
Katern: Analyse 

De deal van de eeuw?  

Het Palestijnse vraagstuk en president Trumps vredesinitiatief  

Marianne van Leeuwen 

Vlak na zijn verkiezing in november 2016 verklaarde president Trump dat hij zijn ervaring 
als onderhandelende zakenman zou inzetten voor the ultimate deal: een vredesakkoord 
tussen Israël en de Palestijnen. Hij verklaarde zijn liefde aan Israël. Over de Palestijnse 
kant van de zaak zweeg hij. In de daaropvolgende maanden voerde een Amerikaans 
onderhandelingsteam gesprekken met regionale betrokkenen. Het verzamelde non-
papers met suggesties voor uitkomsten. Vanaf november werkte het op grond daarvan 
een voorstel uit. Geruchten gaan dat dit in mei, na de voorgenomen opening van de 
Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, gepresenteerd zal worden. 

Wat valt er, nu het plan nog niet is geopenbaard, te zeggen over hoofdlijnen en 
slaagkansen? Vanwege het ontbreken van harde gegevens gaat deze analyse in op 
speculaties van de afgelopen maanden uit geselecteerde media.1 Ze gaat echter vooral over 
factoren die hoe dan ook spelen bij het streven naar een duurzame oplossing van het 
Palestijnse vraagstuk. 

Onderhandelaars: het team-Trump 

Het Amerikaanse onderhandelingsteam bestaat uit Jared Kushner, Jason Greenblatt, David 
Friedman en Donald Blome. Het vijfde lid, Dina Powell, trad begin dit jaar terug. Met 
uitzondering van Blome en Powell hadden de leden bij aanvang geen ervaring op het gebied 
van internationale diplomatie en geen noemenswaardige kennis van de ingewikkelde 
geschiedenis van onderhandelingen over het Palestijnse vraagstuk, het zogenoemde 
Midden-Oosten Vredesproces (MOVP). De meest prominente leden, Kushner, Greenblatt en 
Friedman, zijn orthodox joods en hebben persoonlijke en zakelijke contacten in Israël 
opgebouwd. Alle drie hebben allang nauwe banden met Trump. Kushner, het jongste lid, is 
teamleider. Hij is senioradviseur van de president en getrouwd met diens dochter Ivanka. 
Zijn familie en de Netanyahus zijn bekenden, en hij schijnt goed op te schieten met de 
Saoedische kroonprins. Greenblatt en Friedman werkten als advocaten in of voor Trumps 
vastgoedimperium. Ze droegen allen bij aan Trumps verkiezingscampagne. In november 
2016 presenteerden Friedman en Greenblatt een actieplan voor Midden-Oostenbeleid 
waarin zij onder andere de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar 
Jeruzalem bepleitten. Greenblatt is in het team de belangrijkste onderhandelaar. Blome 
heeft vooral een secondantenrol. Hij heeft als beroepsdiplomaat een lange staat van dienst 
in het Midden-Oosten, en is sinds 2015 Amerikaans consul-generaal in (West-)Jeruzalem. Hij 
spreekt (net als Powell) vloeiend Arabisch. David Friedman, die Trumps campagne 
ruimhartig financierde en actief sympathiseert met nederzettingenbouw in bezet gebied, is 
sinds het voorjaar van 2017 Amerikaans ambassadeur in Tel Aviv. Powell trad eind vorig jaar 
vrijwillig terug uit haar functie als plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur. Het Witte 
Huis zou haar nog wel raadplegen over kwesties van Midden-Oosten beleid. De president 
was ook persoonlijk betrokken bij de verkenningen: hij ontmoette in de regio en in 



Washington Israëlische en Arabische gesprekspartners en benadrukte zo het gewicht van 
zijn initiatief.  

Over de kwaliteiten van het team is in de media veel gesmaald. Dacht dit gezelschap, met 
zijn onervarenheid en zijn pro-Israëlische partijdigheid, te kunnen slagen waar eerdere, 
kundiger Amerikaanse onderhandelingsteams waren stukgelopen? Dacht het vooruitgang te 
boeken zonder de expertise van het State Department (dat nagenoeg buitenspel bleef en 
waar trouwens de deskundigen afgelopen jaar in drommen vertrokken)? Was Kushner niet 
een naïeveling, die door zijn Arabische en Israëlische gesprekspartners makkelijk 
gemanipuleerd zou worden? 

