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De bekering
van
Dries van Agt
D

Tijdens een bezoek aan Israël werden
hem de ogen geopend: de Palestijnen
strijden goeddeels voor een rechtvaardige
zaak. Wablief?! En zulks uit de mond van
een boegbeeld van behoudend Nederland?!
Een gesprek op niveau over resolutie 242,
de scheidingsmuur, de zelfmoordaanslagen
en de houding van het CDA. ‘Ik heb
Ben Bot nooit constructief bezig gezien
in de kwestie-Palestina.’

e ambiance, een hotelterras met oogstrelend uitzicht op het Groesbeekse heuvellandschap, is een
aangename. De locatie bevindt zich op een paar
honderd meter afstand van de woonst van onze
gesprekspartner van die ochtend, mr. Andreas
Antonius Maria (Andreas in het buitenland, Dries
in het binnenlandse gebruik) van Agt.
De staatsman in ruste (“Hoewel, in ruste, ik weet vaak, ook al
door gebrek aan eigen organisatorische vaardigheden, van voren
niet hoe ik van achteren leef”) is goedgeluimd.
Dat zou, behalve door het nazomerse zonnetje dat onze missie beschijnt, ook kunnen komen doordat we elkaar in een ver
verleden wel vaker hebben ontmoet. De geïnterviewde kan zich
nog overzeese ontmoetingen heugen uit zijn tijd (eerste helft jaren negentig) als Permanent Vertegenwoordiger van de EU in
Washington. Bij de interviewer staat vooral een officieel bezoek,
van 26 jaar terug alweer, aan de Volksrepubliek China in de herinnering geëtst. De premier mocht toen ook even op audiëntie
bij chairman Deng en we zien, als was het de dag van gisteren,
de sterke man nog vol overgave in zijn kwispedoor fluimen. (Pas
vlak daarna zouden de Chinese gastheren te weten komen dat
ons landje zich opmaakte duikboten te exporteren naar de, althans in Volksrepublikeinse ogen, opstandige provincie Taiwan,
maar dat terzijde.)
Hij zegt zich te verheugen op de reünie van zijn ‘eerste onverslaanbare, tegen-de- klippen-op-kabinet met Hans Wiegel als
vicepremier, dat in 1981 slechts moest aftreden omdat de Grondwet zulks vergt’.
Dat is dus ook alweer een kwart eeuw geleden, ‘hetgeen we,
nu mijn vrouw en ik weer eens aan de beurt zijn om de rol van
gastheer en gastvrouw te vervullen, gaan besprenkelen in een
katholieke enclave van Noordoost-Twente, in een buitengewoon
rustiek gelegen hotel’.
Het vooruitzicht op dat verzetje moge misschien als small talk
klinken, de mededeling wordt gedaan in de serieuze context van
de verklaring van zijn ’bekering’ tot de Palestijnse zaak, een pro- Ω

HP | DE TIJD 29 september 2006

Daan Dijksman

|

foto’s Corbino

|

omslagverhaal

29

30

dries van agt

29 september 2006 HP | DE TIJD

Ω ces waarin hij ‘door toenemende verontwaardiging geladen, geworden is als een vulkaan die op uitbarsten staat’.
De verwijzing naar de reünie van dat eerste kabinet dat zijn
naam droeg (er zouden er nog twee volgen) paste in een betoog
waaruit blijkt dat hem ’zelfs uit die kring van makkers van weleer’ wel aanbevelingen bereiken tot tempering van dat almaar nadrukkelijker beleden engagement.
Daar staan andere geluiden tegenover. Van echtgenote
Eugénie uiteraard. “In haar nuchterheid dempt ze mijn emoties hierover naar vermogen, in het besef dat je beter beluisterd
wordt naarmate je bedachtzamer spreekt.” De thematiek is nu
eenmaal bijzonder beladen, hetgeen hem ertoe brengt zijn betoog zo nu en dan te onderbreken voor een tot zichzelf gerichte

