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De etnische zuivering van Palestina, die tijdens de oorlog van 1948-1949 werd uitgevoerd, 

wordt de Nakba genoemd, de catastrofe. Deze catastrofe is geen natuurramp, maar werd 

veroorzaakt door ‘mensen’, die gedreven werden door het zionisme, een ideologie die een 

zuiver joodse staat wil voor de joden. 

 

Om de Nakba te leren kennen en de enorme gevolgen die tot de dag van 

vandaag plaatsvinden te begrijpen, moeten we even terug in de geschiedenis. 

Het ontstaan van het huidige conflict ligt eigenlijk in 1896, toen Theodor Herzl zich uitsprak 

voor een joodse staat als oplossing voor het antisemitisme.  

 

Deze ideologie van “terugkeer naar Zion 

(Jeruzalem)”, is bekend als het “zionisme”. 

Ze interpreteert de geschiedenis van 

Palestina als zou het land uitsluitend aan de 

joden (van waar ook ter wereld) 

toebehoren. Het recht van het Palestijnse 

volk om er te (blijven) wonen wordt dus door 

het zionisme ontkend. 

 

In tegenstelling tot wat de zionisten beweren, was Palestina geen leeg of verwaarloosd land 

vóór de zionistische kolonisten vorige eeuw naar Palestina trokken. 

 
Mythe 

Een land zonder volk 
voor een volk zonder 

land. 

https://www.palestineremembered.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl


In 1900 woonden reeds 600.000 inwoners in Palestina aldus de joodse professor Alfred Bonné. 

Een levendige economie ontstond in Palestina met graanteelt (vanaf 1850), katoenteelt (1860) 

en een sinaasappel cultuur (1870). Er was uitvoer van zeep, olijfolie, fruit, groenten, 

sesamzaad, granen, katoen en gerst naar onder meer Egypte, Syrië, Griekenland, Italië, Malta, 

Frankrijk en Groot-Brittannië. 

Recent onderzoek van vroege zionistische archieven maakt duidelijk dat leden van de 

Zionistische beweging in Europa op de hoogte waren van het bestaan van het Palestijnse volk 

en zich zelfs ook bezighielden met wat de "Arabische kwestie" genoemd werd. Een 

meerderheid van de zionisten koos er echter voor om de Palestijnen in Palestina te negeren.  

Palestina was niet alleen een zeer oud land, maar ook het dichtbevolkte vaderland van een 

moderne maatschappij. Om ideologische en praktische redenen moesten de Palestijnen 

daarom verwijderd worden van het zionistische pad. In voorbereiding op de verwijdering van 

de Palestijnen, een opdracht die grotendeels werd volbracht onder de dekmantel van de 

oorlog in 1948, moest de Palestijnse maatschappij worden ondermijnd en in verwarring 

gebracht. Dit deden de zionisten onder de dekking van het Britse Mandaat en zijn 'nationale 

tehuis'-politiek.1  
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Palestina voor de Nakba. 

 
1 Walid Khalidi, Before their diaspora, Institute for Palestine Studies, Washington, 1991, p.11 



Werd Israël gesticht in 1948? 

Hoe ontstond Israël? Historische feiten onder de loep… 

 

Het ontstaan van Israël is niet een gevolg van de Holocaust, maar was reeds 

veel eerder gepland, al in 1919. 

 

Kaart uit Verenigde Naties, Oorsprong en evolutie van het Palestijns probleem, New York, 1978, p.109 

Tijdens WO I waren Palestina en een groot deel van het Arabische schiereiland bezet door de 

Turken (in het toenmalige Ottomaanse rijk). Turkije koos de zijde van Duitsland in WO I. De 

Engelsen beloofden de Arabische volkeren de onafhankelijkheid in ruil voor hun verzet tegen 

de Turken. De oorlog werd gewonnen, maar vooral de Palestijnen kwamen bedrogen uit. Zij 

kregen de onafhankelijkheid niet. 

Ingewijden wisten intussen al zeer goed wat de zionisten wilden: het grondgebied van het 

historische Palestina, het zuiden van Libanon, de Golanhoogte en het vruchtbare gedeelte van 

Jordanië. De term ‘een joods thuisland’ kwam immers al voor in zionistische teksten.  



Dit ‘geheime’ zionistische plan werd tijdens de voorbije eeuw bijna uitgevoerd.  