Maar hier werden geleidelijk ook argumenten tegenin gebracht. Greenblatt bouwde tijdens 
zijn verkenningsreizen bij Israëlische, Arabische en specifiek Palestijnse gesprekscontacten 
een reputatie op als intelligente en empathische luisteraar. De Arabische partners zien 
Kushners familieband met de Amerikaanse president als garantie voor invloed. En hadden in 
het recente verleden dossierkennis en diplomatieke ervaring zulke fantastische oplossingen 
opgeleverd? Het team slaagde er ten slotte in gevoelige informatie buiten de publiciteit 
houden, dat terwijl ze deel uitmaken van een regering die bij tijden lekt als een mandje.  

Problematische antagonisten 

In Israël speelt tenminste één lastige factor. Tegen premier Netanyahu loopt een 
politieonderzoek wegens verdenking van corruptie. Het valt niet uit te sluiten dat hij in dat 
kader zijn premierschap zal verliezen. Wie volgt hem dan op? In het buitenland wordt 
Netanyahu als havik beschouwd, maar in Israël zelf zijn er kleine maar invloedrijke partijen 
die hem openlijk rechts inhalen als het gaat om, bijvoorbeeld, de onvervreemdbaarheid van 
‘Judea en Samaria’ — de Westelijke Jordaanoever. Zij verwerpen een onafhankelijke staat 
Palestina, en ze willen op de Westelijke Jordaanoever nederzettingen kunnen blijven 
bouwen. Zal hun stem in het rijkgeschakeerde politieke landschap in Israël, waar grote 
partijen altijd coalities met kleinere moeten aangaan, na een eventuele deconfiture van 
Netanyahu nog meer gewicht in de schaal leggen?  

De Palestijnse Autoriteit, het dagelijks bestuur van de Palestijnse gebieden, is intern zeer 
verdeeld. Wie kan met gezag onderhandelen namens de Palestijnen? Er zijn twee 
hoofdspelers in de Palestijnse politiek: het seculiere Fatah en het islamistische Hamas. Zij 
leven sinds de verkiezingen in 2006, die Hamas won, op zeer gespannen voet. Fatah 
bestuurt in de West Bank, Hamas regeert de Gazastrook. Binnen Fatah heersen onmin en 
corruptie, en in de Gazastrook kampt Hamas met extremistisch-islamitische 
splintergroepen. Sinds vorig jaar probeert Egypte Fatah en Hamas, mede met het oog op het 
Amerikaanse initiatief, tot verzoening te bewegen. Als dat al zou lukken, kan dat tot 
tegenwerking van Israëlische zijde leiden, tenzij Hamas zich geheel zou voegen naar 
leiderschap van Fatah, Israël zou erkennen en overtuigend terrorisme af zou zweren. De 
kans daarop lijkt gering. 

Nog een complicatie ontstond toen president Trump in december 2017 verklaarde 
Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen en de Amerikaanse ambassade te zullen 
verhuizen van Tel Aviv naar (West-)Jeruzalem. 



Jeruzalem als struikelblok 

De internationale controverse over de status van Jeruzalem, in het bijzonder de 
rechtmatigheid van Israëls standpunt dat ongedeeld Jeruzalem zijn hoofdstad is, heeft zich 
vanaf de veertiger jaren in een paar fases ontwikkeld.2 De Verenigde Naties bepaalden bij de 
beëindiging van het Britse mandaat in 1947 dat Jeruzalem internationaal beheerd zou 
moeten worden. Dat bleef een papieren oplossing. Tijdens de eerste Arabisch-Israëlische 
oorlog maakte Israël zich meester van West-Jeruzalem en Jordanië van Oost-Jeruzalem 
(inclusief historische joodse, christelijke en islamitische heiligdommen). Israël vestigde zijn 
regering in West-Jeruzalem maar Tel Aviv bleef dé vestigingsplaats voor buitenlandse 
ambassades. Tijdens de Zesdaagse Oorlog van juni 1967 veroverde Israël Oost-Jeruzalem, 
lijfde het onmiddellijk bestuurlijk in en legde in 1980 bij wet vast dat heel Jeruzalem zijn 
eeuwige hoofdstad was. Die stappen werden internationaal algemeen afgewezen, met als 
argument dat de definitieve status door onderhandelingen moest worden vastgesteld. In de 
Verenigde Staten leidde deze kwestie langdurig tot een meningsverschil tussen het Congres 
en de president. In 1995 erkende het Congres met overgrote meerderheid Jeruzalem als 
hoofdstad van Israël en droeg de president op, de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te 
verplaatsen. Opeenvolgende presidenten beschouwden de wet als een hindernis voor 
constructieve betrekkingen met de Arabische wereld. Zij maakten sinds 1995 gebruik van de 
zesmaandelijkse opschortingsclausule die het mogelijk maakte de ambassadeverhuizing aan 
te houden ‘om reden van nationale veiligheid’. Net als sommige van zijn voorgangers 
beloofde Donald Trump met dit beleid te breken. Maar in tegenstelling tot hen voegde hij 
de daad bij het woord. Hij verklaarde dat hij daarmee de Amerikaanse wet uitvoerde en een 
vaststaand feit erkende. Zijn vredesproject had er, vond hij, baat bij: de Jeruzalemkwestie 
was zo maar vast van tafel.  

