het vredesproces daar.317
De roep om betrokkenheid van de VS kwam voort uit het EU-standpunt dat de lidstaten weinig
meer konden doen dan druk uitoefenen op Arafat om zijn verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien
van het onderdrukken van terrorisme en het streven naar vrede. Alleen het afsnijden van financiële hulp
was nog een mogelijkheid, maar dit zou direct de Palestijnse bevolking treffen en was geen optie in de
ogen van de EU.318 Europa leek dus vrij machteloos in vredesproces zonder de VS.
Met de start van Operatie Defensive Shield op 29 maart 2002 kwamen de EU-Ministers van
Buitenlandse Zaken in een spoedzitting bijeen in Luxemburg. Hier werd eenduidige besloten dat de EU
zelf geen nieuwe initiatieven zou ondernemen naar aanleiding van het geweld, maar bestaande
initiatieven zou ondersteunen, zoals de resoluties 1397 en 1402 van de VN-Veiligheidsraad. 319 Resolutie
1397 hield in dat er een tweestaten-oplossing zou moeten komen voor het Israëlisch-Palestijns conflict,
dus met een zelfstandige Palestijnse Staat.320 Dit was een nieuwe resolutie ingediend door de VS.321
Resolutie 1402 hield in dat beide partijen zo snel mogelijk al het geweld zouden moeten staken en een
staakt-het-vuren moesten ondertekenen. Deze laatste resolutie herbevestigde de eerdere resoluties 242
– uit 1967 – en 338 – uit 1973 – die ook opriepen om het geweld te beëindigen en Israël opriepen zich
terug te trekken uit – delen van – de Palestijnse gebieden.322
Tevens vonden de EU ministers dat een nauwe samenwerking met de VS van essentieel belang
bleef om voortgang te kunnen maken in het vredesproces. Er was eveneens goede hoop dat het Kwartetoverleg van de EU, de VS, de VN en Rusland resultaat zou kunnen boeken in het vinden van een
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oplossing van het conflict.323 Dit zou in 2003 ook gebeuren met de ‘Road Map to Peace’ die het kwartet
zou opstellen in een poging het conflict te beëindigen.324
Ter ondersteuning van resolutie 1402 werd er besloten om een EU-missie naar het
conflictgebied te sturen. Deze missie bestond uit de Hoge Vertegenwoordiger Solana en de Spaanse
Minister van Buitenlandse Zaken Piqué. De missie had als doel om contact te leggen met beide partijen
ten einde aan te dringen op uitvoering van resolutie 1402 en hervatting van de onderhandelingen. Tevens
hield dit in dat Israël in zich terug zou moeten trekken uit de Palestijnse steden die binnengevallen waren
tijdens Operatie Defensive Shield.325 Binnen de EU drong Nederland er op aan dat er niet alleen druk op
Israël gezet zou worden. Arafat zou duidelijk gemaakt moeten worden dat hij snel mee zou moeten
werken aan het staakt-het-vuren. Ook moest Arafat het Palestijnse terrorisme veroordelen. Nederland
nam dus met de start van Operatie Defensive Shield binnen de EU een evenwichtig standpunt in, waarbij
het erop stond dat niet alleen Israël onder druk gezet moest worden, maar ook de Palestijnse Autoriteit
en Arafat.326
Hoewel de escalatie van geweld die Operatie Defensive Shield inhield geen nieuwe Europese
initiatieven tot gevolg had, werd er nu wel een actieve poging gedaan om beide partijen tot vrede te
bewegen door het sturen van een politieke missie naar het gebied ter ondersteuning van inspanningen
van de internationale gemeenschap. Nederland waakte er binnen de EU voor dat er naast druk op Israël
ook druk op de Palestijnen werd gezet. Hiermee nam het zoals wel vaker een wat meer op Israël gericht
standpunt in dan veel EU-lidstaten. Het was geen puur pro-Israëlisch standpunt in, maar de binnenlandse
politieke situatie in Nederland zorgde er wel voor dat ook in deze crisissituatie steun was voor een
evenwichtig beleid ten aanzien van beide partijen. Zowel Israël als de Palestijnen moesten onder druk
gezet worden om een einde te maken aan het geweld. Hiertoe werd ook een motie ingediend door
regeringspartijen PvdA en D66, waarin de Nederlandse regering in bilateraal, EU en VN verdrag beide
partijen zou moeten oproepen om het geweld te staken en het vredesproces te hervatten.327
Dit evenwichtige standpunt betekende echter niet dat de Israëlische operatie goedkeuring vond
in Nederland. De heer Koenders van regeringspartij PvdA gaf aan dat Israël met Operatie Defensive
Shield een klassieke oorlog aan het voeren was tegen de Palestijnen, iets wat volgens hem volstrekt
onacceptabel was. Hoewel de zelfmoordaanslagen inderdaad om een reactie riepen, was deze reactie
overtrokken volgens het Kamerlid. Het was dan ook van het grootste belang dat de EU samen met de
VS zouden werken aan een snelle oplossing voor het geweld volgens de richtlijnen uiteengezet door de
Mitchell-Commissie en in de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Het probleem hierbij was echter
dat de VS in het begin van de operatie Israël politiek steunden. Dit kwam dus niet overeen met de
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Europese zienswijze.328
Wegens de aard van de crisis en het schijnbaar onoplosbare karakter hiervan pleitte de PvdA nu
binnen de Tweede Kamer voor het instellen van Europese sancties tegen de partijen die niet mee wilden
werken aan het bereiken van vrede. Met het uitgeven van verklaringen alleen werd niet genoeg bereikt
volgens de partij. Wel moest er zorgvuldig gekeken worden naar de soort sancties die opgelegd zouden
worden. De PvdA vond dat de EU en de VS zich veel te passief opstelden in het conflict en dat alleen
echte druk resultaten op zou leveren. Een actievere houding was vereist volgens de regeringspartij.329
Regeringspartij VVD was echter zoals gebruikelijk sympathieker over de acties van Israël. De
heer Weisglas betoogde dat Nederland geen beschikking had over de gegevens die de Israëlische
veiligheidsdiensten in bezit hadden. Nederland kun dus volgens het Kamerlid niet oordelen over waar,
op welke plaats, in welke omvang en met welke plannen de terroristen zich bevonden. De Israëlische
acties waren gericht op zelfverdediging en ter voorkoming van meer aanslagen volgens de VVD.
Hoewel de heer Koenders van de PvdA het ermee eens was dat Israël het recht op
zelfverdediging bezat, was de proportionaliteit van de acties wel van belang volgens hem. De
ontmanteling van de Palestijnse Autorieit, waar Israël op leek aan te sturen, was bijvoorbeeld niet
acceptabel.330 Er was dus een duidelijk meningsverschil tussen de verschillende regeringspartijen in
Nederland over de rechtvaardiging van de Israëlische acties, de invulling van het recht op
zelfverdediging door Israël en wat de reactie van Nederland en de EU hierop zou moeten zijn.
Minister Van Aartsen gaf het standpunt van de Nederlandse regering weer door te stellen dat de
VS ondersteund door de EU het voortouw zou blijven nemen in het vredesproces. Daarnaast was er de
samenwerking van het Kwartet. De regering was dan ook van mening– ondanks geluiden binnen de
Tweede Kamer en de EU – dat het vredesproces absoluut niet verder kon zonder de VS. Losse
initiatieven waren geen goed idee en zouden een lage kans van slagen hebben volgens Van Aartsen,
zeker daar de VS lang niet zo goedkeurend tegenover de Israëlische acties stonden als geschetst werd in
de Kamer. Ook had President Bush als eerste Amerikaanse President uitgesproken dat er een tweestatenoplossing zou moeten komen voor het conflict. De VS waren dus op de goede weg met de voorstellen
die zij deden en verdienden de ondersteuning van Nederland en de EU volgens de Nederlandse
regering.331 Tevens was er volgens de Minister geen ruimte voor afzonderlijke initiatieven van lidstaten.
Nederland zou dus niet op eigen houtje moeten proberen om vrede te stichten op dit moment in het
conflict, maar zich via de EU aan moeten sluiten bij de initiatieven van de Internationale
Gemeenschap.332
Ook wat betreft sancties en veroordelingen was de Nederlandse regering duidelijk. Hoewel de
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Israëlische acties inderdaad veroordeeld moesten worden - de ontmanteling van de Palestijnse Autoriteit
was onacceptabel – was evenwichtigheid van groot belang volgens Van Aartsen. Dat Arafat weigerde
zelfmoordaanslagen en terreur te veroordelen in het Arabisch was tevens onacceptabel volgens de
regering.333 Nederland bleef dus nog steeds vasthouden aan de lijn van de voorgaande jaren. Dat wil
zeggen, een evenwichtig beleid ten aanzien van de partijen in het Midden-Oosten, waarbij de VS het
voortouw namen in het vredesproces en Nederland daar waar mogelijk binnen de EU zou opereren ter
ondersteuning van de VS.
De hevige strijd in Jenin riep ook in Nederland vragen op bij politici. In de Tweede Kamer
werden op 10 april 2002 door SP-lid de heer Van Bommel – die zich namens de oppositiepartij onder
andere bezig hield met Buitenlandbeleid – vragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken over
het aantal doden in Jenin. Net als vele Europese politici had Van Bommel vernomen over de ‘slachting
van Jenin’ en had hij het over honderden dode Palestijnen – waarvan velen onschuldige burgers – die
begraven zouden zijn in massagraven door de gepantserde bulldozers van de IDF, om zo Israëlische
oorlogsmisdaden te verbergen. Minister van Aartsen antwoorde op 10 juni 2002 er van honderden doden
en massagraven geen sprake leek te zijn, maar dat het Palestijnse dodenaantal op 52 lag, waarvan 22
burgers. Nederlandse forensische experts die uitgezonden waren naar het kamp hadden tevens geen
bewijzen van massale moordpartijen gevonden in Jenin. Wel stelden deze experts dat er schendingen
van het humanitair oorlogsrecht plaatsgevonden hadden.334
Nederland had op 11 april 2002 de Israëlische regering al duidelijk gemaakt dat hoewel
Nederland het Israëlische recht op zelfverdediging naar aanleiding van de ernstige aanslag op Pesach
erkende, Israël zich wel aan het internationaal oorlogsrecht diende te houden. Tevens werd Israël
duidelijk gemaakt dat er binnen de Nederlandse regering zorgen waren over de humanitaire situatie in
de Palestijnse gebieden en dat Israël zich als bezettingsmacht te houden had aan de bepalingen van het
verdrag van Genève, vooral inzake de bescherming van burgers in oorlogstijd.335 Hoewel het niet
specifiek genoemd werd in de Kamerverslagen, is het aan de hand van deze uitspraken aannemelijk dat
Nederland één van de landen was die zich hadden laten overtuigen door de inlichtingen die de Israëlische
veiligheidsdienst Shin Bet had bemachtigd en verspreid na de strijd in Jenin.336
Nederland bleef er ook na Jenin voor waken om één partij te scherp te veroordelen. De MinisterPresident benadrukte in april weer dat Nederland achter het evenwichtige beleid – dit was het kernwoord
geworden van de houding van de Nederlandse regering en de EU ten aanzien van het conflict in het
Midden-Oosten – bleef staan en dat het zich zou richten op de uitvoering van Veiligheidsraadsresolutie
1397. Tevens zou Nederland zich richtten op de doorbreking van de geweldsspiraal door beide partijen
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duidelijk te maken dat het huidige geweld onacceptabel was. Het onderwerp van sancties tegen Israël –