De Balfourverklaring 
 
In 1917 schreef de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Arthur James Balfour, een brief 

aan de joodse leider Lord Rothschild, om hem ervan te verzekeren, dat zijn regering het idee 

ondersteunde van een thuisland voor de joden. De Britten hoopten op die manier meer joodse 

steun te verkrijgen voor de geallieerden in de eerste wereldoorlog. The ‘Balfour Declaration’ 

werd de basis voor internationale steun voor de stichting van de huidige staat Israël.  

Groot-Brittannië is de belofte aan de zionisten nagekomen, echter het gedeelte wat de 

Palestijnen betrof, niet. In de verklaring staat namelijk “dat niets mocht worden gedaan dat 

aan de rechten van de niet-joodse bewoners afbreuk zou doen”. 
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Het Brits Mandaat over Palestina: 1922-1948 

Na de Turkse nederlaag in WO I werd in de Vrede van Sèvres (10/08/1920) afgesproken dat 

Palestina naar Groot-Brittannië zou gaan. In 1922 besloot de Volkerenbond dan ook Palestina 

onder Brits Mandaat te stellen, tot Palestina onafhankelijk zou worden. Maar in navolging van 

de Balfourverklaring nam ook de migratie van joden naar Palestina toe. 

Tijdens het Brits Mandaat was er voortdurend Palestijns verzet tegen de buitenlandse 

immigratie en de steun van Groot-Brittannië aan de zionisten. Zo waren er de Palestijnse 

opstanden van 1920 tot 1948, met als hoogtepunt de opstand van 1936 tot 1939. Deze werden 

hardhandig en met geweld neergeslagen en de Palestijnse bevolking verloor vele van hun 

leiders. 



Resolutie 181 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2) 

 

De Palestijnse bevolking kwam in opstand tegen het Britse gezag en tegen de joodse 

immigratie. De Britten vroegen tussenkomst van de Verenigde Naties. 

Op 29 november 1947 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Resolutie 181 

aan, met het VN-Verdeelplan. 

Het VN-Verdeelplan:  

onrechtvaardig voor het Palestijnse volk. 

● Het plan van de Algemene Vergadering van de VN 

bevat een aanbeveling om Palestina te verdelen in 

een joodse (blauw) en een Palestijnse staat (beige), 

met Jeruzalem en Bethlehem (roze vlek) onder 

internationaal statuut.  

● In 1947 telde Palestina 1 302 000 Palestijnen en  

608 000 joden (wat 1/3 van de totale bevolking is). ·  

Het merendeel waren mensen die recent 

geëmigreerd waren inclusief vele 

oorlogsvluchtelingen en  overlevenden van de 

massamoord in Europa. 

● Bijna al het in cultuur gebrachte land was in handen 

van de Palestijnse bevolking. Slechts 5,8 % (3) was op 

dat moment eigendom van joden. 

● De joodse staat zou volgens het Verdeelplan 56% van 

Palestina beslaan, de Arabische staat 43%. 

Niettegenstaande de joden slechts 1/3 van de 

bevolking uitmaakten, kregen ze toch 56 % van het 

land toegewezen.  

● In de joodse staat zou de helft van de bevolking 

Palestijnen zijn.  

● De oorspronkelijke bewoners, de Palestijnen, werden 

niet geraadpleegd. 

 

 
2 Verenigde Naties, Oorsprong en evolutie van het Palestijns probleem, New York, 1978-1984, p.155-

157 
3 Ilan Pappe, De etnische zuivering van Palestina, p.50-51. 
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Werd Israël opgericht door de Verenigde Naties? 

Neen!  Israël ontstaat uit oorlog. 

 

Het Verdeelplan van 29 november 1947 was een aanbeveling van de Algemene Vergadering 

van de Verenigde Naties.  

Israël werd echter niet opgericht door de Verenigde Naties: 

● Er heeft nooit een officiële machtsoverdracht plaats gevonden, noch door Groot-

Brittannië aan de Verenigde Naties, noch door de VN aan de joodse en Arabische staat. 

● Het huidige Israël is groter dan de joodse 

staat, voorzien in het Verdeelplan: 78 % 

in plaats van 54 % van het grondgebied. 

De zionisten hielden zich dus niet aan 

het Verdeelplan. 

● In de door de VN voorziene joodse staat, zou er slechts een kleine joodse meerderheid 

zijn, 498 000 joden tegenover 407 000 Palestijnen (op papier, want men ‘vergat’ de  

105 000 bedoeïenen te tellen): dus zeker geen ‘zuiver’ joodse staat. En het was zeker niet 

voorzien om de oorspronkelijke Palestijnse bewoners te verdrijven uit hun land. 