Trumps stap leidde tot euforie in Israël, maar ook tot brede internationale kritiek. De 
Palestijnen reageerden furieus en hun woordvoerders weigerden verder rechtstreeks 
contact met het Trump-team. Ze bleven, zij het alleen via hun Arabische contacten, wel 
indirect aan de onderhandelingstafel. 

Andere gesprekspartners 

Het Amerikaanse team beperkt zijn gesprekspartners naast Israël en de Palestijnse 
Autoriteit tot coöperatieve Arabische staten (Egypte, Jordanië, Saoedi-Arabië, de Verenigde 
Arabische Emiraten). Het Trump-team reisde afgelopen jaar veelvuldig naar het Midden-
Oosten. Saoedi-Arabië was daarbij een voornaam reisdoel. De Saoedi’s kunnen helpen de 
Palestijnen over de streep te trekken. Het zou voorname ‘bijvangst’ van een oplossing voor 
het Palestijnse vraagstuk opleveren als Saoedi-Arabië en misschien nog andere Golfstaten 
het voorbeeld van Egypte en Jordanië volgen en Israël officieel erkennen. Voor Israël zou 
het zelfs de hoofdprijs zijn. Informeel werken Riyad en Jeruzalem al een tijd nauw samen, 
vooral in de vorm van informatie-uitwisseling over veiligheidsvraagstukken. Ze delen met 
elkaar en met de regering-Trump een diepe argwaan over offensieve bedoelingen van Iran 
op het Arabisch Schiereiland, in Syrië en Libanon. Officiële erkenning zou de samenwerking 
vergemakkelijken en nog intensiever kunnen maken. Amerika zou twee van zijn 
voornaamste bondgenoten in de regio nauwer aan elkaar kunnen verbinden. Saoedi-Arabië 
is daarnaast trouwens heel aantrekkelijk als afzetmarkt voor de Amerikaanse 
wapenindustrie. 



De Arabische onderhandelingspartners reageerden afwijzend op Trumps verklaring over 
Jeruzalem maar bleven aan de onderhandelingstafel. Sommige media veronderstelden 
niettemin dat Trump door zijn Jeruzalembesluit zijn eigen project tot mislukken had 
gedoemd. 

Israëls buurlanden Syrië en Libanon staan in de hele exercitie buitenspel. Terwijl in de jaren 
negentig Israëlisch-Syrische onderhandelingen (over vrede en over teruggave van de Golan 
Hoogvlakte, die Israël in 1967 veroverde) niet helemaal onmogelijk leken, zijn ze voor 
onbepaalde tijd uitgesloten nu het Assad-regime tijdens de Syrische burgeroorlog gemene 
zaak heeft gemaakt met Israëls vijand Iran en diens sjiitische bondgenoot in Libanon, 
Hezbollah. De regering van Libanon heeft door de complexe situatie in den lande en in het 
bijzonder de machtige positie van Hezbollah geen ruimte om onderhandelingen met Israël 
te starten, als ze dat al zou willen.3 

De Europese Unie spreekt met de onderhandelende partijen en ondersteunt een 
tweestaten oplossing met twee hoofdsteden in Jeruzalem. De regering-Trump ziet de Unie 
vooral als nuttige geldschieter voor de Palestijnse economie en financieel sponsor van 
Palestijnse vluchtelingen. De behoefte aan zulke steun is gegroeid sinds Amerika zijn 
bijdrage aan de vluchtelingenorganisatie van de VN nagenoeg halveerde, nadat de 
Palestijnen rechtstreekse contacten met Amerikaanse onderhandelaars weigerden als 
reactie op Trumps ambassadebesluit.  

Rusland doet niet mee aan de onderhandelingen. Het heeft zijn geopolitieke machtspositie 
in het Midden-Oosten al genoeg versterkt door zijn doorslaggevende militaire steun, samen 
met Iran, aan het regime van Assad tijdens de Syrische burgeroorlog. Een Rusland dat heult 
met Israëls vijanden lijkt onverenigbaar met een rol in het Trump-initiatief.  