zoals eerder voorgesteld door de heer Koenders van regeringspartij PvdA – werd door de regering van
de hand gewezen daar deze een averechts effect zouden hebben. Sancties zouden de positie van Minister
van Buitenlandse Zaken Shimon Peres ondermijnen binnen de Israëlische politiek. Peres was het enige
lid van de Arbeiderspartij in de regering die geleid werd door Likud en had een matigende invloed op
de Israëlische regering. Zijn positie verzwakken zou dan ook geen positief effect hebben op de houding
van Israël in het conflict volgens de Nederlandse regering.337
Jenin zou ook in de VN nog een staartje krijgen. In resolutie 1405 van de VN-Veiligheidsraad
werd het geweld in Jenin veroordeeld en werd de humanitaire situatie als zeer urgent neergezet. Er zou
tevens een fact-finding missie gestuurd worden naar Jenin om eventuele oorlogsmisdaden begaan door
Israël te onderzoeken.338 Opvallend was dat de EU verdeeld stemde over deze resolutie. De heer
Weisglas van de VVD merkte in reactie hierop op dat het vinden van consensus binnen de EU
ondertussen belangrijker geworden was dan het vinden van een oplossing voor het conflict in het
Midden-Oosten. Dit taste volgens de VVD de geloofwaardigheid van de EU-politiek grondig aan en
stond een eenduidig EU-buitenlandbeleid in de weg.339
De heer Koenders van de PvdA merkte op zijn beurt op dat de ‘autistische houding’ van premier
Sharon inzake onderhandelingen met Arafat en het nederzettingenbeleid onderhandelingen onmogelijk
maakte. 340 Tegelijkertijd was Arafat hier ook aan schuldig doordat hij weigerde maatregelen te treffen
om de zelfmoordaanslagen een halt toe te roepen. De heer van Bommel van de SP merkte op dat het
Nederlandse beleid inzake het Midden-Oosten vooral gekenmerkt leek te worden door de wens om een
goede relatie met de VS te behouden. Van Bommel pleitte ervoor dit beleid te vervangen voor een
effectief Nederlandse beleid dat gericht was op het vinden van een politieke oplossing voor het conflict
tussen Israël en de Palestijnen.341
Het standpunt van de Nederlandse regering was dat de VN-resolutie te eenzijdig tegen Israël
gericht was en vooruitliep op het onderzoek van de fact-finding missie van de VN naar Jenin. Hier kwam
volgens de regering dan ook uit voort dat het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland tegen
de resolutie hadden gestemd in de VN. Vandaar de verdeeldheid binnen de EU. Blijkbaar had Nederland
dus wel voor de resolutie gestemd, wat op zijn minst verbazingwekkend te noemen is gezien de
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bovenstaande verklaring van de regering en het evenwichtige beleid dat Nederland propageerde.342
De start van Operatie Defensive Shield eind maart 2002 zorgde dus voor grote beroering in de
internationale gemeenschap. In Europa kwamen de Ministers van Buitenlandse Zaken bijeen om een
oplossing te vinden voor de escalatie van geweld. Al snel bleek dat de EU niet bereid was om zelf nieuwe
initiatieven op te zetten, maar dat het reeds bestaande initiatieven van de VS en de resoluties van de VN
zou ondersteunen. Deze zou bestaan uit het sturen van een missie met onder andere Hoge EUVertegenwoordiger Solana naar het conflictgebied om de strijdende partijen tot kalmte te manen en
indien mogelijk terug aan de onderhandelingstafel te krijgen.
Helaas was dit lastiger dan gehoopt, daar beide partijen niet meewerkten wegens het gebrek aan
onderling vertrouwen. Sharon was vastbesloten om geen concessies te doen, zeker niet zolang de
veiligheid van Israël in het geding was. Arafat op zijn beurt weigerde stappen te zetten om het terrorisme
in te perken. Gezien de eerder beschreven historische achtergrond had dit duidelijk te maken met interne
politieke belangen. Sharon kon geen concessies doen vanwege zijn verkiezingsprogramma en Arafat
verloor steeds meer terrein aan organisaties als Hamas als hij niet als strijdbaar werd gezien. Het geweld
bleef dus ondanks de pogingen van de internationale gemeenschap aanhouden.
Nederland hield, ondanks verdeeldheid binnen de regeringspartijen binnen de Tweede Kamer,
vast aan een evenwichtig beleid aan ten aanzien van het conflict. Beide partijen moesten onder druk
gezet worden om tot een politieke oplossing te komen, zonder dat één partij extra onder druk gezet werd.
Hoewel sancties door onder andere de PvdA en D66 – beide regeringspartijen – in de Tweede Kamer
besproken werden, wilde de Nederlandse regering hier niet aan meewerken. Het zou bij politieke druk
blijven, ondanks dat er in de Kamer opgemerkt werd dat dit niet veel effect leek te sorteren.
Binnen de EU beargumenteerde Nederland ook een evenwichtig standpunt. Dit leek alsof
Nederland een positie in het midden van het spectrum koos, maar gezien de veroordeling van Israël door
veel EU-lidstaten naar aanleiding van de strijd in Jenin kan dit als een vrij ‘rechts’ standpunt – met
rechts doelende op een pro-Israël standpunt – geïnterpreteerd worden. Hoewel Nederland zich schikte
naar het EU-standpunt waar nodig, richtte Nederland – zoals de heer van Bommel van de SP opmerkte
– zich sterk op de lijn die de VS volgde. Waar het kon werd deze lijn ondersteund door Nederland. Toen
de VS zich iets meer terug leek te trekken naar aanleiding van het Karine A-incident gingen er in
Nederland dan ook direct stemmen op om de VS zo snel mogelijk weer actief bij het vredesproces te
betrekken. Helaas resulteerde de betrokkenheid van de VS ook niet in oplossingen. Wel werd er het
Kwartet van de VS, de EU, de VN en Rusland gevormd om zo grotere internationale druk te kunnen
zetten in het conflict. In de periode na Operatie Defensive Shield zou er van het kwartet uit een nieuw
vredesinitiatief komen, de zogenaamde Road Map to Peace. Dit was een poging om binnen een paar
jaar een einde te maken aan het geweld en een oplossing te vinden voor het conflict tussen Israël en de
Palestijnen.
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2.4 De laatste jaren van de Tweede Intifada
2.4.1 Bezetting en barrières – de gevolgen van Operatie Defensive Shield
Aan het eind van Operatie Defensive Shield had Israël het overgrote deel van de Westoever opnieuw
bezet. De Palestijnse Autoriteit had afgedaan als een partner voor vrede en Israël nam nu zelf de
verantwoordelijkheid op zich om Palestijnse militanten onschadelijk te maken in de (her)bezette
gebieden. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen Palestijnen die geweld aanhingen en Palestijnen
die vrede wilden. Dit betekende dat welwillende Palestijnen die soms jaren samengewerkt hadden met
Israël om de vrede te bewaren opeens als vijand behandeld werden. Een gevolg hiervan was dat de
Palestijnse veiligheidsdiensten ineffectief werden doordat de hoofdkwartieren en gevangenissen die zij
nodig hadden om te opereren vernietigd werden door de IDF.343 Israël was nu de enige partij met de
mogelijkheid om zichzelf te beschermen tegen militanten en terroristen. Om de veiligheid van de
Israëlische bevolking te garanderen werd een uitgebreid netwerk van muren en hekken gebouwd op de
Westoever.
Eind 2002 waren er zo’n 450 checkpoints, barrières en wegversperringen in de Westoever, in
november 2004 waren dit er 680. Eind 2006 waren de barrières 243 kilometer lang, met nog 166
kilometer in aanbouw. De uiteindelijke lengte zou 870 kilometer moeten bedragen. Volgens Israëlische
schattingen zorgde de barrières voor een afname van 60 procent in het aantal Israëlische slachtoffers.344
Deze maatregelen hadden echter een vernietigend effect op de Palestijnse economie en welvaart,
versplinterden de Palestijnse samenleving en waren een vernedering die dagelijkse ondergaan moest
worden door veel Palestijnen.345 Het effect op de Palestijnse levensomstandigheden was schrikbarend.
Bijna 60 procent van de inwoners van de Westoever leefde in 2003 onder de armoedegrens en 40 procent
van de kinderen was ondervoed. Sommige Palestijnen moesten leven van 2 dollar per dag. Ook Israëliërs
zouden de gevolgen van de bezetting van de Westoever voelen. Israël kwam in een recessie terecht en
de armoede onder de Israëlische bevolking nam toe als een gevolg hiervan. Tevens werd het openbare
leven in Israël flink ontregeld door de angst voor aanslagen, en hadden de maatregelen negatieve reacties
van de internationale gemeenschap tot gevolg. Deze gevolgen waren echter niet te vergelijken met de
gevolgen van de bezetting voor de Palestijnse bevolking.346
Israëliërs realiseerden zich wel dat de belemmeringen die de bezetting voor de Palestijnen
vormden in het dagelijks leven erg ver gingen. Volgens voormalig hoofd van de Shin Bet, Avraham
Shalom, werden de Palestijnen dagelijks vernederd, met alle gevolgen van dien. B’Tselem onderzoeker
Iyad Haddad zei gekscherend dat een Palestijnse auto geen derde versnelling nodig had, omdat deze al
bij het volgende checkpoint zou zijn voordat die gebruikt zou kunnen worden.347 Toch waren deze
maatregelen noodzakelijk in de ogen van Israël, zelfs als ze het dagelijks leven ontregelden en normale
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zaken als de vuilstort en medische zorg bemoeilijkten. Het probleem was dat terroristen gebruik maakten
van bijvoorbeeld ambulances met zieke kinderen erin om bommen en zelfmoordterroristen Israël binnen
te smokkelen, of zich gehandicapt voordeden om zo de metaaldetector te mogen passeren voor een
persoonlijke controle door soldaten, met dode soldaten als gevolg. Zelfs ‘zwangere’ vrouwen werden
ingezet om aanslagen te plegen. Het gevolg was dat soldaten niemand meer doorlieten zonder controle
en iedereen die een checkpoint naderde werd beschouwd als een vijand. Het overgrote deel van mensen
in ambulances was echter daadwerkelijk ziek en hulpbehoevend. Naar schatting zijn tussen 2000 en
2008 66 Palestijnen omgekomen omdat ze niet op tijd medische bijstand konden krijgen vanwege
oponthoud bij controleposten.348
Politiek gezien waren er ook flinke veranderingen voor de Palestijnen. In zijn Rose Garden
Address in juni 2002 stelde President Bush dat er een Palestijnse staat zou moeten komen, maar dat de
VS geen onderhandelingen zou steunen zolang Arafat aan het hoofd van de Palestijnse Autoriteit
stond.349 Op 19 maart 2003 bezweek Arafat onder de druk en benoemde hij Mahmud Abbas als premier.
Abbas was een voorstander van vrede en tegen een gewelddadige opstand. Abbas had echter in
tegenstelling tot Arafat weinig eigen geld, geen politiekkrediet onder het Palestijnse volk, geen charisma
en geen achtergrond als revolutionair. Hoewel de benoeming van Abbas dus bedoeld was als tegenwicht
voor de invloed van Arafat, had hij weinig echte macht.350 Ariel Sharon nam Abbas dan ook niet serieus
en weigerde zijn steun uit te spreken voor de Palestijnse premier. Aangezien Abbas geen resultaten kon
boeken in zijn werk als premier, stortte de steun die hij had onder de Palestijnen al spoedig in elkaar.
Hij was dan ook niet in staat om het gewenste tegenwicht te vormen voor Arafat.351 Ondertussen was
Ariel Sharon in januari 2003 al met een overweldigende meerderheid herkozen als premier van Israël.352

