
Israeli History X
Onthullende uitspraken



"Zijne Majesteits Regering staat gunstig tegenover de
vestiging in Palestina van een nationaal tehuis voor het
joodse volk en zal haar beste krachten aanwenden om de
verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken, met
dien verstande dat niets zal worden gedaan dat de
burgerlijke en godsdienstige rechten van de bestaande
niet-joodse gemeenschappen in Palestina of de rechten
en politieke status, die de joden in enig ander land
genieten, zou kunnen schaden."

Balfour Verklaring tot Baron Rothchild, op 2 
november 1917 



« De vroegere leiders van onze beweging lieten ons een
duidelijke boodschap na: Erezt Israel moet van de zee
tot de Jordaan voorbehouden worden voor toekomstige
generaties, voor de massale immigratie en voor de Joden
van de hele wereld, die in dit land bijeengebracht zullen
worden. »

De vroegere Israëlische premier Yitzhak Shamir: 
verklaring afgelegd ter gelegenheid van een 
herdenking van vroegere Likoed leiders, Radio 
Jeruzalem, nov 1990



“We moeten de Arabieren
uitdrijven en hun plaats innemen"

David Ben Goerion,in 1937, die tien jaar 
later eerste minister van Israël zou worden 
(geciteerd in ‘Ben Gurion and the 
Palestine Arabs, Oxford University Press, 
1985. 



"Drijf de arme bevolking over de grens door hen een
job te ontzeggen… Zowel het proces van onteigening als
de verwijdering van de armen moeten discreet en
ongemerkt worden uitgevoerd. "

Theodor Herzl, stichter van de Zionistische 
Wereldorganisatie, sprekend  over de Palestijnse 
Arabieren: uit zijn ‘Volledige Dagboeken’, 12 juni 
1895. 



”We moeten al de Palestijnen doden,
tenzij ze hier gelaten worden om als
slaven te leven ."

De Heer  Heilbrun, voorzitter van het comité 
voor de kervekiezing van generaal Shlomo 
Lahat, tot burgemeester van Tel Aviv, in october 
1983.



"We wandelden naar buiten en Ben Goerion
vergezelde ons. Allon herhaalde zijn vraag: wat
te doen met de Palestijnse bevolking? Ben
Goerion wuifde met zijn hand met een gebaar dat
aangaf: ‘Drijf ze uit’”

Yitzhak Rabin, in een uitgelekte 
gecensureerde versie van Rabin 
memoires, gepubliceerd  in de New 
York Times, 23 october 1979. 



"We moeten terreur gebruiken, moord,
intimidatie, land onteigening en het
terugschroeven van alle sociale diensten
om Galilea van zijn Arabieren te
zuiveren ."

Israel Koenig in  ”De Koenig 
Memorandum”



« Rabin's beschrijving van de verovering van
Lydda, na de voltooiing van het Plan Dalet. "
We zullen de Arabische bevolking reduceren
tot een gemeenschap van wolscheerders en
knechten "

Uri Lubrani, Premier  Ben Goerion's speciale 
adviseur over Arabische kwesties in 1960. Uit "The 
Arabs in Israel" door Sabri Jiryas. 



" De Zionistische kolonisatie moet uitgevoerd en
voltooid worden tegen de wil van de oorspronkelijke
bevolking. Deze kolonisatie kan daarom alleen
volgehouden worden en vooruitgang maken onder de
bescherming van een macht, die onafhankelijk is van
de oorspronkelijke bevolking. Een ijzeren muur, die
zal weerstaan aan de druk van de oorspronkelijke
bevolking. Dit is onze politiek tegenover de
Arabieren…"

Vladimir Jabotinsky, The Iron Wall, 1923.



"Een vrijwillige verzoening met de Arabieren zal er niet komen, niet nu en
niet in de toekomst. Als je een land wil koloniseren waarin al mensen
wonen, moet je dit land bezetten. Ofwel doe je dat met eigen middelen,
ofwel vindt je een sponsor, die de bezetting voor jou wil organiseren. Of
anders - anders, geef je kolonisatie maar op, want je hebt een gewapende
macht nodig om elke poging tot verzet tegen de kolonisatie te beletten.
Zonder gewapende macht is kolonisatie onmogelijk, niet moeilijk, niet
gevaarlijk, maar ONMOGELIJK… Zionisme is een avontuur van
kolonisatie en daarom staat of valt het met de kwestie van de gewapende
macht. Het is belangrijk … om Hebreeuws te spreken, maar, spijtig
genoeg, is het nog belangrijker om te kunnen schieten – of anders stop ik
ermee om kolonisator te spelen." Vladimir Jabotinsky, stichter van de 

Revisionistische Zionisten (voorloper van Likoed) 
in The Iron Wall, 1923.