Van Agt in vogelvlucht
2 februari 1931: geboren als
zoon van een textielfabrikant
in Geldrop.
1955: Na het diploma gymnasium-A aan het Augustinianum in Eindhoven doctoraal
examen rechten, Katholieke
Universiteit Nijmegen (cum
laude). Hij was lid van het
Nijmeegsch Studenten Corps
Carolus Magnus.
1955: Advocaat te Eindhoven.
1958: Werkzaam bij de directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken van het
ministerie van Landbouw en
Visserij.
1963: Werkzaam bij het ministerie van Justitie, stafafdeling
Wetgeving Publiekrecht.
1968: Hoogleraar strafrecht
en strafprocesrecht, Katholieke
Universiteit Nijmegen.
1971: Minister van Justitie
(kabinetten-Biesheuvel en
Den Uyl).
Hij gebruikte de term ‘ariër’
om zelf beter dan zijn voorganger Polak de vrijlating
van de Drie van Breda te
realiseren, waarvoor hij later
zijn excuses aanbood.
Hij was het middelpunt van
politieke rellen bij de zaakMenten en zijn poging om de
abortuskliniek Bloemenhove te
sluiten.
1977: Minister-president
(eerste kabinet-Van Agt).
Hij wordt bekend door zijn
volzinnen en archaïsch taalge-

bruik zoals ‘gij’ en ‘sapristi’ en
zijn voorliefde voor de wielersport (hij fietst zelf ook graag).
1981: Minister-president
(tweede kabinet-Van Agt).
1982: Minister-president en
minister van Buitenlandse Zaken (derde kabinet-Van Agt).
Lid Tweede Kamer (CDA).
1983: Commissaris der Koningin in Noord Brabant.
1987: Ambassadeur Europese
Gemeenschap in Japan.
1990: Ambassadeur Europese
Gemeenschap in de Verenigde
Staten.
1995: Gasthoogleraar Ritsu
meikan University, Kyoto.
1999: Gasthoogleraar United
Nations University, Tokio.
2001: Gasthoogleraar
Kwansei Gakuin University,
Nishinomiya.
2005: Hij leidde een Europese delegatie bij een ‘fact
finding’-bezoek aan Israël en is
sindsdien erg kritisch over de
Joodse staat.
Boeken over Van Agt:
1980: Jan Tromp en Paul Witteman: Voor de duvel niet bang.
1981: Dick Bruynestein: Dries
op de fiets.
1981: Dieudonnee ten Berge:
Sapristi, Van Agt.
1982: K. Fontein: Van Agt in
alle staten.
Publicatie door Van Agt:
1999: Kraanvogels (reisverhalen).