2.4.2 Nieuwe vredesinitiatieven
Op 30 april 2003 werd de Road Map to Peace geïntroduceerd. De Road Map was opgesteld door ‘Het
Kwartet’ en bedoeld om in drie fases naar vrede toe te werken.353 In de eerste fase zouden Israël en de
Palestijnen al het geweld moeten beëindigen en ervoor moeten zorgdragen dat geweld ook niet meer
aangemoedigd werd. Deze fase zou lopen van 30 april tot 31 mei 2003. De tweede fase zou lopen van
juni

tot

december

2003

en

een

transitiefase

zijn

waarin

beide

partijen

gelijktijdig

vertrouwensopbouwende stappen zouden zetten. De Palestijnen zouden onder andere Israëls
bestaansrecht – weer – bevestigen in een verklaring. Israël zou in een gelijksoortige verklaring het
Palestijnse recht op een soevereine, onafhankelijke en levensvatbare staat erkennen. Tevens zou Israël
zich terug moeten trekken uit de delen van de Westoever die bezet waren ten tijde van de Tweede
Intifada en de Palestijnse Autoriteit helpen om het leven in de Palestijnse gebieden te normaliseren.
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Eveneens zouden alle nederzettingsactiviteiten gestaakt moeten worden. De nederzettingen gesticht na
maart 2001, het aantreden van Sharon als premier, zouden onmiddellijk gesloopt moeten worden. De
derde fase zou het einde van het Israëlisch-Palestijns conflict moeten zijn, met het sluiten van een
akkoord over de permanente status van de Palestijnse Gebieden. Deze fase zou plaatsvinden in 20042005. De Road Map zou niet aan veranderingen onderhevig zijn, maar desalniettemin veranderde de
Bush-regering de Road Map door een lijst met 14 Israëlische eisen te accepteren.354 355
Toch was de Road Map to Peace de eerste keer dat de VS een Palestijnse staat erkende en dus
positief voor de Palestijnen, zelfs met de veertien punten van bezwaar die door de VS geaccepteerd
werden. De Israëlische Knesset stemde uiteindelijk ook in met de Road Map. Hoewel het als een flinke
schok kwam dat het recht op een Palestijnse staat nu geaccepteerd moest worden, zag ook Sharon in dat
het lastig zou worden om 3.5 miljoen Palestijnen permanent bezet te houden.356
In juni 2003 volgde een top in Aqaba, Jordanië. Hier werd de Road Map to Peace besproken
door de partijen. Abbas had de routekaart zonder tegenwerpingen geaccepteerd, maar Israël had een lijst
met aanvullende eisen, die de Bush regering onder druk van een hevige Israëlische lobby in Washington
DC dus geaccepteerd had. Israël weigerde gelijktijdig stappen te zetten met de Palestijnen in het kader
van het akkoord maar eiste dat de Palestijnen de eerste stap zouden zetten, waarna de Israëliërs pas aan
hun verplichtingen zouden voldoen.357 Dit was een uiting van het wantrouwen dat aanwezig was aan
Israëlische zijde.
Vooral een einde aan het geweld van Palestijnse zijde stond hoog op de lijst van Sharon. Ook
vond Sharon het punt met betrekking tot de ontmanteling van de nederzettingen gesticht na zijn
aantreden beledigend. In plaats van dat alle nederzettingen gesticht na het aantreden van Sharon gesloopt
moesten worden, zouden alleen niet-geautoriseerde nederzettingen ontmanteld worden. De zogenaamde
geautoriseerde nederzettingen waren met behulp van Israël opgezet en aangesloten op het wegen- en
elektriciteitsnetwerk. Israël was rap bezig om zoveel mogelijk nederzettingen alsnog hierop aan te
sluiten, zodat deze als geautoriseerd bestempeld konden worden. Tevens weigerde Israël om het
Palestijnse recht op een soevereine, onafhankelijke en levensvatbare staat te erkennen. Onder druk van
deze argumenten paste de VS eigenhandig de routekaart aan. De criteria voor welke nederzettingen
ontmanteld zouden moeten worden werden aangepast en de Palestijnse staat zou nu stabiel, vredig,
levensvatbaar en democratisch moeten zijn. Over soeverein en onafhankelijk werd niet meer gerept door
Bush in zijn Aqaba-toespraak. Toch accepteerden alle partijen aan het eind van de top de routekaart.358
Zodra Bush vertrokken was uit het Midden-Oosten werd het geweld echter hervat. Hamas vond
dat Abbas te veel had toegegeven aan Israël en zwoor de strijd voort te zetten. Op 10 juni deed Israël
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vervolgens een poging om Abdul Aziz Rantisi te liquideren, een pragmatische Hamasleider die wel
bereid was om met Israël te praten. Binnen enkele dagen sloeg Hamas terug met een zelfmoordaanslag
op een bus in Jeruzalem, waarbij 16 doden en meer dan 100 gewonden vielen. In reactie hierop schoten
Israëlische gevechtshelikopters raketten af op Gaza, waarbij enkele Hamasleiders, tezamen met
onschuldige burgers, gedood werden. De cyclus van geweld leek weer hervat. Binnen een week waren
er aan beide zijden in totaal 50 nieuwe slachtoffers te betreuren.359
Toch gingen Hamas, PIJ en de Al-Aqsa Brigade op 29 juni akkoord met een staakt-het-vuren
voor drie maanden. Op 1 juli verklaarden Sharon en Abbas bij de gezamenlijke ceremoniële opening
van vredesbesprekingen dat zij de Road Map to Peace zouden respecteren. De volgende dag trokken
Israëlische troepen zich terug uit Bethlehem en werd de controle van de stad overgedragen aan
Palestijnse veiligheidstroepen. Vanaf dit moment zouden de Palestijnse troepen weer aanvallen op Israël
door militanten moeten voorkomen. Tevens zou Israël het aantal wegversperringen en nederzettingen
verminderen, maar hier was in de praktijk nog weinig van te merken.360
Tot aan 19 augustus leek de rust weergekeerd. Op deze dag was er echter weer een aanslag op
een bus in Jeruzalem, met 22 Israëlische doden als gevolg. Israël staakte onmiddellijk alle
vredesbesprekingen en de terugtrekking uit de Westoever. Eveneens werd Hamas leider Ismail Abu
Shanad gedood door de IDF. Op 21 augustus zeiden Hamas en PIJ het staakt-het-vuren op. Met het falen
van het bestand trad Palestijns premier Abbas vervolgens begin september af en werd hij vervangen
door Ahmed Qurei, een bondgenoot van Arafat. Dit ging gepaard met grote pro-Arafat demonstraties in
Ramallah. 361
Eind 2003 waren de Palestijnse aanvallen op Israël nog steeds niet opgehouden, en had Israël
zich niet verder teruggetrokken uit de Westoever, of de bouw van nieuwe nederzettingen gestaakt. De
Tweede Intifada was nog niet voorbij.362

2.4.3 Het einde van de Tweede Intifada
In december 2003 was de Tweede Intifada weer in volle gang. Het kwam dan ook als een verassing dat
premier Sharon juist op dat moment met het voorstel kwam dat Israël unilateraal alle 21 joodse
nederzettingen en 8000 kolonisten zou terugtrekken uit Gaza. Het voorstel kwam als een schok voor
rechts Israël en veroorzaakte hevige weerstand onder nationalisten, kolonisten en religieuze joden.
Sharon’s motivatie was voornamelijk om de kosten voor de beveiliging van Israël te drukken, kosten
die een hoge tol begonnen te eisen van Israël. Er werd echter niets gezegd over de nederzettingen en
kolonisten op de Westoever en veel Palestijnen waren bang dat Sharon de nederzettingen op de
Westoever wel in bezit wilde houden.363
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Daar Gaza zich in Israël bevond, behield Israël wel de controle over de grenzen en het luchtruim
rondom Gaza. De Palestijnse Autoriteit was dan ook geïsoleerd in dit gebied en verloor langzaam maar
zeker de controle aan Hamas en PIJ. Nadat Israël de oprichters en leiders van Hamas, Ahmad Yassin en
Abdul Aziz Rantisi, had gedood, nam de onrust in Gaza flink toe. De liquidaties vonden plaats vlak
nadat de VS het Israëlische terugtrekkingsplan hadden toegejuicht. De VS gaven daarbij aan dat er niet
van Israël verwacht werd dat het zich zou terugtrekken naar de grenzen van 1949. Israël mocht van de
VS best enkele nederzettingen op de Westoever in bezit houden.
De terugtrekking uit Gaza was opmerkelijk, in de zin dat Palestijnse militanten regelmatig
raketten afvuurden op Israël vanuit Gaza, ondanks meerdere operaties van de IDF die bedoeld waren
om deze beschietingen te beëindigen.364 Gaza zou dan ook een bron van onrust blijven, vooral nadat
Hamas eind 2005 door middel van verkiezingen de controle over het gebied overnam van Fatah.365 Dit
gebeurde nadat eind augustus van dat jaar alle Israëlische kolonisten uit Gaza vertrokken waren, een
einde aan dertig jaar Israëlische aanwezigheid in het gebied. De terugtrekking werd door de Palestijnse
Autoriteit gevierd als een overwinning, maar Hamas claimde dat het verantwoordelijk was voor de
terugtrekking en zwoor de gewapende strijd tegen Israël voort te zetten. Hamas zou dan ook een steeds
belangrijkere rol gaan spelen in de Palestijnse Gebieden en won ook in de Westoever in enkele steden
verkiezingen.366
Eind november 2004 overleed Yasser Arafat vervolgens in een ziekenhuis in Parijs. Ondanks
beschuldigingen dat Arafat vergiftigd was door Israël kon dit niet worden bewezen. Zijn opvolger als
president van de Palestijnse Autoriteit was Mahmud Abbas, die in februari 2005 Sharon ontmoete voor
een vredesoverleg in Sharm el-Sheikh. Sharon was net herkozen als premier met zijn nieuwe partij,
Kadima.367 Het congres werd georganiseerd door de Egyptische President Mubarak en werd ook
bijgewoond door de Jordaanse Koning Abdullah II. Er waren geen Amerikanen aanwezig op het
congres. De uitkomst was dat Abbas en Sharon beide afkondigden het geweld te staken.368 In respons
hierop namen troepen van de Palestijnse Autoriteit posities in Gaza in om te voorkomen dat er nog
raketten op Israël afgeschoten zouden worden. Na het vredescongres keurde ook de Israëlische Knesset
het terugtrekkingsplan goed, tezamen met de definitieve plannen voor de veiligheidsbarrière op de
Westoever die de Israëlische nederzettingen daar – en Israël zelf – moesten beschermen tegen aanslagen.
Een week later beloofden ook de militante groeperingen verassend genoeg de aanvallen op Israël te
staken. Dit was geen permanent staakt-het-vuren, maar hoewel militanten nog sporadisch aanvallen op
Israël uitvoerden leek het ergste geweld nu dan toch eindelijk echt voorbij. Israëlische burgers konden
langzaamaan hun gewone leven weer hervatten.369
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De Tweede Intifada duurde uiteindelijk van september 2000 tot februari 2005, en had een
geschatte 3300 Palestijnse en 1010 Israëlische doden tot gevolg. Verder waren er een geschatte 17.000
Palestijnen dakloos geworden en waren honderden hectaren landbouwgrond vernietigd. De
werkeloosheid in de Palestijnse gebieden was opgelopen tot 60 procent, de economie was ingestort en
de levensstandaard van veel Palestijnen was drastisch gedaald.370 Hoewel de Israëlische bevolking
economisch gezien ook te lijden had en de angst voor aanslagen zich diep in de Israëlische psyche
genesteld had, was de Tweede Intifada voornamelijk voor de Palestijnse bevolking rampzalig geweest.

2.4.4 Internationaal beleid
Halverwege 2002 was de Tweede Intifada in volle gang. Met Operatie Defensive Shield had Israël grote
delen van de Westoever opnieuw bezet en de Palestijnse Autoriteit grotendeels buitenspel gezet.
Internationaal was er grote kritiek op de situatie in het Midden-Oosten, waarbij beide partijen als
schuldig werden gezien aan het escalerende geweld. In juni 2002 hield President Bush van de VS de
Rose Garden Address, waarin hij een tweestaten-oplossing voorstelde. Voorwaarde hiervoor was wel
dat het leiderschap van de Palestijnse Autoriteit grondig hervormd werd. Vooral de invloed van Arafat
moest flink ingeperkt worden voordat de VS onderhandelingen zou steunen. Het liefst zou Arafat
helemaal moeten verdwijnen. De onderhandelingen voor een twee staten oplossing zouden op basis van
Veiligheidsraad-resoluties 242 en 338 geschieden. Beide partijen zouden het geweld moeten beëindigen.
Israël zou zich moeten terugtrekken tot de posities van voor de start van de Tweede Intifada in september
2002 en alle nederzettingsactiviteiten moeten staken.371
De Nederlandse regering zag de toespraak van Bush als de zo door Nederland begeerde
bevestiging dat de VS bij het Midden-Oosten betrokken bleef. De tweestaten-oplossing waarin beide
volken in hun eigen staat in vrede met hun buren moesten samenleven werd ook positief ontvangen door
de regering. Nederland zag dit als de bevestiging dat de VS en de EU dezelfde strategische visie hadden
wat betreft het conflict in het Midden-Oosten. Wel was er een verschil tussen de EU en de VS wat betreft
Arafat. Waar de VS Arafat het liefst zagen vertrekken, vond de EU dat dit een zaak was van het
Palestijnse volk zelf en dat de internationale gemeenschap zich hier niet mee moest bemoeien. Arafat
was immers een democratisch gekozen leider. Wel drong de EU, met Nederland voorop, aan op
hervormingen en transparantie van de Palestijnse Autoriteit. Ook Nederland vond dat Arafat zwak
leiderschap had getoond, zeker ten aanzien van het onderdrukken van terrorisme. Nederland wilde dus
ook veranderingen, maar vond dat deze veranderingen zoveel mogelijk op democratische wijze moesten
gebeuren.372
De VS namen halverwege 2002 dus weer de voortrekkersrol in het vredesproces op zich. Na de
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toespraak van Bush zou het Kwartet zich gaan bezighouden met de concrete invulling van de stappen
gericht op de beteugeling van het geweld en het herstel van het politieke proces. Het tijdspad uitgezet
in de toespraak voorzag in verschillende stappen naar vrede, beginnende in 2003 en af te ronden in 2005.
Dit zou uiteindelijk lijden tot de door het Kwartet gepresenteerde Road Map to Peace in 2003. Nederland
was zeer content met het feit dat de VS weer de leiding hadden genomen in het vredesproces en zag
ondanks enkele accentverschillen – zoals het al dan niet aanblijven van Arafat – de hernieuwde
betrokkenheid van de VS als essentieel voor verdere stappen op weg naar vrede.373
In de loop van 2002 begon het Kwartet met het invullen van de stappen voor de Road Map. Een
probleem was echter dat net nu de VS weer de leiding op zich hadden genomen in het vredesproces, de
spanningen met betrekking tot Irak begonnen op te lopen. Dit was naast de operaties die de VS
uitvoerden in Afghanistan op dat moment. De aandacht van de VS begon langzaam te verschuiven naar
Irak in plaats van het Israëlisch-Palestijns conflict. Ook de Nederlandse politici viel dit op en de nieuwe
Minister van Buitenlandse Zaken, Jaap de Hoop-Scheffer, wees de VS er op dat zij een prominente rol
te spelen hadden.374
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Nederland bleef aandringen op nauwe Amerikaanse betrokkenheid bij de