"Sommigen geloven dat het beter is om zelfs een hoog percentage van
niet-Joodse bevolking binnen onze eigen grenzen onder controle te
houden. Anderen geloven het tegendeel, namelijk dat het gemakkelijker
is hun activiteiten onder controle te houden, als ze naar een naburig land
zijn overgebracht (vb Jordanië). Ik ben van de laatste opinie overtuigd
en ik heb nog een bijkomend argument: … de noodzaak van het Joodse
karakter van de staat…met een niet-Joodse minderheid van maximum 15
percent.
Ik ben al in 1940 tot die fundamentele positie gekomen en ik heb het ook zo 
genoteerd in mijn dagboek."

Joseph Weitz, hoofd van de AfdelingKolonisatie van het 
Joodse Agentschap in . From Israel: an Apartheid State by 
Uri Davis, p.5. 



"Joodse dorpen werden op de plaats van Arabische dorpen
gebouwd. Jullie kennen niet eens de naam van deze Arabische
dorpen en ik neem het jullie niet kwalijk, want de aardrijkskunde
boeken vermelden ze niet meer. Niet alleen staan ze niet meer te
boek, die Arabische dorpen bestaan gewoon niet meer. Nahlal
kwam in de plaats van Mahlul; de kibboetz Gyat nam de plaats in
van Jibta; Sarid in de plaats van Huneifis and Kefar Yehushua in
de plaats van Tal-al-Shuman. Er is in dit land geen enkel dorp of
stad, die vroeger geen Arabische bevolking had."

Moshe Dayan, toespraak tot het Technion in 
Haifa, weergegeven in Haaretz, 4 april 1969.



Davis Triestsch in een brief aan Herzl van 1899:
"Ik zou voorstellen om werk te maken van het
programmapunt over Groot-Palestina alvorens
het te laat is. Het programma van Bazel moet de
woorden Groot-Palestina of Palestina en de
naburige landen bevatten, anders is het nonsens.
Je gaat geen 10 miljoen Joden huisvesten in een
land van 25.000 km2".



" De huidige kaart van Palestina werd
door het Britse mandaat getekend. Het
Joodse volk heeft een andere kaart, die
onze jongeren en volwassenen moeten
nastreven: van de Nijl tot de Eufraat ."

Ben Gurion



" Het is aan de bevolking om zich voor
te bereiden op de oorlog, maar het is
aan het leger om te vechten met het
ultieme doel om het Israëlische Rijk op
te richten. "

Moshe Dayan (Israëlische minister 
van Defensie en Buitenlandse Zaken), 
op 12 februari 1952 Radio "Israel."



"De enige oplossing is « Eretz Israel » (Groot-Israël) of
ten minste West-Eretz Israël (al het land ten westen van
de Jordaan), zonder Arabieren. Op dit punt kunnen we
geen compromis sluiten... We mogen geen enkel dorp
overlaten, geen enkele stam."

Joseph Weitz, Directeur van het Joods 
Nationaal Fonds, het zionistische agentschap 
belast met het verwerven van Palestijnse grond 
in ‘Circa 194’,van  Machover Israca, 5 januari 
1973 p.2 



"Onder ons moet het duidelijk zijn dat er geen
plaats is voor beide volkeren in dit land. We
zullen ons doel niet bereiken als de Arabieren in
dit kleine land blijven. Er is geen andere
oplossing dan de Arabieren van hieruit naar de
naburige landen te transporteren, allemaal.
Geen enkel dorp, geen enkele stam zou mogen
overblijven."

Joseph Weitz, hoofd van de Afdeling Kolonisatie van het 
Joodse Agentschap in 1940. Uit "A Solution to the 
Refugee Problem"



“We moeten alles doen om ervoor te zorgen dat
zij (de Palestijnen) nooit terugkeren.” Hij
stelde zijn collega’s zionisten gerust dat de
Palestijnen nooit zullen terugkeren naar hun
huizen. “De ouderen zullen sterven en de
jongeren zullen het vergeten."

David Ben-Gurion, in zijn dagboek, 18 juli 
1948, geciteerd door Michael Bar Zohar's 
Ben-Gurion in “the Armed Prophet, Prentice-
Hall, 1967, p. 157. 



Een van de meest hardnekkige en teleurstellende slogans van
het Zionisme werd bijna honderd jaar geleden door Israel
Zangwill uitgesproken: Palestina was een

"land zonder volk voor een volk zonder land."

