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e wordt niet elke dag gefeliciteerd door premier Vladimir
Poetin en president Dmitri
Medvedev, maar als uitgever
van ons dagblad Vedomosti
overkwam mij dat deze week.
Vedomosti bestaat tien jaar en
dat werd gevierd met speeches,
videoboodschappen en de felicitaties van ’s lands hoogste leiding. Dat mag bijzonder heten,
want Rusland staat nu niet bepaald bekend als een bastion van
persvrijheid. Toch kan Vedomosti
– een kruising tussen NRC Handelsblad en Het Financieele Dagblad – terugkijken op een decennium van kritische en volkomen
onafhankelijke verslaggeving.
Het woord censuur is bij ons al
die jaren nooit gevallen.
Toen in 1999 het eerste exemplaar verscheen van Vedomosti
(‘berichten’ in het Russisch) was
Rusland in de greep van een crisis. Het door schulden geplaagde
land kon zijn verplichtingen niet
nakomen, de roebel verloor in
één klap zijn waarde en burgers
zagen hun spaartegoeden weggevaagd. Een nieuw dagblad leek
een hachelijke onderneming. We
startten met een prikkelende advertentiecampagne: ‘Iedere oligarch kan Vedomosti kopen – in
de kiosk.’ Een verwijzing naar
het feit dat bijna alle media opgekocht werden door rijke zakenmensen. Wij zouden corruptie
weren, alles checken en feiten
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“Ik ben tot alle zelfkritiek bereid,
maar dit kan ik niet bevestigen. De
essentie van mijn boek is: hoe kan
het zijn dat een staat die internationaal respect geniet en met vrijwel
de ganse wereld diplomatieke betrekkingen onderhoudt, tevens een
staat is die tientallen VN-resoluties
als vodden in de prullenmand heeft
geveegd. Die zich geen sikkepit aantrekt van het internationale recht
als dat wordt verwoord door de
hoogste rechter ter wereld, het
Internationaal Gerechtshof in Den
Haag. Die zich vergrijpt aan het humanitaire oorlogsrecht, vooral de
Verdragen van Genève uit 1949, de
zogenaamde Rode Kruisverdragen.”
“Dat is zeer verwerpelijk gedrag,
waartegen de wereld in het geweer
moet komen. Wie dat nalaat, zoals
mijn eigen land, is lamlendig bezig.”
Zelf was u als premier net zo lamlendig. Terwijl Israël al sinds 1967 een
bezettende macht is, en in 1948 al
Palestijnen verjoeg.
“Dat is allemaal waar. In 1947-’48 is
de helft van de inheemse Palestijnse bevolking verdreven. Een ultieme schanddaad. Maar in die tijd, zo
kort na de oorlog, na de Holocaust,
werd daar niet over gepraat. Tientallen jaren was dit een taboeonderwerp, voor zover we het al
wisten.”
“De meeste vaderlanders, onder
wie ikzelf, hebben zich laten misleiden door de krachtige, bestendige,
hoogst efficiënte Israëlische pr-machine, met verhalen als dat de Palestijnen uit eigen beweging vertrokken om ruimte te maken voor de
invasie van de Arabische legers. Pure klets, waarin we als natie tientallen jaren hebben geloofd. Ik ook,
want ik was niet slimmer dan de
rest.”
“Wat 1967 betreft: de plannen voor
een gebiedsuitbreidende oorlog bestonden al langer. Zoals Israël wel
vaker doet, werd gezocht naar een
aanleiding, bruikbaar in de publieke opinie, om die oorlog ook te voeren.”