Contouren vredesplan4 

Inhoudelijk zijn de onderhandelingen specifiek gericht op het Palestijnse vraagstuk. Daarvan 
resteren, nadat in eerdere rondes van het MOVP tussentijdse — of deeloplossingen werden 
bereikt, nu alleen nog de moeilijkste vraagstukken.  

Uit uitlatingen van regeringsvertegenwoordigers en mediacommentaren valt af te leiden dat 
de regering-Trump geen strakke deadlines aan onderhandelingen wil opleggen. Ze biedt, op 
grond van de tijdens de pendels verworven indrukken, suggesties voor territoriale en 
staatsrechtelijke oplossingen, de status van Jeruzalem en de toekomst van Palestijnse 
vluchtelingen. Wat de beste uitkomst is, moeten de rechtstreeks betrokkenen (Israël en de 
Palestijnen) zelf bepalen, aldus de president. Misschien komt er een grote conferentie in 
een Arabische hoofdstad om bereikte resultaten te formaliseren. Maar als de afspraken niet 
willen vlotten en organisatie van een conferentie te ingewikkeld blijkt, kan de Amerikaanse 
regering haar voorstel ook eenvoudigweg openbaar te maken. Die aanpak zou kunnen 
bewijzen dat Washington zijn best gedaan heeft, maar de kans op succes verkleinen. 

Het vinden van een territoriale oplossing staat centraal in de onderhandelingen.5 President 
Trump heeft een twee-statenoplossing nooit openlijk onderschreven, maar media melden 
dat zijn team het Saoedische vredesplan uit 2002 als inspiratiebron heeft gebruikt. Dat plan 
behelsde een twee-statenoplossing met de Groene Lijn6 als grens tussen Israël aan de 



westkant en Palestina aan de oostkant, en met West-Jeruzalem als hoofdstad voor Israël en 
Oost-Jeruzalem als hoofdstad van Palestina. Media speculeren echter ook dat het Trump-
plan wel veranderingen in het Arabische plan van 2002 zou bevatten en als optie 
aangepaste grenzen voor de twee staten zou noemen, waarbij de Groene Lijn ter hoogte 
van Jeruzalem zou worden vervangen door de Afscheidingsmuur die Israël vanaf 2002 is 
gaan aanleggen. Deze en andere ‘grenscorrecties’ zouden een formele aanvaarding van de 
uitbreiding van Israëls grondgebied ten opzichte van de Groene Lijn betekenen. Bestaande 
nederzettingen ten oosten van de Muur zouden echter moeten worden afgebroken, en 
Israël zou Palestina door grondruil kunnen compenseren voor verloren gebied. Media 
hebben opgevangen dat het Trump-plan een alternatief opwerpt voor Oost-Jeruzalem als 
hoofdstad van Palestina, namelijk Abu Dis. Deze onopvallende oostelijke voorstad wordt 
door de Afscheidingsmuur van Jeruzalem gescheiden. Voor Palestijnen is Abu Dis als 
hoofdstad onacceptabel. Ook anonieme Saoedische woordvoerders hebben laten weten als 
Palestijnse hoofdstad alleen Oost-Jeruzalem te aanvaarden. Verder zou het Trump-voorstel, 
in overeenstemming met Israëls wensen, demilitarisatie van de Palestijnse staat voorstaan 
en een presentie van het Israëlische leger in de Jordaanvallei. Het zou een Palestijns recht 
op de terugkeer van voormalige vluchtelingen en hun nakomelingen naar hun 
geboortegrond binnen Israël definitief van de baan willen hebben. Dat is nijpend voor de 
miljoenen Palestijnen in kampen in Israëls buurlanden, Oost-Jeruzalem, de Westelijke 
Jordaanoever en Gaza.7  

Slaagkansen, faalrisico’s 

Bij beschouwingen over het MOVP is scepsis nooit ver te zoeken. Toch zijn er op het 
ogenblik factoren die bij kunnen dragen aan een doorbraak, al zou die geen fraaie vorm 
aannemen.  

Het onderhandelingsteam lijkt zich ondanks zijn aanvankelijke amateurisme professioneel te 
hebben ontpopt. Het heeft de gang erin gehouden. De rechtstreekse bemoeienis van de 
Amerikaanse president geeft het extra invloed. Verder lijkt de regionale geopolitiek een 
doorbraak te bevorderen. De pro-Israëlische reputatie van het team schrikt de 
conservatieve soennitische Golfstaten, voormalige tegenstrevers van Israël, niet af. Zij zijn 
immers, net als Israël en de regering-Trump, benauwd voor de oprukkende invloed van Iran 
in hun regio. De perceptie van een gemeenschappelijke vijand kan krachtig bijdragen aan 
internationale samenwerking. Een oplossing voor het Palestijnse vraagstuk is voor de 
Arabische deelnemers zo bezien niet alleen een zaak van solidariteit met de Palestijnen 
maar vergemakkelijkt ook de door hen gewenste samenwerking met Israël. 