Na een bezoek aan Palestina in 1891 zei de Hebreeuwse
essayist Achad Ha-Am:
" We zijn gewoon te denken dat Israël bijna leeg is, dat hier niets
groeit en dat iedereen die land wil kopen, naar hier kan komen
en alles kopen wat hij wil. In werkelijkheid is de situatie totaal
anders: in heel het land is het moeilijk om nog bebouwbare
grond te vinden, dat al niet bewerkt is.”



”Aan wie kunnen we de Bezette Gebieden
teruggeven ? Er is gewoon niemand aan wie
we ze kunnen teruggeven.

"Er was niet zo iets als Palestijnen, ze
hebben gewoon nooit bestaan"

Golda Meir, 8 maart 1969.

Golda Meir,  Israëlische Eerste Minister, 15 juni 1969



"...als de mensen gewoon worden aan het grote aantal en
we worden verplicht om de terugkeer van de vluchtelingen
te aanvaarden, zullen we het moeilijk vinden om de wereld
te overtuigen dat ze vroeger niet op het Israëlisch
grondgebeid woonden. Het zou in alle geval beter zijn om
hun aantal te beperken… "

De Israelische official Arthur Lourie in een brief
naar Walter Eytan, directeur-generaal van het
Israelische Ministerie van Buitenlandse Zaken.
(ISA FM 2564/22). Uit Benny Morris, "The Birth of
the Palestinian Refugee Problem 1947-49", p. 297.



"Het is de plicht van de Israëlische leiders om aan de
publieke opinie duidelijk en moedig een aantal feiten uit
te leggen, die mettertijd vergeten zijn. Het allereerste feit
is dat het zionisme, de kolonisatie of de Joodse Staat niet
zouden bestaan zonder de uitdrijving van de Arabieren
en de onteigening van hun land."

Yoram Bar Porath, Yediot Aahronot,  
14 juli 1972.



“We moeten ons voorbereiden op een offensief. Ons doel
is om Libanon, Trans-Jordanië en Syrië te verslaan. Het
zwakke punt is Libanon, want het moslim regime daar is
artificieel en voor ons gemakkelijk te ondermijnen. We
zullen daar een christelijke staat oprichten, en dan zullen
we het Arabische Legioen verslaan, Trans-Jordanië
elimineren; Syrië zal in onze handen vallen. We zullen
dan verdergaan en Port Said, Alexandrië en Sinai
bombarderen. “ David Ben-Goerion, Mei 1948, tot de 

Generale Staf. Uit Ben-Gurion, A 
Biography, door Michael Ben-Zohar, 
Delacorte, New York 1978. 



“(In Libanon) zou een christelijke staat moeten opgericht
worden, met als zuidgrens de Litanirivier. We zullen er een
alliantie mee sluiten. Zodra we de kracht van het Arabische
Legioen gebroken hebben en Amman gebombardeerd
hebben, zullen we Transjordanië uitschakelen en dan zal
Syrië vallen. Als Egypte dan nog durft verder vechten,
zullen we Port Said bombarderen, Alexandrë en Kairo…
En op deze manier zullen we de oorlog beëindigen en de
rekening van onze voorvaderen met Agypte, Assyrië en
Aram vereffenen. "

David Ben-Gurion, een van de 
stichters van Israël, beschreef  
zionistische doelen in 1948 



"Israël zou moeten gebruik gemaakt
hebben van de onderdrukking van de
demonstraties in China, die de aandacht
van de wereldopinie opeisten, om de
Arabieren in de (Bezette) Gebieden
massaal uit te drijven."

Benyamin Netanyahu, 24 november 1989 in de 
Israëlische krant Hotam. Hij was toen vice-
minister van Buitenlandse Zaken, vroegere 
eerste minister van Israël en sprak studenten 
van de Bar Ilan Universieit toe.



"Iedereen moet verhuizen, voortmaken en
zoveel mogelijk heuveltoppen in bezit
nemen om de kolonies te vergroten, omdat
alles wat we nu nemen, zal van ons
blijven… Alles wat we niet nemen, zal naar
hen gaan." Ariel Sharon, geciteerd door Agence France 

Presse, 15 november 1998. Hij was toen 
Minister van Buitenlandse Zaken en sprak 
militanten van de extreem-rechtse partij 
Tsomet toe.



"Heeft ooit een volk zijn land uit vrije wil
opgegeven? Daarom zullen ook de
Arabieren van Palestina hun
soevereiniteit niet opgeven zonder
geweld."