vermaning tot prudentie: “Nee, nu niet generaliseren, Dries.”
Ja, zijn vrouw was er eind jaren negentig bij ‘toen het tijdens
een brave pelgrimage naar het Heilige Land bij mij begon te kolken’. De exacte locatie waar dat gebeurde, zo herinnert hij zich,
was Bethlehem University, een instituut gerund door een onderwijscongregatie van merendeels Amerikaanse religieuzen.
Nee, het is bepaald niet zo dat hij met zijn opstelling alleen
maar isolement annex bijna-excommunicatie ervaart, zoals dat
bijvoorbeeld tot uiting komt in de eigen christen-democratische
kring. “Nee, daar staan de uitingen tegenover van anderen die
nadrukkelijk hun instemming betuigen. Alom neemt het begrip
voor mijn stellingname toe, maar er moet nog veel zendingswerk
worden verricht. Ik ben nu driekwart eeuw oud, maar zou nog
graag voor een kwart eeuw bijtekenen.”
Al was het maar vanwege al die verplichtingen.
‘De miserie van het Midden-Oosten die mij hevig aangrijpt’
speelt een hoofdrol in zijn besognes. Hij heeft er al lange tijd een
boek over in de pen, dat Deo volente volgend voorjaar eindelijk
het licht zou kunnen zien bij De Bezige Bij. De auteur van Een
schreeuw om recht voor de Palestijnen (werktitel) loopt de kans er
in collega-auteur Leon de Winter een van zijn meest uitgesproken critici tegen het lijf te lopen. Het is dan aan uitgever Robbert
Ammerlaan (die Van Agt nog als woordvoerder heeft gediend in
diens tijd als Brabantse commissaris van de Koningin) om als
vredestichter te fungeren.
Verder roert hij zich, ‘zij het op minder hartstochtelijke wijze’,
in de kwestie van de volkenrechtelijke status van Taiwan. En
dan is er nog (naast de colleges aan Japanse universiteiten en de
vele bemoeienissen met het maatschappelijke middenveld) zijn
bestuurlijke activiteit ten behoeve van het op een steenworp afstand van zijn woning gelegen Bijbels Openluchtmuseum. “Dat
instituut, opgericht in 1911, wordt thans omgevormd tot Museum
Orientalis, over de drie monotheïstische godsdiensten – alle ontsproten aan het Midden-Oosten – en de culturen waarin deze
zich hebben ontwikkeld.”
Van een heel andere orde is zijn betrokkenheid bij de club van
gewezen wereldleiders. Ooit reisde hij ervoor naar Atlanta om,
met succes, een beroep tot deelname te doen op Jimmy Carter.
De Amerikaanse ex-president kwam toen naar een jaarvergadering in het Noordwijkse Hotel Huis ter Duin, maar voor het overige figureert zijn naam nog slechts op het briefpapier, net als die
van Clinton en Gorbatsjov overigens.
Dat onze gesprekspartner er nog wel acte de présence geeft, betekent niet dat hij zich rijk rekent aan het verleden. “Ik beschouw
de ambitie van sommigen binnen die club om de loop van de wereldgeschiedenis alsnog ten goede te keren met een relativerende
glimlach. De werkelijke invloed van dit brede – misschien wel
te brede – gezelschap acht ik gering. Maar toen wij zelf aan de
macht waren lieten wij ons aan de adviezen van onze voorgangers
ook vrijwel niets gelegen liggen.”
Dat hij de samenkomsten toch als ‘verrukkelijk’ ervaart, komt
door het ‘uiterst leerzame karakter’ ervan.
Zo was hij er in mei nog bij in Amman en aan de Dode Zee
toen men zich daar met name boog over het Midden-Oosten.
“Dat gebeurde onder voorzitterschap van de gastheer aldaar, een
oud-premier van Jordanië die ik tot mijn goede vrienden reken.
Nee, het hoogste woord voer ik daar niet. Aanmatiging werkt contraproductief en bovendien blijft het spreken in een vreemde taal
toch altijd een zekere handicap. Maar wel was ik degene die daar
– op eigen verzoek – het debat opende. Er moest immers iemand
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opstaan om luid en duidelijk te stellen dat de staat Israël zich
flagrant en herhaaldelijk vergrijpt aan het internationale recht.
Want zelfs in dit gereputeerde gezelschap heerst enige schuchterheid, politieke bangelijkheid, de neiging om de dingen slechts bij
duiding en omfloerst te zeggen. Maar vierkante oppositie heb ik
niet ontmoet. Kennelijk leeft er in die hoofden en harten van de
andere deelnemers veel instemming, maar die kwam niet helemaal voorbij de wal hunner tanden.”

W

e verwijlen nog even bij de al eerder gememoreerde grote
afwezige Mister President. “Carter heeft als vredestichter zijn
plaats in de wereldgeschiedenis verdiend. Hij maakte de Israëli’s
duidelijk dat ze niet helemaal hun zin konden krijgen, en die heb-

‘Carter is een staatsman van een morele
allure die de heiligheid benadert.
Mochtzijntoekomstigebestemmingniet
de hemel zijn, dan blijkt dat instituut
alsnog niet te bestaan.’
ben toen aanzienlijke concessies gedaan. Carter is een staatsman
van een morele allure die de heiligheid benadert. Mocht zijn toekomstige bestemming niet de hemel zijn, dan blijkt dat instituut
alsnog niet te bestaan.”
De moraliteit van Bill Clinton is van een andere categorie. “Maar
hij heeft meer dan enige andere president na Carter geprobeerd
een oplossing voor het Palestijnse probleem te forceren. Het was
onvoldoende, maar een verdienstelijke poging. In die zin was hij
een wonder van staatsmanlijk vernuft en dito durf vergeleken
met de Republikeinse heer die thans het Witte Huis bewoont.”
Sinds zijn ‘bekering’, eind jaren negentig, is hij ‘alleen maar
bozer en bedroefder’ geworden over wat daar gebeurt. “En wat
wij laten gebeuren in onze onachtzaamheid, onverschilligheid en
– een belangrijke categorie – bevooroordeeldheid. Want hier te
lande mag er sprake zijn van enige verschuiving in de publieke
opinie, te groot blijft het aantal mensen dat nauwelijks weet heeft
van wat er ginds aan de hand is. Oók zijn er nog altijd velen die
dat eigenlijk wél weten, maar deze informatie bannen uit hun
bewustzijn omdat die niet strookt met een gekoesterd vooroordeel.”

