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19 februari 2014 in “De Diepen” 

Aanvang 20:00 uur precies – Inloop vanaf 19:30 uur 
 

     

 ’De Palestijnse kwestie’ 
  
 

Presentatie door mr. A.A.A. (Dries) van Agt  
 
Onze spreker voor vanavond, de heer Dries van Agt, behoeft nauwelijks nadere 

introductie. Algemeen bekend is ook dat hij zich met grote inzet bezig houdt 

met de problematiek waarmee de Palestijnen in Israël worden geconfronteerd.  
 

Als inleiding op zijn voordracht schrijft hij ons het volgende: 

“Er is veel onwetendheid over wat de Palestijnen de afgelopen decennia is 

overkomen. Dit zorgt voor onverschilligheid en zelfs afkeer van dit verdreven  

en verdrukte volk.  

De oprichting van de staat Israël in 1948 ging gepaard met de verdrijving of 

vlucht van 750.000 Palestijnen. In 1967 veroverde Israël de rest van Palestina 

en volgde de bezetting van Oost-Jeruzalem, de Westoever van de Jordaan en 

Gaza, met nog eens honderdduizenden vluchtelingen als gevolg. Het planten van 

nederzettingen in de bezette gebieden zorgde voor grote onrust en is vierkant 

in strijd met het internationale recht. De Palestijnse samenleving is door de 

bezetting en de beperkte bewegingsvrijheid volledig ontwricht geraakt. De 

Palestijnse economie sterft af en massale werkloosheid en armoede zijn het 

gevolg.  

Alleen een vredesregeling gebaseerd op het internationaal recht kan tot 

duurzame vrede leiden. Amerika en de Europese Unie kunnen dit bevorderen. 

Maar de EU treedt niet effectief op, mede door de opstelling van de 

Nederlandse regering. Nederland is daardoor medeverantwoordelijk voor het 

voortdurende onrecht in Palestina”. 
 

Dries van Agt was van 1977 tot 1982 minister-president. Daarna was hij commissaris van 
de Koningin in Noord-Brabant en ambassadeur van de Europese Unie in Japan en de 
Verenigde Staten. In 2009 richtte Van Agt The Rights Forum op, een stichting die zich 
inzet voor een rechtvaardig Midden-Oostenbeleid. 
 

Na afloop signeert Dries van Agt zijn boek ‘Een schreeuw om recht’. 

U mag deze interessante avond niet missen. 

 