 

Tussen november 1947 en mei 1948 (wanneer de Britse troepen het mandaatgebied zouden 

verlaten) werden 200 Palestijnse dorpen ontvolkt en verwoest. Vóór het uitroepen van de 

staat Israël waren er reeds 300 000 Palestijnen op de vlucht en waren er  41 massaslachtingen 

gepleegd door zionistische terreurorganisaties. (4) Eén voorbeeld hiervan is het dorp Deir 

Yassin, waar talrijke inwoners brutaal werden afgemaakt op 9 april 1948. De etnische zuivering 

van Palestina was al lang begonnen.  

Het was dus reeds oorlog voor het Palestijnse volk, nog vóór Ben Goerion op 14 mei 1948 

eenzijdig de onafhankelijke joodse staat Israël uitriep.  Op 14 mei hadden de zionisten slechts  

13% van het historische Palestina onder controle.  

Deze eenzijdige uitroeping van de joodse staat Israël betekende officieel het einde van het 

Britse Mandaat.(5) De oorlog tussen joden en Palestijnen barstte in alle hevigheid los. De 

omringende Arabische staten, die overspoeld werden door vluchtelingen, kwamen de 

Palestijnen ter hulp.  

 
4
 Ilan Pappé, De etnische zuivering van Palestina, p.125:"Tussen 30 maart en 15 mei werden er 

tweehonderd dorpen bezet en ontvolkt. Dat is een feit dat steeds weer herhaald moet worden omdat het 

de Israëlische mythe ontkracht dat de 'Arabieren' wegrenden toen de 'Arabische invasie' begon." 
5 Verenigde Naties, Oorsprong en evolutie van het Palestijns probleem, New York, 1978-1984, p.163 

 

 Mythe 

Israël werd opgericht 
door de Verenigde 

Naties. 



De eerste Arabisch-Israëlische Oorlog duurde van 1948 

tot 1949. Jordanië, een van de Arabische landen die de 

Palestijnen ter hulp kwam, bezette de gehele Westelijke 

Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Volgens ‘nieuwe’ 

Israëlische historici sloot het Jordaanse leger al vòòr de 

oorlog een geheim akkoord met de joden (6).  

 

● In januari 1949 hadden de zionistische milities 78% 

van het historische Palestina ingepalmd.  

● Het paarsgekleurde gedeelte toont hoeveel 

bijkomend Palestijns grondgebied Israël inneemt in 

vergelijking met het verdeelplan dat was voorgesteld 

door de V.N De zionisten hielden zich dus ook niet aan 

het verdeelplan. 

 

 

Israël wordt geboren uit oorlog en maakt  

750 000 tot 900 000 Palestijnen tot vluchteling (al 

naargelang de bron). Tweederde  van de toenmalige 

Palestijnse bevolking. 

 

  

 

 

 
6Baudouin Loos, Ilan Pappe, de gehate doodgraver van Israëls mythen, Uitpers nr.4, Januari 2000 
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Israël werd gebouwd  

op de ruïnes van de Palestijnse maatschappij 

 

● Tijdens de oorlog van 1948-1949 hebben 

zionistische milities, zoals de Hagana, 

Irgun, Levi, Stern, … 531 Palestijnse 

dorpen verwoest en 11 steden en 

stadswijken ontvolkt. Later werden deze 

terreurorganisaties opgenomen in het 

Israëlische leger. 

● De Palestijnse namen van de dorpen 

werden veranderd in Hebreeuwse namen. 

Voor de Israëli's en voor vele anderen is 

het alsof de Palestijnse dorpen en hun 

bewoners nooit hebben bestaan.  

● Arabisch Palestina veranderde in joods 

Israël als gevolg van een brutale 

'demografische zuiveringsactie'.  

● Eind 1949 bleven er slechts 110 000 

Palestijnen achter in het gebied onder 

Israëlische controle binnen de 

'Wapenstilstandslijnen'.   

● Alle eigendommen van de gevluchte en 

verdreven Palestijnen werden in beslag 

genomen en de Palestijnen kregen er 

nooit één eurocent schadevergoeding 

voor. 

● Wat voor Israël de onafhankelijkheidsoorlog betekent, was dit voor de Palestijnen de 

Nakba, het Arabische woord voor catastrofe. De Nakba, de grote wonde, diep gegrift in 

het collectieve geheugen van het Palestijnse volk. In Israël mag de Nakba niet herdacht 

worden. 

 

Op deze tijdlijn krijgt u een overzicht van de historische gebeurtenissen vanaf 1838 tot heden. 

 

https://palestinasolidariteit.be/wp-content/uploads/2022/07/20220622_tijdlijndeel3.pdf


Verlies van Palestijns land doorheen de jaren… 
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