H

ij weet dat hem enige bescheidenheid past vanwege het late
moment waarop zijn veranderde inzichten wortel schoten.
“Ja, het is hachelijk anderen hierover lastig te vallen, wetende
dat ik zelf gedurende vele jaren totaal in gebreke ben gebleven.
Maar er is wel een verzachtende omstandigheid. En wel deze: dat

de toestand aldoor verschrikkelijker is geworden. Blind en doof
blijven voor wat zich ginds voltrekt, wordt dan steeds meer verwijtbaar.
“Inderdaad stamt de kwestie van de bezette gebieden al uit
1967. Die bezetting is toen dadelijk veroordeeld door de Veiligheidsraad in de bekende resolutie 242. Israël heeft zich daarvan
geen sikkepit aangetrokken, zomin als van de ruim dertig andere
VN-resoluties ter zake. De wereld heeft dat al bijna veertig jaar
lang allemaal laten gebeuren. En dan de kolonisatiepolitiek: die
heeft geleidelijk aan dramatische vormen aangenomen. De Muur
is van nog weer latere datum. Om niet te spreken van de verwoestende overrompeling van de Gazastrook, enkele maanden geleden, door het Israëlische leger.”

D

e voor zijn late bekering aangevoerde verzachtende omstandigheid vindt hij ook gelden ‘voor mijn goede vriend Hans
van den Broek’, die zijn mening inzake het Midden-Oosten ook
heeft aangescherpt. “Ja, hij heeft zich een echte Atlanticus betoond en een ware vriend van Amerika. Maar als minister van
Buitenlandse Zaken heeft hij in zijn tijd meer kritische zin aan
de dag gelegd dan zijn huidige nazaat in dat ambt.
“Nee, mijn beste,” zegt hij met een bitter lachje, “dat minister
Bot dezer weken overweegt een fregat naar Libanon te zenden
stemt mij niet milder over zijn beleid. Het sturen van een fregat is mooi-weer-werk in de marge: zo’n boot moet nu eenmaal
varen, want anders roest-ie en die marinejongens kunnen hun Ω
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Ω dagen uiteraard ook beter doorbrengen op een schip dan in een
kroeg in Den Helder.
“Maar wat mij écht dwarszit, is dat ik Bot nooit constructief bezig heb gezien in de kwestie-Palestina. Toen begin dit jaar (na
Palestijnse verkiezingen waarover de internationale waarnemers
unisono hadden geoordeeld dat die vrijwel onberispelijk waren
verlopen) een rol voor Hamas bleek te zijn weggelegd, reageerde
het Westen, Nederland incluis, daarop met een politiek van verwurging. Is het dan verwonderlijk dat de mensen ginds aldus hun
bekomst krijgen van de democratie? Op een vraag van een journalist omtrent de desastreuze effecten van dat worgbeleid op de
Palestijnse bevolking gaf de minister het verbijsterende antwoord
dat die mensen dan maar niet Hamas hadden moeten kiezen.”
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er niet gezien, die worden geobsedeerd door islamistische rebellieën aan hun zuidgrens. Maar de derde wereld was er en grand
gala en ook veel islamitische landen. U vraagt me of ik zodoende
soms in onaangenaam gezelschap verzeild raak. Dat brengt mij
op het betoog dat telkens door Leon de Winter – maar bepaald
niet alleen door hem – wordt gehouden en dat luidt dat het democratische Israël omsloten wordt door autoritaire, dictatoriale en
theocratische staten en zich bij voortduring te weer moet stellen
tegen die bedreiging.
“Een heel andere debatmanoeuvre is het verwijt dat ik wel de
mond vol heb over wat Israël misdoet, maar nooit spreek over
Darfur, Congo, Sudan, Tibet, you name it. Hierbij vallen veel kanttekeningen te maken; ik beperk me tot één. Israël mag dan in de