‘Iedere oligarch kan
Vedomosti kopen’

Dries van Agt in 2005 bij het herplanten van een olijfboom op de Westelijke Jordaanoever, naast de Israëlische afscheidingsmuur. De boom was door Israël gerooid bij de aanleg van de muur. FOTO UNITED CIVILIANS FOR PEACE
Zo moeilijk was het niet om zo’n aanleiding te vinden: uit de geschiedenis
van de staat Israël is afdoende gebleken dat de vijandschap van de Arabische landen en van de Palestijnen er
ís.
“Die is er, ja. Ongetwijfeld. Maar
waar komt die vandaan? Dat weten
u en ik heel goed. Het is een reactie
op de zionistische slogan ‘Een volk
zonder land gaat naar een land zonder volk’. Het volk dat toch aangetroffen werd, werd op de punt van
de schoen genomen. Wegwezen. Dit
land is van ons.”
Eerder koos de groot-moefti al de zijde van Hitler.
“Ik zal niet zo stom zijn dat te ontkennen, dat was een verfoeilijke
keuze. Maar het is vaker voorgekomen dat partij wordt gekozen voor
de vijand van de vijand. Voor de Palestijnen waren de Engelsen, de
mandaathouders, de vijand.”
U erkent, zegt u in uw boek, het recht
op gewapend verzet voor de Palestijnen.
“Ja, binnen de grenzen van het
internationale recht.”

‘Veel acties van
Israëlisch leger
zijn even
terroristisch’
Maar in welke vorm? Dit komt bijna
altijd neer op terreur, aangezien er
niet twee reguliere legers tegenover
elkaar staan op een afgebakend
slagveld.
“Het recht bepaalt dat het ongeoorloofd is, ja misdadig, om geweld in
te zetten tegen burgers. Overigens,
veel acties van het Israëlische legers
zijn evenzeer terroristisch, want
niet uitsluitend gericht op militanten.”
Dat ontkent dat leger bij hoog en bij
laag.
“Daarom is het zo interessant, cher
ami, dat deze week dat rapport uitkwam van B’Tselem: heel precies,
met alle namen van de slachtoffers,

veel nauwkeuriger dan in het onderzoek van het leger zelf, wordt daarin
aangetoond dat meer dan de helft
van de doden burgers waren. Al
sinds het begin van de tweede intifada heeft het Israëlische leger zoveel geweld los gelaten tegen de Palestijnse bevolking, dat dat evenzeer terroristisch is, en – gezien de
aantallen doden – in veel ernstiger
mate.”
“Richard Falk, emeritus hoogleraar internationaal recht en speciale VN-rapporteur, zegt dat hij zich er
als Amerikaanse Jood voor schaamt
dat de staat Israël zich schuldig
heeft gemaakt aan genocidale praktijken.”
De woord ‘genocidale praktijken’ betekenen nogal wat. Onderschrijft u
die woordkeuze?
“Als in Gaza meer dan dertienhonderd Palestijnen worden gedood,
hoe kan ik hem dan afvallen?”
Dries van Agt
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scheiden van opinies.
De ontvangst van Vedomosti
was negatief. Te saai, niet geschikt voor Russen. De hoofdredacteur, een 24-jarige briljante
journalist die eruit zag alsof hij
net uit de schoolbanken kwam,
raakte in paniek. “Russen zijn gewend om tussen de regels door te
lezen, onze journalistieke aanpak slaat niet aan.”
We hielden voet bij stuk en na
ongeveer een jaar begon het tij te
keren. Inmiddels is Vedomosti
uitgegroeid tot het meest gerespecteerde dagblad van Rusland
en niet alleen een journalistiek
maar ook een commercieel succes. Door de jaren heen ben ik talloze malen gebeld door boze zakenmensen en politici naar aanleiding van onze berichtgeving.
Vrijwel altijd suggereerde men
dat een van onze journalisten
door de concurrent was omgekocht om ‘kompromat’ te plaatsen. “Zodra je het bewijs levert,
wordt de journalist nog dezelfde
dag ontslagen,” zei ik dan en
daarna bleef het stil.
Misschien betekenen de vele
complimenten deze week dat we
iets fouts doen. Dat we de autoriteiten niet kritisch genoeg volgen. Aan de andere kant, zolang
een krant als Vedomosti ongehinderd kan verschijnen, is er nog
hoop voor Rusland.
DERK SAUER