oplossing van de Tweede Intifada en het achterliggende conflict. Dit neemt niet weg dat er ook in
Nederland veel aandacht uitging naar de situatie in Irak en de op dat moment nog eventuele oorlog
aldaar.
Begin 2003 werden vanuit de Tweede Kamer door de heer Eurlings als woordvoerder
Buitenlandbeleid van regeringspartij CDA – sinds het aantreden van het kabinet Balkenende I – vragen
gesteld over het plaatsen van Hamas op de lijst van terroristische organisaties door de EU. Binnen de
EU werden groepen op de lijst van terroristische organisaties geplaatst op basis van unanieme stemming.
Bij Hamas werd er een onderscheid gemaakt tussen de politieke organisatie en de terroristische tak,
Hamas-Izz al-Din al-Qassem. De terroristische tak werd verantwoordelijk gehouden voor aanslagen in
Israël en de Palestijnse gebieden en werd dus door de EU op de lijst van terroristische organisaties
geplaatst. Minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer legde echter uit dat de politieke tak
niet op deze lijst geplaatst werd. De reden hiervoor was dat de politieke tak van Hamas een humanitaire
rol speelde in de Palestijnse gebieden en een rol speelde in de onderhandelingen over vrede in het
Midden-Oosten. Tevens kon de politieke tak niet financieel aan de terroristische tak gelinkt worden.
Nederland was dus tegen het plaatsen van Hamas als organisatie op de EU lijst. 376
Dit riep duidelijk vragen op bij regeringspartij CDA in de Kamer, maar ook al was de
Nederlandse regering wel voorstander geweest van het plaatsen van Hamas als geheel op de lijst van
373
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terroristische organisaties, dan nog zou hier een unanieme stemming in de EU voor nodig zijn geweest,
iets wat onwaarschijnlijk was gezien de verschillende meningen van de lidstaten over het conflict in het
Midden-Oosten.377
De algemene houding van Nederland en de EU jegens het conflict tussen Israël en de Palestijnen
veranderde amper in 2003. Palestijnse aanslagen en Israëlische vergeldingsacties werden veroordeelden
politieke druk werd toegepast, maar daar bleef het bij. Israël werd gewaarschuwd voor de
proportionaliteit van zijn militaire operaties en van Arafat en de Palestijnse Autoriteit werd verwacht
dat zij meer zouden toen tegen het Palestijnse terrorisme en transparanter zouden zijn.378
Wel van belang was de benoeming van Abbas tot premier. Dit was onderdeel van de
hervormingen die de VS en de EU hadden geëist van de Palestijnse Autoriteit. De EU was dan ook trots
dat de druk die zij hadden uitgeoefend – eindelijk – tot resultaat had geleid. Een punt van zorg was de
verdere invulling van de Road Map to Peace. Zoals in het voorgaande stuk historisch kader te lezen valt
drong Israël er bij de VS op aan om wijzigingen op te nemen in de Road Map. De EU en Nederland
zagen deze wijzigingen als ongewenst, daar dit in hun ogen de Road Map zou diskwalificeren. Binnen
Europa hoopte men dan ook dat de VS de Israëlische druk zou weerstaan.379 Het zou echter al snel
blijken dat dit niet het geval zou zijn.380
Op 30 april 2003 werd de Road Map dan eindelijk gepresenteerd. Zelfs met de aanvullende eisen
van Israël accepteerde premier Abbas namens de Palestijnen het plan van het Kwartet. Israël zelf ging
dus uiteindelijk ook akkoord. De acceptatie van het plan door beide partijen werd in Europa positief
ontvangen. De EU drong na de acceptatie aan op de snelle implementatie van het plan en verklaarde bij
te willen dragen aan de geloofwaardigheid en effectiviteit ervan door deel te nemen aan een effectief
‘monitoring mechanisme’.381 Opvallend was dat Nederland halverwege 2003 alsnog probeerde om nu
ook de politieke tak van Hamas op de lijst van terroristische organisaties van de EU te krijgen, daar er
toch sprake leek te zijn van fondsenwerving voor terroristische activiteiten. Helaas was er geen
consensus op dit gebied binnen de EU, waardoor dit Nederlandse initiatief stukliep.382
In 2003 werd merkbaar dat Irak meer en meer aandacht kreeg van zowel Nederlandse als
Europese en Amerikaanse politici. Dit ging ten koste van de aandacht voor de oplossing van het
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Israëlisch-Palestijns conflict. Vlak voor de uitgifte van de Road Map was er zelfs sprake van dat de
publicatie hiervan uitgesteld zou worden tot na de oorlog in Irak. 383 De kwestie verdween niet geheel
naar de achtergrond, maar vooral de aandacht van de VS was gericht op de oorlog in Irak, waardoor de
oplossing van het conflict opeens op de tweede plaats kwam.384
Zoals te lezen valt in het historisch kader ging het geweld gewoon verder zodra President Bush
uit het Midden-Oosten vertrokken was. Israël en Hamas leken vastbesloten om het geweld voort te zetten
en de Road Map te saboteren. Er werd daarom door de SP in de Tweede Kamer gevraagd naar geruchten
over het sturen van een NAVO-vredesmacht om toezicht te houden op een te bereiken akkoord tussen
de partijen.385
Op het bovenstaande antwoorde de Minister van Buitenlandse Zaken dat de NAVO op de lange
termijn een rol zou kunnen spelen bij een vredesmacht in het gebied. Op dit moment zouden de VS en
de EU echter vooral politieke druk blijven zetten om de partijen te bewegen het geweld te staken en zich
aan de uitvoering Road Map te houden. Ondanks het hervatte geweld was het nog steeds de bedoeling
dat het plan in 2005 afgerond zou worden. Tevens werd de zwakke positie van de Palestijnse premier
Abbas onderschreven door de EU. Het feit dat Arafat nog steeds meer steun genoot dan de nieuwe
premier was zorgwekkend. Europa zou er alles aan moeten doen om het politieke krediet van Abbas
zoveel mogelijk te versterken om zo de uitvoering van het akkoord zo goed mogelijk veilig te stellen. 386
Ook Israël werd door de EU opgeroepen om Abbas meer te ondersteunen, zodat deze de kans zou krijgen
om het Palestijnse volk te tonen dat zijn gematigde beleid vruchten afwierp voor de Palestijnse
bevolking.387
Het aanhoudende geweld en het gebrek aan steun zorgden er voor dat Abbas begin september
2003 besloot af te treden. De politieke tegenwerking van Abbas door Arafat, het gebrek aan steun van
Israël en de VS en het heropleven van het geweld op het moment dat Abbas zich persoonlijk in had
gezet om Palestijnse organisaties een staakt-het-vuren te laten respecteren, zorgden ervoor dat hij vond
dat hij niet voldoende geloofwaardigheid had om zijn positie als premier te blijven vervullen. Hij werd
opgevolgd door Mohammed Qurei.388
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Met het aantreden van Qurei verklaarde de Nederlandse regering dat zij er ondertussen ook van
overtuigd was dat Arafat vrede in de weg stond. Arafat had te weinig gedaan om terreur in te dammen
en had Abbas actief ondermijnd. Nederland nam hiermee het standpunt in wat Israël en de VS al langer
aanhielden. De verwijdering van de Palestijnse president zag Nederland – en de EU met haar – echter
als een stap te ver, daar dit zou kunnen leiden tot verdere onrust en escalatie. Tevens drong Nederland
opnieuw aan om ook de politieke tak van Hamas op de EU bevriezingslijst te plaatsen. Ditmaal gingen
de andere EU minister hiermee akkoord. Tevens werd Israël opgeroepen om zowel de uitbereiding van
de nederzettingen, als de bouw van de veiligheidsbarrière te stoppen.389
De Nederlandse regering en de EU concludeerden uit de gebeurtenissen in 2003 dat vrede nog
steeds ver weg was in het Midden-Oosten. Weer werd benadrukt dat het volgen van de Road Map to
Peace de enige oplossing was. De Palestijnen zouden de beschikking moeten krijgen over een
soevereine, democratische en levensvatbare staat in de in 1967 bezette gebieden. Kleine
grensaanpassingen waren mogelijk, maar alleen op basis van onderlinge overeenstemming van de
partijen. De kernpunten bij het bereiken van vrede bleven volgens Nederland en de EU het stoppen van
het bouwen van de veiligheidsbarrière door Israël, tezamen met een einde aan het Palestijnse
terrorisme.390 Met het spreken over een soevereine Palestijnse staat week de EU af van de lijn van de
VS, die met de aanpassing van de Road Map aan de Israëlische eisen hier niet meer over spraken.
Het aantreden van de nieuwe Palestijnse premier Qurei werd door de Nederlandse regering met
twijfels bezien. Het grootste probleem was dat de invloed van Arafat niet bepaald ingeperkt werd door
zijn aantreden, wat nu juist de bedoeling van een Palestijnse premier was geweest van de VS, de EU en
Nederland. Naast deze zorgen betreffende de Palestijnse politieke situatie, had ook Israël geen goede
beurt gemaakt door de EU-Afgezant de heer Otte te boycotten daar hij op bezoek was geweest bij Arafat.
Dit veroorzaakte weerstand binnen de EU. De Israëlische vertegenwoordiger bij de EU werd hierop
stevig aangesproken. Tevens zouden de Europese Minister van Buitenlandse Zaken een gesprek hebben
met de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken. Er zou de Israëlische Minister Shalom duidelijke
gemaakt worden dat de EU het nederzettingenbeleid en de bouw van de veiligheidsbarrière ten sterkste
afkeurden. Sancties zouden echter niet aan de orde zijn om extra druk op Israël te zetten.391 De EU bleef
dus ook in 2003 huiverig om verder te gaan dan politieke druk. Nog steeds bleef het in het openbaar
vooral bij woorden.
In de VN onthield de EU zich vervolgens van stemming over een resolutie aangaande de
barrière, daar dit niet zou bijdragen aan de pogingen om de partijen het politieke proces te laten
hervatten. Wel was de EU – en de Nederlandse lijn in deze – zeer duidelijk. De barrière week af van de
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bestandslijn van 1949 en zou zodoende een tweestaten-oplossing van het conflict in de weg staan. Verder
was de afscheiding slecht voor de economische en humanitaire situatie van de Palestijnen. De EU riep
Israël dan ook op om de barrière ongedaan te maken. Ook vonden Nederland en de EU dat de afscheiding
in strijd was met het internationaal recht. Het probleem was echter dat de barrière het gevolg was van
een politiek, geen juridisch, probleem, en dus als zodanig opgelost zou moeten worden.392
De Tweede Kamer was het echter niet eens met de houding van de Nederlandse regering en de