‘G

oede vriend, ik heb er begrip voor dat het uw journalistieke
taak is om de kwestie van die zelfmoordaanslagen aan de
orde te stellen. Welnu: vooropgesteld zij dat die ronduit verfoeilijk
zijn en bovendien een immense schade hebben toegebracht aan
de Palestijnse zaak in de wereld. Maar, makker, er is wel een context. En die context is de uitzichtloze en hardvochtige bezetting
van al het Palestijnse land, de voortgaande annexaties waartoe Palestijnen van huis en haard worden verdreven, de vernederingen
die Palestijnen dagelijks hebben te ondergaan bij de honderden
checkpoints in het bezette gebied. Hoe kun je een einde maken
aan de strijdmethode van zelfmoordaanslagen? Door de Palestijnen eindelijk een levensvatbare eigen staat te gunnen. Overigens
zouden die aanslagen óók ophouden als de Amerikanen of wie
dan ook de Palestijnen zou beleveren met vliegtuigen, kanonnen
en tanks.”
Nee, vaak heeft hij het er niet over met vriend Van den Broek.
“Mensen die het met elkaar eens zijn, hebben niet veel met elkaar
te bespreken. Maar u heeft helemaal gelijk dat hij in zijn publieke
uitlatingen een minder schrille verwoording hanteert. Dat komt,
denk ik, doordat hij minder emotioneel van aard is dan ik. En
misschien ook wel doordat hij minister van Staat is en vindt dat
die status hem noopt tot meer behoedzaamheid dan iemand die
vrij van die status door het leven gaat. Is er een koppeling denkbaar, vraagt u, tussen mijn optredens en het feit dat ik niet tot die
erefunctie geroepen ben? Denkbaar ja, maar dat is een speculatie
waarover ik geen zinnig woord kan zeggen.”

H

et brengt de conversatie op minister van Staat Max van der
Stoel die hij zeer onlangs nog op het vliegveld van Wenen
tegen het lijf liep. “De inmiddels hoogbejaarde Max kwam uit
Macedonië, waar hij naar ik begrijp nog altijd doende is als vredestichter. Ik keerde huiswaarts van een conferentie van een VNcommissie voor de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse
volk, waar ik een volkenrechtelijk getinte voordracht had gehouden, een referaat in klare taal onder de titel Justice or Jungle.
“Nee, met Max, die ook nog eens acht maanden mijn minister
van BZ is geweest (lachje) heb ik over dat soort onderwerpen geen
contact. Niet omdat ik de goede Max niet hogelijk zou waarderen,
want dat doe ik in hoge mate, maar van enig persoonlijk rapport is
nooit sprake geweest. Bij deze ontmoeting bleef het dan ook een
beetje in de sfeer van weet-je-nog-wel-oudje en ging het bijvoorbeeld over Joop den Uyl, over wie ik overigens al lang met net zo
veel mildheid spreek als Max dat doet, maar dat wist u al.
“Wie nemen er deel aan de VN-commissie waarvoor ik dat referaat hield? Officieel Amerika was absent, enkele westerse landen
waren er wel, maar op diplomatiek laag niveau. Russen heb ik

