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“Mensenrechten kennen geen grenzen,  
ook niet in het Beloofde Land” 
 
Dames en heren, 
 
Ruim 65 jaar geleden stond Max Wieselmann 
aan de andere kant van het hek, waar wij 
straks langslopen.  
Hij was vluchteling. Economisch vluchteling? 
Gelukszoeker? Politiek vluchteling? Naar 
zijn eigen mening waarschijnlijk van alles 
wat. Het maakte echter niet uit, hij werd 
ingehaald door waarvoor hij was gevlucht. 
Hij was gedoemd te sterven behorende tot 
een groep van mensen, tot een volk dat tot 
symbool en oorzaak werd gemaakt van de 
ellende van het vooroorlogse Europa.  
 
Een paar jaar geleden kwam deze Max 
Wieselmann terug van een verblijf achter een 
ander hek, dat op de Westoever van de 
Jordaan. Vol emotie en met slechts één 
gedachte: al die miljoenen doden, het is voor 
niets geweest, als zelfs wij, Joden, daarvan 
niet hebben geleerd.  
Opnieuw mensen achter een hek, opnieuw 
prikkeldraad, opnieuw pasjes, opnieuw 
willekeur, opnieuw vernedering. Maar nu 
met Joden aan de vrije kant. 
 
Neen de Palestijnen worden niet uitgeroeid, 
er zijn nog ‘maar’ duizenden doden gevallen. 
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Neen er zijn ‘slechts’ een kleine miljoen 
mensen van huis en haard verdreven.  
 
Maar juist wij weten hoe het onvoorstelbare 
ooit begon. Met getreiter, met het vernietigen 
van het normale leven, met het blokkeren 
van de weg, letterlijk en figuurlijk, naar 
familie, werk en ziekenhuis. Met aparte 
wegen, waar men niet mag komen of waar 
men juist moet gaan. 
Juist wij weten hoe individuen collectief in de 
ban werden gedaan, toen weggezet als 
Untermenschen. Nu heten ze ‘de Arabieren’, 
‘de terroristen’. 
Zie de suggestieve herhaling van 
televisiebeelden van mannen met baarden en 
geweren. 
 
Mensen die ontmenselijkt zijn, die geen 
individuen meer mogen zijn, die alleen nog 
als groep, als ‘foute’ groep worden gezien 
hebben natuurlijk ook geen rechten, voor 
hen geen mensenrechten.  
 
Dan is de sfeer rijp en de weg vrij voor een 
man als Avigdor Lieberman, die de  
Arabische inwoners van Israël hun 
burgerrechten wil ontnemen als zij hun 
identiteit niet opgeven, die de Arabische 
leden van het Israëlische parlement voor het 
vuurpeloton wil zetten als ze contacten met 
Hamas hebben of niet meedoen aan de 
viering van onafhankelijkheidsdag in Israël. 
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Deze Lieberman is sinds kort lid van het 
Israëlische kernkabinet. 
 
Ik sta hier namens de organisatie Een Ander 
Joods Geluid.  
Het motto van onze organisatie is: voor Israël 
en Palestina, tegen bezetting en geweld. 
 
Vijf jaar geleden zijn wij ontstaan uit die 
groep van mensen binnen de Joodse 
gemeenschap die zich verzette tegen het 
Israëlische geweld dat werd gebruikt om de 
Tweede Palestijnse opstand met harde hand 
neer te slaan.  
Mensen die niet bereid waren, ondanks hun 
liefde voor en hun band met het land Israël, 
nog langer mee te gaan in de steun voor de 
Israëlische politiek van bezetting en 
annexatie.  
 
Wij doorbraken het taboe, dat Joden onder 
alle omstandigheden Israël moeten steunen, 
als zijnde de laatste vluchtheuvel in hun 
bestaan. Als zijnde een land en een volk dat 
nog altijd bedreigd zou worden, nu niet door 
het antisemitisme in Europa maar door 
horden van Arabieren, die hun dat kleine 
stukje land aan de zee niet gunnen. 
 
Wij weigerden mee te gaan in die voorstelling 
van zaken, in het omdraaien van oorzaak en 
gevolg, in het loochenen van de geschiedenis. 
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Want wat is er niet allemaal gebeurd in het 
Midden-Oosten in de periode tussen mijn 
oom Max Wieselmann en deze Max 
Wieselmann van Een Ander Joods Geluid? 
 
