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Israël en het Internationaal Recht

Op dinsdag 13 januari werd in de Vredeskerk een mini-symposium gehouden over 
Israël en het Internationaal Recht. Op mijn verzoek zond collega Kant mij een 
verslag dat ik hierbij graag aan u doorgeef.            JS

De werkgroep Kerk en Israël van de Vredeskerk in Katwijk aan Zee heeft een wel 
heel bijzonder mini-symposium over Israël gehouden. Nu geen dominee die iets over
Israël of het Jodendom vertelt, maar twee rechtsgeleerden die vertellen over het 
Internationaal Recht.

Volgens ds. Kees Kant was de aanleiding, dat niet alleen buiten de kerken, maar ook
binnen de kerken velen verkondigen dat Israël het internationaal recht overtreedt 
zonder dit recht zelf goed te kennen. Mensen praten elkaar vaak maar na. Dat past 
een kerk niet.

Bij zijn openingswoord wijst hij naar Zacharia 8:16 “Dit moet gij doen: spreekt 
waarheid onder elkaar.” Alle kerken uit de gemeente Katwijk waren uitgenodigd, ook 
buiten de Protestantse Kerk. Maar liefst 90 mensen kwamen op de avond af.

Dr. Matthijs de Blois

De eerste gastspreker was dr. Matthijs de Blois, universitair docent aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht en gespecialiseerd in recht en religie. Met behulp van een 
Power Point presentatie nam hij de aanwezigen mee door de geschiedenis van het 
internationaal recht over Israël. Van de Balfour Verklaring in 1917 via de San 
Remoconferentie in 1920 naar de Oslo akkoorden van 1993. 

Hij legde uit dat op de San Remoconferentie en in het door de Volkenbond in 1922 
aangenomen Mandaat is vastgelegd dat het toenmalige gebied Palestina werd 
toegewezen voor de vestiging van een Joods nationaal tehuis. In dat Mandaat wordt 
uitdrukkelijk gesproken over de historische band van het Joodse volk met het land. 
Ook werd vastgelegd dat de civiele en religieuze rechten van de niet joodse 
bevolking moesten worden gerespecteerd. 

Volgens de na de Eerste Wereldoorlog gemaakte afspraken zouden de overige 
gebieden in het Midden-Oosten staten worden voor Arabieren. Het resultaat zou dan 
zijn dat er 21 Arabische staten zouden komen en 1 Joodse staat. Toen de 
Volkenbond na de 2e wereldoorlog veranderde in de Verenigde Naties zijn al deze 
bepalingen integraal overgenomen. Maar een nieuw delingsplan van de VN in 1947 
werd door de Arabieren verworpen. Daarmee zijn de bepalingen van de San 
Remoconferentie en het Mandaat volgens Internationaal Recht nog steeds van 
kracht. 



Mr. Andrew Tucker

De tweede gastspreker was mr. Andrew Tucker, director van Christians for Israël 
International en Legal Counsel bij The European Coalition for Israël. Hij studeerde 
internationaal recht in Melbourne en Oxford. Hij legde uit hoe de juridische status 
volgens internationaal recht van de ‘bezette gebieden’ in elkaar steekt. 

Ook binnen de kerken wordt veelal beweerd dat Israël deze gebieden van de 
Palestijnen heeft ingepikt. Volgens internationaal recht en ook historisch is dat 
onjuist. Deze gebieden vallen volgens het internationaal recht nog steeds onder het 
Joods nationaal tehuis. Jordanië heeft de Westelijke Jordaanoever in 1949 ten 
onrechte bezet en de daar woonachtige Joodse burgers verdreven en alle 55 
synagogen verwoest. 

In 1967 heeft Israël deze gebieden terugveroverd. In de latere Oslo akkoorden is o.a.
afgesproken dat Israël en de PLO in gezamenlijk overleg definitieve afspraken 
moeten maken over de grenzen van een eventuele Palestijnse staat, alsmede 
andere onderwerpen zoals de ‘nederzettingen’, de Palestijnse vluchtelingen en de 
status van Jeruzalem. De Oslo akkoorden blijven vandaag de dag geldig.

Ook de juridische status van de Vierde Geneefse Conventie, de VN Veiligheidsraad 
resolutie 242 (1967) en de erkenning van een Palestijnse staat kwamen aan de orde.

Besluit
De aanwezigen kregen een kopie mee van de getoonde presentatie alsook een 
brochure met de meest genoemde passages uit het internationaal recht.

Voor sommigen was het een stortvloed van informatie, maar de aanwezigen vonden 
het wel heel goed dat een kerk nu eens het initiatief heeft genomen om over dit 
thema helderheid te verschaffen. 

Ds. Kees Kant sprak de hoop uit dat meer kerken in het land aan hun 
gemeenteleden duidelijkheid bieden over het internationaal recht. De Bijbelse 
beloften aan Israël, het respect voor de rechten van Palestijnen, en het internationaal
recht liggen veel dichter bij elkaar dan door critici van Israël vaak wordt beweerd.