‘Diezelfmoordaanslagenzoudenophouden
als de Amerikanen of wie dan ook de
Palestijnenzoubeleverenmetvliegtuigen,
kanonnen en tanks.’
perceptie van menigeen een baken zijn van recht en democratie
in die donkere, barre wereld van het Midden-Oosten – en er is
in die regio veel bar en donker, ik zal het niet betwisten – maar
het is niet die voorbeeldige democratie waarvan vaak hoog wordt
opgegeven.
“Dat er ernstig gediscrimineerd wordt tussen Joodse en Arabische Israëli’s beschadigt het beeld van de perfecte democratie al.
Denk ook eens aan de machtige positie van het rabbinaat in Israël
in kwesties van familie- en huwelijksrecht: in dat opzicht is Israël
theocratisch.
“Ik geef graag toe dat de landen om Israël heen allerminst democratisch zijn, onder aantekening daarbij dat voor sommige
landen – men denke aan Jordanië – een milde autocratie best
heilzaam kan zijn. Overigens is het gedrag van Israël, klakkeloos
gesteund door de grootste democratie ter wereld, een antireclame
voor het democratisch staatsmodel.
“Waarom laat ik mij zo fascineren, biologeren door dit ene issue? Vriend, dat heeft er ook mee te maken dat ik jurist ben in
hart en nieren. We hebben hier te maken met het zeldzame verschijnsel van een staat die enerzijds pretendeert een rechtsstaat te
zijn en zich anderzijds telkens weer – en in ernstige mate – vergrijpt aan het internationale recht. Nederland heeft zich er altijd
op beroemd bakermat en thuishaven te zijn van het internationale recht en belangrijke instellingen daarvan. Welnu, noblesse
oblige. Ruim twee jaar geleden heeft het Internationaal Hof van
Justitie in klinkklare bewoordingen uitgesproken dat het bouwen Ω
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Ω door Israël van een scheidingsmuur op Palestijns gebied wederrechtelijk is. Dat was een uitspraak als een bazuinstoot. Wat doet
Nederland vervolgens? Het verroert geen vin, steekt geen poot
uit, sjokt gewillig achter Washington aan.”

T

ijd voor de vraag in hoeverre een dergelijk j’accuse zich nog
verhoudt tot het – al dan niet actieve – lidmaatschap van de
partij die hij als voorman diende. “Mijn relatie met het CDA?
Nog steeds betaal ik de contributie. Maar toen mij onlangs uit de
partij verzoeken werden gedaan tot het houden van voordrachten, heb ik geantwoord dat ik vooralsnog liever geen podium
beklim zolang het Israël-Palestina-beleid van mijn partij mij zo
diep blijft grieven en tegenstaan. Maxime Verhagen vind ik echt
een prima man, maar het stelt mij diep teleur dat ik nimmer
antwoord krijg wanneer ik zijn fractiegenoten aanschrijf over
die kwestie, niet zelden onder toezending van bewijsmateriaal.
Nee, een lobbyist ga ik niet worden; ik ga niet colporteren aan
de deur.
“Ik erken dat er meer kanten zitten aan een politieke partij dan
dit ene issue. Ik ben dan ook geen lid geworden van GroenLinks
(lachje), al is die partij mij wel sympathiek.”
(Stilte, gevolgd door: “U gelieve geen aarzeling te horen in het
even uitblijven van het volgende antwoord.”)
“Nee, met Balkenende heb ik geen enkel contact. Dat zal misschien komen doordat de kring waarin hij zich beweegt vrij klein
is, althans dat is mijn indruk. Maar ik heb grote waardering
voor de moed en volharding waarmee de door anderen verfoeide
Balkenende-kabinetten ’s lands economie op orde hebben willen
brengen en daarin in verregaande mate zijn geslaagd.
“De val van het kabinet, laat ik er slechts één ding over zeggen:
koddig is het, ja absurd, dat ons land in een kabinetscrisis is geraakt door toedoen van een jokkende juffrouw uit Somalië.”