EU. PvdA, Groenlinks en regeringspartij D66393 dienden een motie in waarbij er aan de Nederlandse
regering verzocht werd om in een mondelinge toelichting aan het Internationaal Gerechtshof een
constructieve houding aan te nemen, ‘opdat het Hof duidelijkheid zou kunnen verschaffen over het
volkenrechtelijke kader voor het bereiken van een rechtvaardige en duurzame vrede tussen Israël en
Palestina’.394 De nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot, had hier een probleem mee daar dit
tegen de afspraken in zou gaan die gemaakt waren binnen de EU. Het Hof zou geen rol te spelen hebben
in deze politieke kwestie volgens de Minister.395 Hoewel de regering zich aan de afspraken binnen de
EU wilden houden, was hier binnen de Kamer geen consensus over. Ook regeringspartij D66 was het in
deze dus niet met het Nederlandse – of eigenlijk Europese – standpunt eens.
De aankondiging eind 2004 van Ariel Sharon dat Israël zich unilateraal terug zou trekken uit de
Gaza-strook werd voorzichtig optimistisch ontvangen in Nederland en de EU. Het zou een stap in de
goede richting kunnen zijn, mits deze terugtrekking zou gebeuren in het kader van de Road Map en een
tweestaten-oplossing. Maar net als de Palestijnen waren Nederland en de EU bezorgd dat de
terugtrekking uit Gaza gepaard zou gaan met een verschuiving van nederzettingsactiviteiten naar de
Westoever. De EU nam dan ook het standpunt in dat er een georganiseerde overdracht van
bevoegdheden van Israël naar de Palestijnse Autoriteit plaats zou moeten vinden en dat Israël steun zou
moeten verlenen bij de wederopbouw van de Gaza-strook. De EU was ook bereid de Palestijnse
Autoriteit hierbij te ondersteunen.396
De liquidatie van enkele leiders van Hamas door Israël, waaronder Sheikh Yassin, werd zeer
negatief ontvangen door de Nederlandse regering. Deze buitenrechtelijke doding werd gezien als een
ondermijning van het vredesproces. Israël had dan wel het recht zich te verdedigen tegen terreur, maar
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het diende hierbij wel het internationaal recht te respecteren. Ook de VS gaf aan dat er niet van te voren
overlegd was over de liquidaties.397
In de Tweede Kamer was er echter verdeeldheid over de actie van Israël. Oppositiepartij
Groenlinks riep bijvoorbeeld weer om sancties, de LPF – nu ook in de oppositie na de val van het
Kabinet Balkenende I – vond echter dat er te veel eenzijdige kritiek op Israël plaatsvond. Beide
standpunten werden weerlegd door de regering als contraproductief en onterecht. D66 vroeg welke
initiatieven de EU zou ondernemen om het geweld in te perken. Minister Bot antwoorde hierop dat de
EU meerdere verklaringen uit had doen gaan waarin de partijen erop gewezen werden dat het conflict
alleen politiek opgelost kon worden en waarin zij werden opgeroepen zich aan de Road Map te houden.
Daarbij werd door de Minister opgemerkt dat de Road Map grotendeels een Europees product zou zijn.
De EU zou echter geen verdere initiatieven ondernemen, maar zou als onderdeel van het Kwartet
klaarstaan om de partijen te helpen het conflict op vreedzame wijze op te lossen.398
De EU bleef dus vasthouden aan de lijn van de jaren ervoor, waarbij politiek druk gezet werd,
het liefst in internationaal verband zoals binnen het Kwartet, maar waarbij sancties en andere
pressiemiddelen geschuwd werden. Kijkende naar de moeite om Hamas op de lijst van terroristische
organisaties te krijgen, was dit waarschijnlijk ook het gevolg van het gebrek aan consensus binnen de
EU over deze maatregelen en op welke van de partijen deze toegepast zouden moeten worden.
Op 31 maart en 1 april 2004 bracht Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot een bezoek aan
Israël, Syrië en Egypte in het kader van het aankomende EU-voorzitterschap. In Israël had hij onder
andere een gesprek met Ariel Sharon. In dit gesprek kwamen de inmiddels standaard onderwerpen van
een politieke oplossing voor het conflict, het Israëlische recht op zelfverdediging, buitenrechtelijke
dodingen en de veiligheidsbarrière aan bod. Over dit laatste zei Minister Bot dat er geen bezwaar zou
hoeven zijn tegen een veiligheidsbarrière, mits deze de groene lijn – ofwel de bestandslijn van 1949 –
zou volgen. Dit was nu ook het EU standpunt. Tevens gaf Minister Bot aan dat Nederland de rol van de
VS in het vredesproces erg belangrijk vond, maar ook dat Nederland een voorstander was van een
‘substantiële EU-rol’.399 De implicatie hier is dat Nederland – zoals te merken was uit opmerkingen in
de Tweede Kamer zo nu en dan – ontevreden was met de rol die de EU speelde. Nu Nederland het
voorzitterschap zou bekleden zou het daarom proberen die rol te vergroten. Belangwekkend hier is dat
Nederland dus wel een grotere rol wilde spelen, maar dit niet buiten de EU kon of wilde doen.
Vanuit de regeringspartij het CDA werd in de Kamer opgemerkt door de heer De Nerée tot
Babberich – lid van de commissie buitenlandbeleid voor het CDA – dat hoewel het CDA de
inspanningen van Minister Bot in het Midden-Oosten ondersteunde, het CDA contact met Arafat met
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scepsis bezag. Arafat werd door de fractie als onderdeel van het probleem gezien. Vanuit de linkse
oppositie – SP en Groenlinks – werden juist de acties van Israël weer veroordeeld en werd er geroepen
om druk en sancties op de Joodse Staat.400
In de Europese Raad in juni 2004 werden dezelfde standpunten weer herhaald. Het Israëlische
recht op zelfverdediging dat gebonden was aan het internationaal recht, de humanitaire situatie van de
Palestijnen, het nederzettingenbeleid, het vasthouden aan de Road Map en een tweestaten-oplossing en
de nadruk op onderhandelingen. Tevens kwam het slopen van gebouwen door Israël voorbij. Israël
moest hiervan afzien overeenkomstig het volkerenrecht en Resolutie 1544 van de VN-Veiligheidsraad.
De terugtrekking van Israël uit Gaza werd door de EU als een kans op vrede beschouwd die benut moest
worden. Er werd door de Raad dan ook geïnformeerd bij beide partijen of de EU, in het kader van het
Kwartet, een rol zou kunnen spelen in, en zou kunnen bijdragen aan, de Israëlische terugtrekking uit
Gaza en het waarborgen van de veiligheidsvoorwaarden in Gaza onder de Palestijnen.401 Net als in
Nederland veranderde ook hier dus weinig aan het beleid. Nederland en de EU bleven politieke druk
zetten en aandringen op onderhandelingen volgens dezelfde lijn die zij al jaren volgden, ondanks de
pogingen van Nederland om de EU rol te vergroten.
Met het overlijden van Arafat in november 2004 veranderde de politieke situatie in het MiddenOosten. Tevens was het terugtrekkingsplan van Sharon goedgekeurd door de Knesset. Zowel Israël als
de Palestijnen hadden in de ogen van de EU constructieve maatregelen getroffen ter voorbereiding van
de Palestijnse Presidentsverkiezingen begin 2005. De EU zag de huidige politieke situatie dan ook als
zeer hoopvol en de prioriteit van Europa zou liggen aan het bijdragen aan de financiële stabiliteit van de
Palestijnse Autoriteit en het verbeteren van de veiligheidssituatie in de Palestijnse gebieden.402
De goede perspectieven op een politieke oplossing leden ertoe dat de EU onder Nederlands
Voorzitterschap het initiatief nam om het Kwartet, de Arabische landen en Israël en de Palestijnen te
raadplegen over de mogelijkheden om het vredesproces uit het slop te trekken. Nederland wilde als
voorzitter erop in zitten om optimaal gebruik te maken van de ontstane situatie.403
Zodra Nederland dus de kans kreeg was het wel bereid om initiatief te nemen in het
vredesproces, iets waar de Tweede Kamer al jaren om gevraagd had. De EU lijkt dus een remmende
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werking gehad te hebben op de Nederlandse deelname aan het vredesproces. Kanttekening hierbij is
natuurlijk wel dat de kans zich nu ook voor leek te doen net nu Nederland het Voorzitterschap van de
EU bekleedde. De plots verbeterde politieke situatie in het Midden-Oosten, die nu gunstiger leek voor
een oplossing dan in de voorgaande jaren van geweld en escalatie, leende zich voor meer initiatief.
Nederland constateerde begin 2005 dan ook dat er sprake was van een omslag in de situatie in
het Midden-Oosten. Met de dood van Arafat werden binnen de Palestijnse Autoriteit een aantal
langgevraagde hervormingen doorgevoerd op het gebied van bestuur en veiligheid. Verder legde
Mahmud Abbas als leider van de PLO – en na zijn electorale overwinning in januari 2005 als de nieuwe
president van de Palestijnen – verklaringen af waarin hij afstand nam van geweld als middel om politieke
doelen te bereiken. Ook Israël stelde zich na de dood van Arafat constructiever op. Met de dood van
Arafat gaf Israël aan nieuwe kansen te zien voor het vredesproces. Op een internationale conferentie in
Den Haag eind 2004 – onder Nederlandse voorzitterschap – hadden de Israëlisch en Palestijnse Minister
van Buitenlandse Zaken voor het eerst in tijden weer rechtstreeks met elkaar gesproken, wat als een hele
vooruitgang werd gezien.404
De succesvol verlopen Palestijnse presidentsverkiezingen – die door onder andere Nederland
financieel gesteund werden met 1 miljoen Euro – die geleid hadden tot de verkiezing van Abbas werden
erg positief beoordeeld door de Nederlandse regering. Daar Abbas een duidelijk mandaat had gekregen
van de Palestijnse bevolking was voor Israël en de VS het belangrijkste argument tegen contact met de
Palestijnse Autoriteit op hoog niveau weggevallen. Volgens Nederland was het zaak dat beide partijen
zich nu aan de Road Map zouden houden. Israël door alle nederzettingsactiviteiten te staken, de
Palestijnen door de verplichtingen op het gebied van veiligheid na te komen. De EU was bereid de
Palestijnse Autoriteit hierin bij te staan. Waar deze steun uit zou bestaan werd echter niet genoemd.405
Er werden echter ook problemen gesignaleerd. De Israëlische veiligheidsbarrière die aan de verkeerde
kant van de Groene Lijn stond en het voortgaande Palestijnse geweld konden in de ogen van de regering
nog steeds leiden tot een hernieuwde escalatie. Vandaar dat Nederland vond dat de EU zich niet kon
beperken tot prioriteiten zoals Palestijnse hervormingen op