Israël is nu een economisch en militair 
machtig land en wordt door vele Westerse 
landen door dik en dun gesteund. Het is de 
enige atoommacht in de regio. Israël en 
Palestina zijn de spreekwoordelijke olifant en 
muis geworden en wel in die volgorde.  
 
De Westelijke Jordaanoever, Palestijns 
gebied, is overwoekerd met Israëlische 
nederzettingen, is doorsneden met wegen 
voor ‘Jews only’. 
Een muur, een hek van honderden 
kilometers slingert zich door en over 
Palestijns gebied, trekt goede 
landbouwgrond en onmisbaar water aan de 
Israëlische kant. 
De Palestijnse bewoners van de Westelijke 
Jordaanoever moeten zich moeizaam 
bewegen van checkpoint naar checkpoint. Zij 
verliezen hierdoor hun werk, hun school, hun 
familieleden en de toegang tot fatsoenlijke 
gezondheidszorg. De economie staat bijna op 
nul. 
 
Velen leven al tientallen jaren illegaal, 
kunnen zich nauwelijks op straat vertonen 
omdat zij geen pasje hebben.  
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Gezinnen worden uit elkaar gerukt omdat de 
een wel en de ander niet een pasje heeft, ook 
al gaat het in alle gevallen om hun 
geboortegrond en de grond waarop al 
generaties van hun familie hebben gewoond. 
 
Neen, de veiligheid van de Israëli’s, van de 
Joden is niet langer in het geding door hun 
zwakte, door de bedreiging van buitenaf. 
Hun veiligheid is in het geding omdat 
diezelfde Israëli’s, diezelfde Joden bezetter 
zijn geworden. 
Omdat miljoenen aan de verkeerde kant van 
het hek de Joden niet anders kennen dan als 
soldaten, die dag in dag uit hun straten en 
dorpen beheersen. Omdat mensenrechten 
daar met voeten worden getreden, dag in, 
dag uit, omdat je Palestijn bent. 
 
Tanks rollen ’s nachts op en neer door 
Palestijnse steden en dorpen en houden 
mensen uit hun slaap. In Gaza worden 
mensen murw gemaakt door de supersone 
knallen van de Israëlische luchtmacht.  
 
Als we het echt menen met Israël, als de 
trotse erfenis van de mensen, die van hier 
hun dood tegemoet gingen, als het veilige 
thuis voor de Joden, dan moeten we Israël 
aanspreken op zijn gedrag.  
Dan kunnen we ons niet verschuilen achter 
misplaatst schuldgevoel, uit angst om voor 
antisemiet te worden uitgemaakt.  
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Je echte vrienden spreek je tenslotte aan. Wie 
zwijgt stemt toe. 
 
Laat ons daarom na de stilte van vandaag die 
stilte doorbreken. Breaking the silence.  
Ook de naam van de groep van Israëlische 
soldaten, die getuigen van hun betrokkenheid 
bij het ontmenselijken, bij het rechteloos 
maken van onschuldige Palestijnse burgers. 
Getuigenissen in de vorm van verhalen en 
foto’s, steeds gecheckt op de ware toedracht. 
Verhalen, die zij thuis niet kwijt kunnen. 
 
Laten we ons ook realiseren dat vele 
generaties jonge mensen in Israël volwassen 
worden met als ervaring hun optreden in de 
bezette gebieden en aan de checkpoints. Dat 
is funest voor een samenleving. 
 
Laten we onze steun geven aan groepen als 
Combattants for Peace, de groep van ex-
soldaten uit Israël en ex-militanten uit 
Palestina, die de dialoog zoeken met elkaar 
en met anderen buiten hun groep.  
 
Laat ons na vandaag vooral die Israëli’s 
steunen, die met ons de opvatting delen dat 
mensenrechten absoluut zijn, niet 
onderhandelbaar en nu niet en nooit niet 
mogen wijken voor het leed dat de Joden ooit 
is aangedaan. 
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En als we Israël nou gewoon zien als een land 
als alle andere, met zijn rechten, maar ook 
zijn verplichtingen, ook zijn verplichtingen 
jegens de inwoners van het gebied, dat het 
bezet houdt?  
 