‘K

omt er ooit nog iets goeds terecht van de kwestie waarover we
nu al enige tijd spreken? Hoop en vertrouwen put ik onder
meer uit het dappere werk van de Israëlische vredesactivisten,
die ondanks alle verguizing en vervloeking die hun daar in eigen
land ten deel valt, niet verzaken. Helden en heldinnen zijn het.
Over hen kan ik moeilijk anders dan in tranen spreken. Ik hoop
dat u ervaart hoezeer ik vanuit mijn hart spreek.
“Het volgende zeg ik dus niet bij wijze van pre-emptive strike tegen de – helaas te verwachten – zoveelste betichting antisemiet
te zijn. Maar mijn bewondering strekt zich ook uit tot de rabbijnen die Palestijnse boeren vergezellen wanneer ze het veld in
gaan om te oogsten. Het is namelijk meer dan eens gebeurd dat
die boeren vanuit nederzettingen, die hoger op de heuvels zijn
gelegen, worden beschoten, en dat gebeurt niet wanneer zulke
begeleiders met hen zijn.
“Zijn er nog oplossingen om eindelijk het conflict te beëindigen? Een levensvatbare Palestijnse staat kan alleen nog worden
gevormd als Israël genoegen neemt met het gebied dat het al in
1967 in bezit had, bijna tachtig procent van het voormalige mandaatgebied, en het overige aan de Palestijnen laat.
“De andere mogelijkheid is het zeg maar Zuid-Afrikaanse model. De Palestijnen aanvaarden dan dat alle bezette gebieden
geannexeerd blijven, maar bedingen daarbij dat zij in het aldus
vergrote Israël medeburgers worden met volledig gelijke rechten.
Die laatste optie zal binnen en buiten Israël op grote weerstand
stuiten. Maar leg me eens uit wat er aan die oplossing fundamenteel verkeerd zou zijn.”
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D

e verslaggever voelt zich niet geroepen, maar vraagt zich wel
af hoe dit vlammende betoog van een kennelijke crusader zich
verhoudt tot het epitheton ’conservatief’ waarmee zijn gesprekspartner zich tot op de dag van vandaag blijft tooien.
Het gegeven dat zijn affiniteit met de conservatieve Edmund
Burke Stichting is verdampt, heeft met deze kwestie niets uitstaande. Die club ging volgens hem en CDA-partijgenoot Hans
Hillen (“Wij zijn elkander geestelijk zeer nabij”) de verkeerde
kant op en er is nu eenmaal ook veel conservatief gedachtegoed,
de naam van Geert Wilders valt in dat verband, waarmee hij zich
ongaarne geïdentificeerd weet.
“Nee, het wringt voor mij niet, mijn engagement met de Palestijnse zaak en het feit dat ik het als een eretitel ervaar conservatief

‘Een scheidingsmuur op Palestijns gebied
iswederrechtelijk.Datwaseenuitspraakals
een bazuinstoot van het Internationaal
Hof.MaarNederlandverroertgeenvinen
sjokt gewillig achter Washington aan.’
te worden genoemd. Vrind, u zult de volgende mantra wellicht
wel vaker uit mijn mond hebben gehoord, maar ik vertel het toch
nog maar een keer alvorens hier de plaat te poetsen. Mijn levensmotto luidt, naar het woord van Sint Paulus: onderzoek alles,
maar behoudt het goede.
“Onderzoek alles: dat vraagt om een houding van kritische zin,
openheid, onbevooroordeeldheid – de woorden zijn in ons gesprek al eerder gevallen – jegens wat je in de wereld aantreft.
“Behoudt het goede: dat is een attitude die zich keert tegen de
modernistische trend die onze maatschappij al zo lang tiranniseert (ook al is het wat minder geworden), die wil dat verandering
gelijkstaat aan verbetering, dat vernieuwing te allen tijde synoniem is met verdienstelijk. Terwijl er mijns inziens alle reden
is om het erfgoed dat ons veelal door vorige generaties, vaak in
moeizaamheid, werd overgeleverd met eerbied tegemoet te treden. In bovenstaande balans geloof ik oprecht, en in die zin ben
ik conservatief.”
Ja, met de huidige tijdgeest kan hij naar eigen zeggen dan ook
zeer wel leven, zij het dat hij ook volmondig beaamt er soms ook
wat in te missen. “U sprak zojuist over gebrek aan engagement.
Ik zou het, niet wezenlijk anders, gebrek aan idealisme willen
noemen. Het moge duidelijk zijn hoe zwaar ik ten tijde van onze
culturele revolutie, in de jaren zestig, zeventig, de damp heb in
gehad over wat er niet zelden aan onbekookte, om niet te zeggen
ronduit dwaze praat werd uitgestoten. Maar het idealisme waarvan toen ook sprake was, ja, mijn beste, dat mis ik smartelijk.” |