bestuurlijk, economisch en

veiligheidsgebied, maar dat het in samenwerking met de andere leden van het Kwartet beide partijen
zou bewegen tot een politieke oplossing te komen.406
De succesvolle top in Sharm el-Sheikh in februari 2005 werd door Nederland en de EU gezien
als een bevestiging van de omslag die eind november 2004 gesignaleerd was. Vooral de afspraak tussen
Sharon en Abbas om het geweld te staken werd vooral positief ontvangen. Het werd echter slechts als
een eerste stap gezien op weg naar vrede. Uitvoering van de Road Map door beide partijen bleef van

404

Tweede Kamer der Staten-Generaal, 26-01-2005, Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, De situatie
in het Midden-Oosten, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 23 432, nr. 186, (SDU Uitgeverij ’s-Gravenhage
2005), 1-3.
405
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 26-01-2005, Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, 3-4.
406
Ibidem, 5.

93

groot belang volgens de Nederlandse regering. Nederland en de EU zouden daarom beide partijen
aanmoedigen om de ingeslagen weg te vervolgen. Verder zou de EU de Palestijnen blijven ondersteunen
bij het hervormen van de Palestijnse Autoriteit.407
In reactie op deze ontwikkelingen nam Nederland het standpunt in dat het de nieuwe kansen in
het vredesproces ‘vooral langs diplomatieke weg wilde benutten’.408 Dit in antwoord op vragen en
opmerkingen vanuit de Tweede Kamer. Namens regeringspartij VVD merkte de heer Van Baalen op dat
ook Israël door de EU aangespoord zou moeten worden om zich aan de Road Map te houden. Mevrouw
Karimi van oppositiepartij Groenlinks vond zoals gebruikelijk dat de regering te weinig druk op Israël
zette. De heer Koenders vroeg namens oppositiepartij PvdA wat de EU precies ging doen en wat de
verdere rol van de EU zou zijn in het vredesproces. Zou er geld en/of mankracht beschikbaar worden
gesteld om de vrede te bewaren? De regering hield het bij politieke druk, net als – uitzonderingen zoals
met het Nederlandse EU-Voorzitterschap in 2004 daargelaten – in de jaren ervoor. Tevens merkte
Minister Bot op dat de EU zich zou gaan inspannen voor de verbetering van de veiligheid – en voor het
eerste sinds jaren – de wederopbouw en verbetering van de economie van de Palestijnse gebieden. Het
betrekken van de VS bij het vredesproces was ook een prioriteit van de regering.409
De Israëlische terugtrekking uit Gaza en het aantreden van Abbas als president zorgden in
Nederland en de EU voor voorzichtig optimisme over het vredesproces. Hoewel er nog wel sprake was
van geweld was het duidelijk na de top in Sharm el-Sheikh dat de ergste uitwassen over leken te zijn.
Opvallend genoeg waren er bij deze top geen Amerikanen of Europeanen betrokken, maar was het een
Arabisch-Israëlische conferentie. De problemen, zoals de Israëlische veiligheidsbarrière en Palestijns
terrorisme, bleven, maar de Tweede Intifada leek ten einde te zijn begin 2005.
In respons op het einde van de Tweede Intifada werd het beleid weer opgepakt wat in de jaren
’90 zo kenmerkend was geweest voor Nederland. Nederland zou als onderdeel van de EU politieke druk
uitoefenen op beide partijen om deze te bewegen tot een vreedzame oplossing te komen. Het volgen van
de Road Map stond hierbij centraal. De EU zou tevens de Palestijnen ondersteunen bij hervormingen op
bestuurlijk en veiligheidsgebied. Opvallend is dat zodra het geweld enigszins gekalmeerd leek, er in
Nederland en Europa gelijk weer gesproken werd over de economische opbouw van de Palestijnse
gebieden.
Natuurlijk was de economische situatie in de Palestijnse gebieden erbarmelijk en was een goede
economie essentieel op de lange termijn. Het is echter wel opvallend dat er gelijk over economie
gesproken werd, in plaats van bijvoorbeeld de humanitaire situatie. Tevens werd er weer gehoopt op een
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grotere betrokkenheid van de VS bij het vredesproces. Nederland en de EU leken zich dus in 2005 maar
al te graag weer te gaan schikken in de zo vertrouwde rol op de achtergrond, waarbij er sprake zou zijn
van politieke druk op beide partijen, financiële steun aan de Palestijnen en de economische
wederopbouw van de Palestijnse gebieden. In de hierop volgende conclusie zal het beleid over de gehele
periode van de Eerste tot en met het einde van de Tweede Intifada wederom geanalyseerd worden in een
poging om de hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden. Dit antwoord zal waarschijnlijk dicht
tegen de bovenstaande constatering over het Nederlandse beleid aanliggen.
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Conclusie
Wat was het Nederlandse beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnse Autoriteit ten tijde van de
Tweede Intifada tussen 2000 en 2005, en in hoeverre werd dit beleid beïnvloed door de standpunten van
de Verenigde Staten en de Europese Unie ten aanzien van deze kwestie? Deze hoofdvraag staat centraal
in dit onderzoek. Via een viertal deelvragen is getracht deze vraag te beantwoorden. In deze conclusie
zal het antwoord eindelijk gegeven worden.
In dit onderzoek is er eerst gepoogd om aan de hand van een duidelijk en evenwichtig historisch
kader van de Tweede Intifada, en de aanloop daarnaartoe, een beeld te schetsen van het Nederlandse
beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnse Autoriteit in deze periode. Hierbij was het onontkoombaar
dat gezien het Nederlandse lidmaatschap van de EU en de positieve houding ten aanzien van de VS –
ook bekend als de these van de trouwe bondgenoot –410 het Nederlandse beleid vergeleken werd met dat
van deze twee grote actoren op het internationale toneel.
Voordat het Nederlandse beleid ten aanzien van de Tweede Intifada echter beschreven en
geanalyseerd kon worden, was het eerst zaak om een objectieve beschrijving te geven van de periode
van conflict. Hiertoe diende de eerste deelvraag van dit onderzoek: Wat is de Tweede Intifada, en welke
rol speelden Israël en de Palestijnse Autoriteit hierin? Om deze vraag te beantwoorden is dit onderzoek
begonnen ten tijde van de Eerste Intifada. Uit de beschrijving van deze Intifada en de daarop volgende
Oslo-Akkoorden bleek dat de wortels van de Tweede Intifada in de jaren ’90 liggen. Het is daarom voor
een goed begrip van de Tweede Intifada essentieel geweest om deze voorgaande periode eerst goed te
onderzoeken en analyseren – zowel qua gebeurtenissen, als qua Nederlands, Europees en Amerikaans
beleid – voordat er conclusies getrokken kunnen worden over het beleid ten tijde van de Tweede Intifada.
De basis voor zowel de Eerste als de Tweede Intifada lag in de structurele problemen die voortkwamen
uit de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden, wat keer op keer bevestigd wordt door politici
en onderzoekscommissies, zoals bijvoorbeeld de Mitchell-Commissie ten tijde van de Tweede
Intifada.411
De Eerste Intifada was voornamelijk een uiting van onvrede en bestond uit burgerlijke
ongehoorzaamheid, demonstraties en rellen. Hoewel de Israëlische bezetter niet verdreven werd door
deze uitingen van onvrede, werd de kwestie wel internationaal onder de aandacht gebracht. Tevens
realiseerde het Israëlische volk zich – vooral na de Eerste Golfoorlog – dat de bezetting van de
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Palestijnse gebieden alleen maar kosten met zich meebracht en weinig veiligheid opleverde. Met de
erkenning van de PLO als vertegenwoordiger van het Palestijnse volk konden er in Oslo afspraken
gemaakt worden die in de loop der tijd tot een stabiele vrede zouden moeten leiden.
Het doel van de akkoorden was om via een stapsgewijze aanpak de weg vrij te maken voor
Palestijns zelfbestuur in de Gaza-strook en op de Westelijke Jordaanoever. Deze stapsgewijze aanpak
was bedoeld om langzaam vertrouwen op te bouwen tussen de partijen en zo een uiteindelijke stabiele
vrede te bereiken. Onder Amerikaanse, Europese en Nederlandse politici werd dan ook regelmatig
gerefereerd aan het bouwen van vertrouwen, of het dichten van de vertrouwenskloof tussen de partijen.
Helaas zou de stapsgewijze aanpak van het vredesproces niet succesvol blijken. Hoewel beide partijen
bereid waren concessies te doen over kleine zaken, betekende dit niet dat zij ook bereid waren om een
compromis te sluiten over grote zaken zoals de status van Jeruzalem. 412 Tevens zorgde het langdurige
vredesproces ervoor dat de leiders van beide partijen zich voor langere tijd van binnenlandse steun
moesten zien te verzekeren. Zeker in Israël zou dit een probleem blijken met de afwisseling van de door
de Arbeiderspartij en Likud geleide regeringen. Daar waar de Arbeiderspartij nog bereid was tot
onderhandelen en het doen van concessies, vertegenwoordigde Likud de harde opstelling van vooral
kolonisten en Orthodoxe joden onder wie concessies aan de Palestijnen bijna als ketterij beschouwd
werden. Ook de Palestijnen hadden last van interne oppositie, hoewel het leiderschap hier wel meer
continuïteit bezat. Echter, hier gold dat hoe langer de onderhandelingen duurden en resultaten voor het
Palestijnse volk uitbleven – zoals de verbetering van de levensomstandigheden van de gewone Palestijn
– hoe meer steun extremistische elementen zoals Hamas kregen.
De uiteindelijk gesloten Oslo-Akkoorden betekenden geen erkenning van een Palestijnse staat
door Israël. De onderhandelingen over het uiteindelijke gezag van de te vormen Permanente Raad liepen
al snel vast door de enorme meningsverschillen die bestonden tussen de Palestijnse en Israëlische
onderhandelaars. De meningsverschillen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit zorgde ervoor dat
tegen de hoop van de internationale gemeenschap na het sluiten van de Oslo-Akkoorden in, een
definitieve oplossing nooit bereikt werd. Al snel na het sluiten van Oslo II bleek dat de spanningen
tussen Israël en de Palestijnen juist opliepen, terwijl het onderlinge vertrouwen afnam. Dit had mede te
maken de interne situatie van beide partijen. In Israël was in 1996 Likud aan de macht gekomen na de
moord op de Israëlische premier Rabin. Likud probeerde zoveel mogelijk de onder Rabin gedane
concessies te verzachten of zelfs terug te draaien, waardoor de situatie voor de Palestijnen niet
verbeterde. Deze politiek van confrontatie zorgde voor toenemende spanningen, juist nu ook de steun
voor de PLO – de voornaamste steunpilaar van de Oslo-Akkoorden onder het Palestijnse volk – begon
af te nemen wegens corruptie binnen de organisatie en de toenemende onvrede met de resultaten van de
Oslo-Akkoorden voor het Palestijnse volk. Het aantreden van Ehud Barak van de Arbeiderspartij als
premier in 1999 leek een sprankje van hoop voor het wegkwijnende vredesproces. In Camp David werd
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in juli 2000 onder leiding van Bill Clinton gepoogd om het vredesproces te redden. Barak deed een
uitgebreid en vergaand voorstel om in één keer tot een oplossing te komen, maar helaas sloeg Arafat het
aanbod af.
Mede als gevolg van zijn verregaande voorstel in Camp David – waar hij veel concessies aan
de Palestijnen had gedaan in Israëlische en internationale optiek – bleek Barak niet in staat om zijn
positie als premier – die gestoeld was op een wankele coalitie van zeven partijen – te handhaven. Hij
was dan ook gedwongen om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De weerstand tegen het vredesproces
en de Palestijnen binnen Israël bleef fel en Ariel Sharon zou namens Likud de tegenstander van Barak
worden. Zijn bezoek aan de betwiste Tempelberg in Jeruzalem – onderdeel van zijn
verkiezingscampagne en gericht tegen het beleid van Barak – zou het startschot zijn voor de Tweede
Intifada.
De Tweede Intifada was nadrukkelijk anders van karakter dan de Eerste. Waar de Eerste Intifada
voornamelijk bestond uit burgerlijke ongehoorzaamheid, demonstraties en rellen escaleerde de Tweede
Intifada in hoog tempo. Bij de rellen vanwege het bezoek van Sharon aan de Tempelberg werd door
zowel Israël als de Palestijnen met scherp geschoten – hoewel Israël dit vaker deed dan de Palestijnen –
en vielen er gelijk doden. Vanaf dat moment escaleerde het geweld alleen nog maar. Palestijnse
veiligheidstroepen keerden zich – in plaats van te pogen het geweld in te dammen – tegen hun Israëlische
collega’s, waardoor de Israëliërs weer harder terug sloegen. Dit leed vervolgens weer tot meer
verontwaardiging onder de Palestijnen, wat de steun voor geweld tegen Israël deed toenemen. Meer
doden aan Israëlische zijde leidde tot verontwaardiging onder de Israëlische bevolking, met als gevolg
dat de steun voor Likud en harde represailles zoals targeted killings, het afsluiten van de Palestijnse
gebieden, het bouwen van een veiligheidsbarrière en zelfs hernieuwde bezetting van de gebieden sterk
toenamen. De gevolgen hiervan voor de Palestijne bevolking – die toch al te maken hadden met slechte
levensomstandigheden – waren rampzalig, wat weer meer weerstand tegen Israël opriep. Zo werd de
Tweede Intifada een vicieuze cirkel van geweld.
Uiteindelijk vond ook de zelfmoordaanslag zijn weg terug naar het toneel. Dit was de druppel
die de emmer deed overlopen, vooral toen naast Islamitische groeperingen zoals Hamas en PIJ, ook
seculiere groepen gebruik gingen maken van dit wapen. De aanslagen op onschuldige burgers hadden
een angstcultuur binnen de Israëlische samenleving tot gevolg, met als resultaat nog meer steun voor de
harde lijn van Likud. Operatie Defensive Shield, waarbij de IDF massaal de Palestijnse gebieden
binnenviel en bezette, was het gevolg. De herbezetting van de Palesijnse gebieden door de IDF ging