Palestijnse onderhandelaars verwierven in het verleden de naam te veel aan hun gelijk te 
hechten om winst te boeken bij onderhandelingen. Het is de vraag of ze nu willen 
onderkennen dat voor de Arabische onderhandelaars het Iraanse vraagstuk zeker zo zwaar 
weegt als het Palestijnse. Van hun traditionele medestanders, de Europese Unie en Rusland, 
hoeven ze geen effectieve diplomatieke ondersteuning te verwachten. Ze staan 
welbeschouwd eenzaam in de onderhandelingen. 

Het verwachte territoriale voorstel is een slap aftreksel van het Arabische Vredesplan van 
2002 en komt niet in de buurt van Palestijnse idealen. Het zal neerkomen op een 
versnipperd pseudostaatje met pseudo-soevereiniteit, economisch afhankelijk van Israël en 



met een hoofdstad op een vernederende locatie. Aanvaarding zou waarschijnlijk voor de 
Palestijnse onderhandelaars politiek heel riskant zijn en wellicht zelfs een volksopstand 
ontketenen. Maar trotsering van de Palestijnse publieke opinie zou wel een eind kunnen 
maken aan het verder oprukken van joodse nederzettingen ten oosten van de 
afscheidingsmuur. Voor Palestijnen heeft het voorstel niets met rechtvaardigheid te maken 
en alles met het recht van de sterkste. Maar afwijzing zal een twee-statenoplossing 
waarschijnlijk definitief naar het land der fabelen verbannen. 

Dan de vraag, of het Amerikaanse ambassadebesluit het welslagen van het Trump-initiatief 
zal verhinderen. Welke diplomatieke keuze maakt Riyad hierin? In theorie is een oplossing 
van twee hoofdsteden in Jeruzalem nog mogelijk. Als Israël die op aandringen van Saoedi-
Arabië (en andere betrokken Arabische staten) aanvaardt, stijgen de kansen op een 
overeenkomst. Of zouden Saoedi-Arabië en de Golfstaten uiteindelijk zelfs proberen de 
Palestijnen over te halen tot acceptatie van Abu Dis? En zouden ze daar dan in slagen? 

Tot slot een ogenschijnlijk uitzichtloos aspect: het lot van veelal stateloze Palestijnse 
vluchtelingen. Daar is door recente massale demonstraties langs de grens tussen Gaza en 
Israël weer internationale aandacht voor gekomen. Israël zal een Palestijns recht op 
terugkeer naar oude woongebieden blokkeren. Het voorgestelde Palestina kan de miljoenen 
vluchtelingen onmogelijk allemaal opvangen. Arabische gastlanden kunnen hun Palestijnse 
gasten (in navolging van Jordanië) burgerschap verlenen. Zouden ze daartoe, ter 
ondersteuning van een ‘definitieve oplossing van het Palestijnse vraagstuk’ na zeventig jaar 
eindelijk willen besluiten?  

Marianne van Leeuwen is emeritus hoogleraar, gespecialiseerd in de trans -Atlantische 
betrekkingen en het Midden-Oosten. 

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  

                                                      
1 New York Times, Washington Post, The Guardian, Haaretz, Times of Israel, Al Monitor, Middle East 
Eye, Al Jazeera, Chicago Tribune, nieuwsbrieven van onder andere de Brookings Institution, de 
Council on Foreign Relations en de Foundation for Middle East Peace (FMEP). 
2 Voor details: Walid Khalidi, ‘The ownership of the U.S. embassy site in Jerusalem’, in: Journal of 
Palestine Studies vol 29 no 4 (Autumn 2000) pp 80 – 101. 
3 Voor een actuele analyse van Libanon, zie Kees Homan, ‘Hezbollah: een “staat in de staat”’ in: 
Atlantisch Perspectief 2018 nr. 1, pp 34 -38. 
4 Deze passage is alleen gebaseerd op mediaberichten. 
5 Over historische territoriale voorstellen: Marianne van Leeuwen, ‘Diplomatiek onvermogen 
belemmert Midden-Oosten Vredesproces’, in: Internationale Spectator, oktober 2013. 
6 De wapenstilstandsgrens van de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog, overeengekomen in 1949. 
7 Zie https://www.unrwa.org/palestine-refugees voor een overzicht van ‘officiële’ Palestijnse 
vluchtelingenkampen.  

https://www.unrwa.org/palestine-refugees