Waarom wordt dan een door de Palestijnen 
democratisch gekozen parlement en regering, 
ik was er in januari dit jaar bij als 
waarnemer, geboycot?  
Alsof die voorkeur van de Palestijnen ons 
mocht verrassen, nadat alle voorgaande 
Palestijnse regeringen, nu aangeduid als 
‘gematigd’, werden genegeerd, omdat zij 
toen niet golden als ‘partners for peace’.  
 
Nu wordt mijnheer Abbas en zijn partij door 
Amerika van wapens voorzien. Nu mogen ze 
vooral elkaar afmaken in Gaza, in de 
grootste openluchtgevangenis van de wereld, 
terwijl de rest van de wereld toekijkt, een 
deel waarschijnlijk met leedvermaak. 
 
Waarom kunnen democratisch gekozen 
parlementsleden als ze uit Palestina komen 
door Israël worden ontvoerd en gevangen 
gezet?  
Ik hoor hun collega-parlementariërs uit 
Nederland en Europa daarover niet. 
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Waarom kan zonder dat iemand de 
wenkbrauwen fronst de Israëlische 
plaatsvervangende minister van Defensie 
twee weken geleden zeggen dat hij betreurt 
dat de Palestijnse premier niet is 
doodgeschoten bij zijn terugkomst in Gaza, 
tijdens een schermutseling aan de grens 
tussen de diverse Palestijnse groepen?  
 
Laat Israël weten dat vrede en veiligheid in 
eigen land slechts te bereiken zijn als zijn 
buren ook in vrede en veiligheid kunnen 
leven. Als Israël net als alle andere landen die 
we daarop aanspreken, het internationale 
recht, inclusief de mensenrechten respecteert.  
Als het zich houdt aan een oude Joodse 
traditie: in het verleden aangedaan onrecht 
geeft nooit het recht om zelf onrecht aan te 
brengen. 
 
U heeft mij tot nu toe weinig horen zeggen 
over wat er allemaal mis is bij de Palestijnen. 
 
Ja, dat is omdat ik weiger om oorzaak en 
gevolg om te draaien, ik weiger om de 
geschiedenis vandaag te laten beginnen.  
 
Niet de Palestijnen  zijn het ongeluk van de 
Joden, toen niet en nu niet. Niet de 
Palestijnen hebben bedacht dat er een land 
zonder volk was voor een volk zonder land. 
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De kern van het probleem is de bezetting en 
annexatie van Palestijns gebied en de 
marginalisering van de Palestijnen.  
 
Als dat kwaad van bezetting, annexatie en 
achterstelling niet verdwijnt, zal het Midden 
Oosten een brandhaard blijven. Dan zullen 
ook andere groepen en landen in de regio van 
die situatie en van de Palestijnen gebruik of 
misbruik maken om hun eigen agenda te 
volgen.  
  
Israël moet weten dat er geen hogere macht 
is die Israël meer recht geeft op land, bezit en 
welvaart dan een ander land. 
 
Israël moet weten dat het de sterkste partij 
is, de partij die de eerste stap moet zetten 
naar een echte oplossing, zonder onmogelijke 
voorwaarden en eisen vooraf. 
 
Israël moet weten dat er internationale 
wetten en regels zijn, die moeten worden 
toegepast, ook op Israël. 
 
De echte vrienden van Israël zijn diegenen 
die het land nu durven te confronteren met 
het ziekmakende van het enige recht dat 
Israël lijkt te kennen: het recht van de 
sterkste. 
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Niet het recht van de sterkste, maar het recht 
van de mens geldt, ook en vooral ook in het 
Beloofde Land. 
 
Ik las dat Amir Peretz, de Israëlische 
minister van Defensie gisteren gezegd zou 
hebben: “Hoe minder menselijk leed voor de 
Palestijnen, hoe minder terroristisch 
potentieel”. Ik viel zowat van verbazing van 
mijn stoel, dit horend uit de mond van een 
zittende minister. Een klein lichtpuntje? 
 
 
Ik wens u en ons een jaar vol 
rechtvaardigheid, menswaardigheid en 
mededogen. 
 
 
26 december 2006 
 
 