gepaard met het afsluiten en schoonvegen van steden. Waar er verzet was, zoals in het
vluchtelingenkamp Jenin, vonden hevige gevechten plaats. Het kon gezegd worden dat Israël nu
daadwerkelijk een oorlog aan het voeren was tegen de Palestijnse terroristen, in een poging de
infrastructuur van het terrorisme te vernietigen en zo de veiligheid van Israël te waarborgen. De Tweede
Intifada was een vicieuze cirkel van wantrouwen en geweld, waarbij elke actie en reactie weer een
nieuwe geweldsniveau tot gevolg had.
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Tijdens de Tweede Intifada werd meerdere malen getracht om beide partijen bij elkaar te
brengen aan de onderhandelingstafel. Snel na de uitbraak van de Tweede Intifada waagde Bill Clinton
een eerste poging in Sharm el-Sheikh, maar ondanks de belofte van beide partijen om het geweld te
staken gebeurde dit niet. Een ander gevolg van de conferentie was het instellen van een onderzoek naar
de oorzaken van de Tweede Intifada door de Mitchell-Commissie. Deze concludeerde dat structurele
problemen in de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden de oorzaak waren van het geweld van
de Tweede Intifada. Het advies van de commissie was dan ook om het proces dat ingezet was met de
Oslo-Akkoorden te vervolgen. Helaas was het onderlinge wantrouwen zo groot geworden dat dit de
komende jaren onmogelijk zou blijken.
Na Sharm el-Sheikh werden er door de jaren heen nog meerdere pogingen gewaagd – zoals in
Taba en verscheidene grote en kleine initiatieven zoals de Road Map to Peace van het Kwartet – om de
partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen, maar met weinig succes. Het onderlinge wantrouwen
van Israël en de Palestijnen was zo groot dat er totaal geen vooruitgang geboekt werd in het bereiken
van een vreedzame oplossing. Daarbij kwam het toenemende wantrouwen van niet alleen Israël, maar
ook de VS en politici binnen Nederland, jegens Arafat. Arafat werd steeds meer gezien als een obstakel
naar vrede sinds hij via het Karine A-incident geïmpliceerd werd bij het ondersteunen van Palestijnse
terrorisme. Arafat had echter te maken met de interne politieke situatie in de Palestijnse samenleving,
waarbij radicale groeperingen als Hamas steeds meer terrein wonnen op de PLO. Om zich van
binnenlandse steun te kunnen verzekeren vond een deel van de PLO – blijkbaar inclusief Arafat – het
noodzakelijk om terrorisme te steunen om zo hun politieke machtsbasis binnen het Palestijnse volk
veilig te stellen. Veiligheid en het verwijderen van Arafat werden daarom een harde eis van Israël om
de onderhandelingen te hervatten. De VS ondersteunde Israël hier in en ook binnen Europa – waaronder
Nederland – kon de eis op sympathie – maar niet per definitie steun – rekenen.
De dood van Arafat in 2004 was dan ook het begin van een langzame beweging richting vrede.
Israël kondigde unilateraal aan zich volledig terug te trekken uit de Gaza-strook waarbij de controle
overgedragen zou worden aan de Palestijnse Autoriteit. Tezamen met de verkiezing van de gematigde
Abbas als Palestijns president – die wel een afkeer had van terrorisme – werden nieuwe
onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen mogelijk. Nadat enkele pogingen om tot een staakthet-vuren te komen binnen korte tijd mislukten, werd er in februari 2005 een vredesoverleg in Sharm
el-Sheikh georganiseerd door de Egyptische president Mubarak. Hier wisten Sharon en Abbas eindelijk
een overeenkomst te sluiten en een week later verklaarden ook de militante Palestijnse groeperingen
verrassend genoeg zich hierbij aan te sluiten. Hoewel dit niet een definitief einde aan het geweld of de
bezetting van de Palestijnse gebieden inhield, kon begin 2005 wel geconcludeerd worden dat de Tweede
Intifada nu echt ten einde was.
Om de eerste deelvraag te beantwoorden kan gesteld worden dat de Tweede Intifada dus een
vicieuze cirkel van geweld en wantrouwen was, met structurele oorzaken die in de Israëlische bezetting
van de Palestijnse gebieden lagen. Beide partijen maakten zich schuldig aan het geweld en de escalatie
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hiervan. Eén enkele schuldige hiervoor aanwijzen was onmogelijk en contraproductief, daar zowel Israël
als de Palestijnen gebruikt maakten van extreme methodes in een poging hun doelen te bereiken. In het
geval van Israël waren de middelen militaire actie, uiteenlopend van het doden van individuele
terroristen tot een invasie en herbezetting van de Palestijnse gebieden, met als doel het verzekeren van
de veiligheid van Israël en haar bevolking. De Palestijnse middelen bestonden uit gewelddadige rellen,
aanslagen en andere vormen van terrorisme om hun doel van een zelfstandig en soeverein Palestina –
en voor sommige organisaties ook de vernietiging van Israël – te bereiken.
Nu de eerste deelvraag beantwoord is, is het tijd om te kijken naar wat Nederland nu precies
voor beleid heeft gevoerd ten aanzien van Israël en de Palestijnse Autoriteit ten tijde van de Tweede
Intifada en in hoeverre dit beleid is beïnvloed door de standpunten van de EU en de VS. Zoals in de
inleiding van dit stuk duidelijk wordt is het beleid van Nederland sinds de start van de Europese
integratie onlosmakelijk verbonden met het beleid van de EU via de samenwerking op het gebied van
buitenlandbeleid tussen de lidstaten. Ook de VS is van belang als er gekeken wordt naar het Nederlands
buitenlandbeleid. Nederland is traditioneel altijd een vrij ‘Atlantisch georiënteerd’ land geweest en hecht
zoals in dit onderzoek ook blijkt veel waarde aan het Amerikaanse standpunt bij internationale kwesties.
De drie onderstaande deelvragen zijn daarom gelijktijdig behandeld in dit onderzoek en zullen daarom
ook gezamenlijk beantwoord worden. De tweede deelvraag van dit onderzoek is: Wat was het
Nederlandse beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnse Autoriteit ten tijde van de Tweede Intifada?
De derde deelvraag is: Wat was het Amerikaanse en Europese beleid ten aanzien van Israël en de
Palestijnse Autoriteit ten tijde van de Tweede Intifada? En de vierde en laatste deelvraag is: In hoeverre
vertoont het Nederlandse beleid overeenkomsten met het Amerikaanse beleid ten aanzien van Israël en
de Palestijnse Autoriteit ten tijde van de Tweede Intifada, en is er een verband tussen de standpunten
van Nederland, de Verenigde Staten en de Europese Unie? Met het gezamenlijk beantwoorden van deze
vragen kan dus ook de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoordt worden.
Kijkende naar de gehele periode vanaf het begin van de Eerste Intifada tot het einde van de
Tweede Intifada, kan de kern van het Nederlandse beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnse
Autoriteit met één woord omschreven worden, namelijk: evenwichtigheid. Hoewel Nederland altijd
bekend heeft gestaan als een vrij pro-Israëlisch land, werd in de inleiding van dit onderzoek al bekeken
of dit lag aan een pro-Israëlisch sentiment, het samenvallen van Nederlands nationaal belang met dat
van Israël, of dat dit misschien een andere oorzaak heeft gehad. Daar waar Soetendorp beargumenteert
dat Nederland vooral naar het eigen nationaal belang heeft gekeken inzake het beleid ten aanzien van
Israël en het Midden-Oosten, bewijst Hellema in zijn boek 1956 dat ook koloniaal ressentiment een
belangrijke rol heeft gespeeld vlak na de Tweede Wereldoorlog. Tevens valt in de inleiding te lezen dat
er wel degelijk pro-Israëlische sentimenten heersten in Nederland, van schuldgevoel over de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog, tot sympathie voor het kleine Israël omringd door grote
vijandige staten. Het meest waarschijnlijke is dat een combinatie van al deze factoren een rol gespeeld
heeft bij het vormen van het Nederlands beleid ten aanzien van Israël en het Midden-Oosten. Kijkende
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naar het Nederlandse beleid zoals beschreven in de inleiding kunnen zowel bewijzen voor de primaire
rol van het nationaal belang gevonden worden met de erkenning van de staat Israël en de zesdaagseoorlog in 1967, als de rol van sentiment en ideeën, zoals bij de Suez-crisis in 1956.
Vanaf de Jom Kippur-oorlog in 1973 en het Olie-embargo van de Arabische landen kan er een
nieuwe trend bespeurd worden, namelijk die van een evenwichtig beleid. Niet alleen verschoof binnen
Nederland het pro-Israëlische sentiment naar een meer gebalanceerd standpunt, maar ook internationaal
begon Nederland zich minder pro-Israëlisch en meer pro-Arabisch op te stellen. Voorbeeld hiervan was
de verklaring van de Europese Raad – waarbij Nederland zich aansloot – waarin Israël opgeroepen werd
zich terug te trekken uit alle bezette gebieden in 1979, en in 1983 werden er op ambtelijk niveau
contacten aangegaan met de PLO. Hiermee komt echter ook het kernpunt van deze analyse aan bod.
Hoewel Nederland zich na 1973 inderdaad steeds evenwichtiger op ging stellen ten aanzien van het
Midden-Oosten, was dit mede een gevolg van de Europese integratie. De Europese Politieke
Samenwerking had tot gevolg dat Nederland steeds moeilijker een onafhankelijk buitenlandbeleid kon
voeren. Ten tijde van de Eerste en Tweede Intifada was de Europese samenwerking op het gebied van
buitenlandbeleid zo ver gevorderd dat er nog maar weinig sprake was van een echt onafhankelijk
Nederlands beleid. Het gaat te ver om te stellen, zoals Grünfeld doet in zijn door hemzelf verworpen
eerste these, dat Nederland helemaal geen eigen buitenlandbeleid meer kon voeren, maar veel
speelruimte had Nederland niet.
Zoals duidelijk wordt in de beschrijving van het Nederlands, Europees en Amerikaans beleid
ten tijde van de Eerste Intifada, was het de VS die een voortrekkersrol in het vredesproces op zich namen.
Het beleid van de VS werd over het algemeen beschouwd als vrij pro-Israëlisch. Nederland en de EU
waren content met een rol op de achtergrond in het vredesproces, ondanks de hoop van de Arabische
landen dat Europa met een actievere rol een tegenhanger had kunnen vormen voor het Amerikaanse
beleid. Nederland leek ook niet echt een duidelijk eigen beleid te hebben. Er werd in de praktijk
voornamelijk geconformeerd aan Europese standpunten. Het geweld werd door Nederland en de twaalf
lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap veroordeeld, maar van echte pogingen om beide
zijden tot vrede te bewegen was weinig sprake. Dit gebrek aan een standpunt kwam gedeeltelijk voort
uit het beleid van de Twaalf, maar binnen de Nederlandse politiek werd er ook niet op aangedrongen
om de Twaalf een actievere rol te laten spelen binnen de oplossing van het conflict, integendeel zelfs.
De Nederlandse interesse voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen leek minimaal, en richtte zich
voornamelijk op economische betrekkingen en kansen.
De periode na Oslo was qua Nederlands beleid niet wezenlijk anders dan dat van begin jaren
negentig. Nog steeds speelde de VS de belangrijkste rol in het vredesproces. Nederland en de EU waren,
net als in de periode voor de Oslo-Akkoorden, content met een rol op de achtergrond. Wel werd er
zorgvuldig op gelet, dat het beleid van de EU dat van de VS ondersteunde. Voor Nederland en de EU
waren ook in deze periode economische en humanitaire vraagstukken waren van belang, waarbij in de
periode na Oslo wel iets meer aandacht voor mensenrechtenschendingen aan beide zijden was. Een
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prima voorbeeld van het Nederlandse houding was de uitspraak van de heer Weisglas dat Nederland –
ondanks een perfecte positie als bemiddelaar vanwege de goede contacten met zowel Israël als de
Palestijnen – weinig mogelijkheid had om een eigen beleid te voeren ten aanzien van het vredesproces,
vanwege de restricties op de vrijheid van handelen binnen het EU-kader.
Deze uitspraak roept echter de vraag op waarom landen zoals Noorwegen en in mindere mate
Frankrijk – met het Appel pour la paix initiatief – wel onafhankelijk van Europa pogingen ondernamen
om een rol te spelen in het vredesproces in het Midden-Oosten. Het lijkt er niet alleen op dat Nederland
niet enkel gebonden was aan het beleid wat uitgezet werd door de EU, maar dat zolang het EU-beleid
de rol van de VS binnen het vredesproces ondersteunde de Nederlandse regering tevens weinig reden
zag om de Nederlandse rol te vergroten. Het feit dat Nederland het voorbeeld van Noorwegen en
Frankrijk niet volgde leek dus vooral gekoppeld te zijn aan een behoefte om de VS te ondersteunen en
desinteresse om zich daadwerkelijk in te spannen op vlakken die niets met economie of humanitaire
vraagstukken te maken hadden. Dit blijkt ook uit het geringe aantal Kamerstukken dat in deze periode
over de kwestie te vinden is, wat aangeeft dat de kwestie niet met regelmaat besproken werd in de
Tweede Kamer. Nederland bleef dus net als de EU in het openbaar een rol op de achtergrond spelen in
de periode na Oslo, vooral zolang deze rol die van de VS ondersteunde.
Met de start van het nieuwe millennium kwam de opgebouwde spanning in de periode na Oslo
tot uitbarsting van de Tweede Intifada. Na een laatste door de VS geleide poging in Camp David om
Israël en de Palestijnen tot vrede te bewegen, vond er zowel in Israël als de VS een machtswisseling
plaats die grote gevolgen zou hebben voor de komende jaren in het Midden-Oosten. Met het aan de
macht komen van Ariel Sharon in Israël en President Bush in de VS waren vredesbesprekingen al snel
kansloos en escaleerde het geweld in sneltreinvaart. Een stabiele vrede in het Midden-Oosten raakte zo
uit het zicht. In de loop van 2001 deed ook Arafat nog eens af als een betrouwbare partner voor vrede
voor zowel Israël als de VS. In Europa ontstonden er eveneens twijfels over de geschiktheid van Arafat
als leider van de Palestijnse Autoriteit.
Nederland en de EU weken in deze periode niet af van de lijn die zij in eerdere jaren volgden.
Er werd bijna krampachtig vastgehouden aan een rol op de achtergrond ter ondersteuning van de VS in
het vredesproces. Het escalerende geweld en de schendingen van mensenrechten door beide partijen
werden wel veroordeeld, maar er werd tevens voor gewaakt om de EU vooral geen partij te laten worden
in het conflict. Evenwichtigheid was nog steeds het Europese – en dus het Nederlandse – mantra. De
onderhandelingstafel bleef volgens de EU de enige oplossing, maar hoe de partijen aan deze tafel te
krijgen was niet duidelijk. De EU was niet bereid om verder te gaan dan politieke druk om dit te
bewerkstelligen. Ondanks voorzichtige kritiek in de Tweede Kamer van zowel oppositie- als
regeringspartijen bleef Nederland ook in de beginjaren van de Tweede Intifada trouw aan de Europese
lijn ten aanzien van het conflict. Hoewel Nederland af en toe binnen de EU wel een actievere rol
beargumenteerde, veranderde er weinig aan het voorzichtige EU-beleid. De verslechtering van de
situatie in het Midden-Oosten in deze periode bracht dan ook niet direct EU-belangen extra in gevaar.
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Deze waren ten aanzien van de Palestijnse gebieden nog steeds voornamelijk economisch en stonden
door het geweld al jaren onder druk. Beslissingen met betrekking tot standpunten van de EU werden
voornamelijk op basis van consensus genomen en gezien de verschillen binnen Europa – waar Nederland
in verhouding nog altijd een vrij pro-Israëlisch standpunt in nam – was een rol die van het evenwichtige
standpunt afweek niet te verwachten. Tezamen met de geringe Europese belangen in het conflict zou dit
een verklaring kunnen zijn voor de continuatie van de rol die Europa ook in de jaren ’90 al speelde.
Met het aantreden van Bush als de nieuwe Amerikaanse president was de lijn die de VS volgden
wel meer gaan afwijken van die van de EU. Vooral met betrekking tot Arafat namen de VS een hardere
opstelling in, die dicht bij die van Israël lag. Ondanks de grotere afstand tussen het beleid van de EU en
de VS leek Nederland grotendeels gebonden aan het EU-beleid. De Nederlandse regering bleef
evenwichtig in haar beleid jegens Israël en de Palestijnse Autoriteit, ondanks kritiek van regeringspartij
VVD en oppositiepartij CDA. Net als Europa waakte Nederland er zorgvuldig voor om geen kant te
kiezen in het conflict. De vraag hier is in hoeverre Nederland de lijn van de EU wilde volgen, of dat het
deze gedwongen was te volgen.
Met de start van Operatie Defensive Shield eind maart 2002 bereikte het geweld van de Tweede
Intifada zijn hoogtepunt. De operatie zorgde voor grote beroering in de internationale gemeenschap. De
EU bleek echter niet bereid om zelf nieuwe vredesinitiatieven op te zetten, maar zou slechts reeds
bestaande initiatieven van de VS en resoluties van de VN ondersteunen. Hiertoe werd Hoge EUVertegenwoordiger Solana naar het conflictgebied gezonden. Nederland hield ook vast aan een
evenwichtig beleid ten aanzien van het conflict. Beide partijen moesten onder druk gezet worden om tot
een politieke oplossing te komen, zonder dat één partij extra onder druk gezet werd. Hoewel sancties
door onder andere de PvdA en D66 – beide regeringspartijen – besproken werden, wilde de Nederlandse
regering hier niet aan meewerken. Het zou bij politieke druk blijven, ondanks dat er in de Tweede Kamer
opgemerkt werd dat dit niet veel effect leek te sorteren. Binnen de EU koos Nederland wel een vrij proIsraëlisch standpunt in vergelijk met de andere lidstaten. In de Tweede Kamer werd door oppositiepartij
SP opgemerkt dat Nederland zich erg sterk op de lijn van de VS leek te richtten.
Internationaal werd er vooruitgang geboekt door de vorming van het Kwartet van de VS, de EU,
de VN en Rusland, die gezamenlijk met de Road Map to Peace zouden komen, een nieuw
vredesinitiatief. Het initiatief had niet direct resultaat, maar het plan was een voorzetting van de
conclusies van de Mitchell-Commissie en zou de leidraad moeten vormen voor een stabiele vrede. Deze
vrede zou in 2004 met de dood van Arafat, het aantreden van Abbas als president van de Palestijnen en
de terugtrekking van Israël uit de Gaza-strook, eindelijk een kans krijgen.
De onverwachte ontwikkelingen in het Midden-Oosten vielen samen met het Nederlandse EUVoorzitterschap in 2004. Hiermee kwam een interessant feit aan het licht. Nederland vond de rol van de
VS in het vredesproces erg belangrijk, maar bleek tevens een voorstander van een ‘substantiële EU-rol’
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volgens de woorden van Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot.413 Zoals valt op te maken uit
opmerkingen in de Tweede Kamer zo nu en dan bleek dat Nederland – in tegenstelling tot tijdens de
Eerste Intifada – ontevreden was met de rol die de EU speelde. Met het Nederlandse EU-Voorzitterschap
werd gepoogd om deze rol te vergroten. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat Nederland
dus wel een grotere rol wilde spelen, maar dit niet buiten de EU om kon of wilde doen. De EU lijkt dus
een remmende werking gehad te hebben op de Nederlandse deelname aan het vredesproces.
Kanttekening hierbij is dat de kans zich in 2004 ook voor leek te doen, net nu Nederland het
Voorzitterschap van de EU bekleedde. De onverwacht verbeterde politieke omstandigheden in het
Midden-Oosten leenden zich voor meer initiatief.
De uiteindelijke oplossing voor het geweld had echter uiteindelijk weinig met Europese of zelfs
Amerikaanse inspanningen te maken. De dood van Arafat en het aantreden van Abbas als president van
de Palestijnen, samen met de terugtrekking van Israël uit de Gaza-strook waren de aanzet voor een einde
van het geweld van de Tweede Intifada, via een conferentie belegd in Sharm el-Sheikh op initiatief van
de Egyptische President Mubarak. Nederland en de EU pakten in respons op het einde van de Tweede
Intifada begin 2005 het beleid wat zij in de jaren ’90 hadden gevoerd weer op. De EU zou de Palestijnen
ondersteunen bij hervormingen op bestuurlijk en veiligheidsgebied en er werd gelijk weer gesproken
over de economische opbouw van de Palestijnse gebieden. Nederland zou als onderdeel van de EU
politieke druk uitoefenen op beide partijen om deze te bewegen tot een permanente vreedzame oplossing
te komen. Dit zou langs diplomatieke weg gebeuren, het liefst onder leiding van de VS. Nederland en
de EU leken zich in 2005 maar graag weer te schikken in een rol op de achtergrond, waarbij er sprake
zou zijn van politieke druk op beide partijen, financiële steun aan de Palestijnen en de economische
wederopbouw van de Palestijnse gebieden.
Deze beschrijving en analyse van het Nederlandse, Europese en Amerikaanse beleid is het
antwoord op de tweede en derde deelvragen: Wat was het Nederlandse beleid ten aanzien van Israël en
de Palestijnse Autoriteit ten tijde van de Tweede Intifada? En: Wat was het Amerikaanse en Europese
beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnse Autoriteit ten tijde van de Tweede Intifada? Met deze
antwoorden kan nu ook de vierde deelvraag: In hoeverre vertoont het Nederlandse beleid
overeenkomsten met het Amerikaanse beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnse Autoriteit ten tijde
van de Tweede Intifada, en is er een verband tussen de standpunten van Nederland, de Verenigde Staten
en de Europese Unie, beantwoord worden.
Ten aanzien van Israël en de Palestijnse Autoriteit ten tijde van de Tweede Intifada heeft de VS
grotendeels een voortrekkersrol op zich genomen die Nederland zoveel mogelijk – binnen de restricties
opgelegd door de EU – heeft geprobeerd te ondersteunen. De VS voerden een vrij pro-Israëlisch beleid,
waarvan het Nederlandse beleid daar waar mogelijk een afspiegeling was. Echter, hoe verder de
standpunten van de EU en de VS afweken, hoe verder het Nederlandse standpunt verwijderd was van
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het beleid van de VS. Nederland was vaak het meest pro-Israëlische land binnen de EU, maar kon dit
vaak niet uitdrukken in beleid. In plaats daarvan werd er door de Nederlandse regeringen – ondanks
kritiek in de Tweede Kamer door zowel oppositie- als regeringspartijen – gedurende de hele periode
zorgvuldig vastgehouden aan het Europese mantra van evenwichtigheid ten aanzien van het conflict in
het Midden-Oosten. Daar waar mogelijk – zoals met het EU-Voorzitterschap in 2004 – probeerde
Nederland de rol van de EU te vergroten, het liefst ter ondersteuning van de VS.
Wel moet hierbij opgemerkt worden dat ook binnen Nederland verdeeldheid was over het
officiële Nederlandse standpunt ten aanzien van Israël en de Palestijnen. Linkse partijen zoals
Groenlinks en de SP, en in mindere mate de PvdA en soms ook middenpartij D66, namen meestal een
meer pro-Palestijns standpunt in, terwijl rechtse(re) partijen zoals de VVD en het CDA juist vaak meer
pro-Israël waren. Een evenwichtig beleid is dus geen hele slechte afspiegeling van de Nederlandse
houding. Echter, zowel linkse als rechtse politici spectrum in Nederland leken het er over eens te zijn
dat de rol die Nederland en de EU speelden in het vredesproces groter kon zijn geweest ten tijde van de
Tweede Intifada. Zoals de heer Weisglas van de VVD al in de jaren ’90 had opgemerkt, had Nederland
vanwege de contacten met beide partijen een perfecte positie om bemiddelaar te spelen in het conflict,
maar leek de EU dit tegen te houden.
In 2013 werd de uitspraak van de heer Weisglas bevestigd dat Nederland wel degelijk de rol van
bemiddelaar kon spelen in het conflict in het Midden-Oosten. In het NRC-Handelsblad werd op 17 juni
2013 een artikel gepubliceerd dat Nederland vanaf begin 2012 een jaar lang heeft gepoogd om het
vredesoverleg tussen Israël en de Palestijnen op gang te brengen. Opvallend hierbij is dat het
Nederlandse initiatief geheim was, dat Nederland zichzelf vooral als begeleider en eventuele gastheer
voor een vredesoverleg zag en dat het initiatief gestaakt werd in maart 2013 toen er een Amerikaans
initiatief gelanceerd werd door de president van de VS, Barak Obama. Nederland wilde namelijk met
haar eigen initiatief de inspanningen van de VS niet in de weg zitten.414 Dit voorbeeld geeft aan dat
Nederland dus wel degelijk een rol zoals Noorwegen ten tijde van de Oslo-Akkoorden in de jaren ‘90
op zich kan nemen, maar dit ten tijde van de Tweede Intifada niet gedaan heeft. De reden hier kunnen
zowel restricties vanuit de EU zijn geweest, als een gebrek aan politieke wil. Maar dit is moeilijk te
concluderen aan de hand van openbare Kamerstukken alleen. Het belangrijkste is echter dat het initiatief
een goede weergave is van het Nederlandse standpunt. Nederland kan en wil vredesinitiatieven
ontplooien ten aanzien van het Midden-Oosten, maar is afhankelijk van de standpunten binnen de EU
over de kwestie, en het allerbelangrijkste is dat het Nederlandse beleid dat van de VS ondersteunt.
Misschien is de analyse die Duco Hellema in zijn boek Nederland in de wereld geeft wel het
beste van toepassing op het Nederlandse beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnse Autoriteit ten
tijde van de Tweede Intifada. Hier geeft hij aan dat hoewel Nederland het meest Atlantisch georiënteerd
is van de Europese landen, het belang had bij een machtsbalans tussen de Angelsaksische landen en de
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Europese continentale mogendheden en hier het buitenlandbeleid op in stelde. Een klein land als
Nederland moet zich volgens Hellema goed kunnen aanpassen op het internationale toneel. Dit is
bijvoorbeeld terug te zien in het evenwichtigere beleid ten aanzien van de Arabische landen na de
oliecrisis.415 Ook zijn analyse dat Nederland zich in de loop der tijd steeds zich steeds meer ging
schikken naar de standpunten van de grote landen binnen de EU – onder andere vanwege de toegenomen
Europese integratie – lijkt te kloppen, hoewel daarbij wel opgemerkt moet worden dat de standpunten
van de VS nog steeds een groot gewicht in de schaal hebben gelegd ten tijde van – en na – de Tweede
Intifada.
Met het beantwoorden van de derde deelvraag is ook de hoofdvraag van dit onderzoek: Wat was
het Nederlandse beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnse Autoriteit ten tijde van de tweede
Intifada tussen 2000 en 2005, en in hoeverre werd dit beleid beïnvloed door de standpunten van de
Verenigde Staten en de Europese Unie ten aanzien van deze kwestie, beantwoord, en kan geconcludeerd
worden dat Nederland ten aanzien van Israël en de Palestijnse Autoriteit ten tijde van de Tweede Intifada
een evenwichtig en enigszins afstandelijk beleid heeft gevoerd, wat soms tegen de zin in was, en mede
het resultaat was van Europese integratie. Wel was in Nederland de invloed van de standpunten van de
VS duidelijk te merken, maar kon het Nederlandse beleid vanwege dezelfde Europese verplichtingen en
restricties lang niet altijd hierop afgesteld worden. Deze conclusie is misschien niet spectaculair, maar
bevestigt eens te meer dat hoewel Nederland duidelijk een onderdeel is van de EU, de Atlantische band
nog altijd van grote invloed is op het denken, en waar mogelijk handelen, van de Nederlandse regering
en politici. In ieder geval inzake de zich nog steeds voortslepende problematiek van Israël en de
Palestijnen.
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