Vladimir Jabotinsky (de stichter en voorvechter 
van de Zionistische terroristische organisatie), 
geciteerd door Maxime Rodinson in Peuple Juif 
ou Problem Juif (Het Joodse Volk of het Joodse 
Probleem).



"Als ik een Arabische leider was, zou ik nooit een
overeenkomst met Israël tekenen. Dat is normaal; we
hebben hun land afgenomen. Het is waar dat God het
aan ons beloofd heeft, mar waarom zou hen dat
interesseren? Onze God is niet de hunne. Er is het anti-
semitisme geweest, de Nazi’s, Hitler, Auschwitz, maar
was dat hun fout? Zij zien maar één ding: we zijn hier
gekomen en we hebben hun land gestolen. Waarom
zouden ze dat aanvaarden?"

David Ben Gurion (de eerste premier van 
Israel), geciteerd door Nahum Goldmann in Le 
Paradoxe Juif (De Joodse Paradox), p121.



"De Palestijnen zouden vernietigd worden
als sprinkhanen… hun hoofden kapot
gesmeten tegen vloeren en muren."

Israëlische Eerste Minister, Yitzhak
Shamir, in een speech tot  joodse 
kolonisten, geciteerd in de New York
Times, 1 april  1988



"Als we heel het land gekoloniseerd
hebben, zullen de Arabieren alleen nog
wat kunnen rondkruipen, zoals verdoofde
kakkerlakken in een fles."

Raphael Eitan, Chef-Staf van het  
Israelische leger, geciteerd in de New 
York Times, 14 april 1983. 



“Als we ervan overtuigd waren dat
2000 in plaats van 200 Palestijnse
doden ineens een einde zou maken aan
de gevechten, dan zouden we meer
geweld gebruiken… "

Israelisch Eerste  Minister,  
Ehud Barak, geciteerd door 
Associated Press, 16 
november  2000. 



" Het verhaal dat het gevaar van genocide
ons boven het hoofd hing in juni 1967 en
dat Israël vocht voor zijn bestaan zelf, was
niet juist. Heel dat verhaal werd slechts na
de oorlog verzonnen."

Israëlisch generaal Matityahu 
Peled, geciteerd in Ha'aretz, 19 
maart 1972.



"We verklaren openlijk dat de Arabieren
geen recht hebben om zich te vestigen in
Eretz Israël, zelfs niet op één centimeter…
Geweld is de enige taal die ze verstaan. We
zullen zoveel geweld gebruiken tot de
Palestijnen op hun vier poten naar ons toe
kruipen." Rafael Eitan, Chef-Staf van het Israëlische 

bezettingsleger, geciteeerd door  Gad Becker, 
Yediot Ahronot 13 april 1983 en New York 
Times 14 april 1983.



"Er gaapt een diepe kloof tussen ons (joden) en
onze vijanden. Niet alleen in kennis, maar in
moraal, cultuur, respect voor het leven en geweten.
Ze zijn onze buren, maar het lijkt wel alsof op een
afstand van enkele honderden meters, er mensen
wonen, die niet tot ons continent of tot onze wereld
behoren, maar tot een verschillend
melkwegstelsel."

Moshe Katsav, Israelisch president, 
geciteerd in The Jerusalem Post, 10 
mei 2001



"De Palestijnen zijn zoals krokodillen:
hoe meer vlees je hen geeft, hoe meer ze
willen "

Ehud Barak, Eerste Minister van Israël, 
28 augustus 2000. Geciteerd in the 
Jerusalem Post 30 augustus 2000 



" (De Palestijnen zijn) beesten die op
twee poten lopen."

Menahim Begin, toespraak tot de 
Knesset.
Amnon Kapeliouk, "Begin and the 
Beasts”, geciteerd in New Statesman, 
25 juni 1982.



"Joods bloed en niet-Joods bloed zijn
niet hetzelfde ."

Israëlische Rabbi Yitzhak Ginsburg, 
geciteerd in Jerusalem Post, 19 juni 1989. 
Hiermee suggereert hij dat doodslag van 
een niet-jood geen moord is. 



"Als de Algemene Vergadering (van de
Verenigde Naties) met 121 tegen 1 zou
stemmen dat Israël moet terugkeren
naar de grenzen van vóór juni 1967,
dan zou Israël eenvoudig weigeren om
zich daarbij neer te leggen "

Aba Eban (Israëlische Minister van 
Buitenlandse Zaken), New York Times, 
19 juni 1967. 



"Elke keer dat we iets doen, zeg je mij:
Amerika zal dit of dat doen… Ik wil je iets
heel duidelijk zeggen: Maak je geen zorgen
over Amerikaanse druk op Israël. Wij, het
Joodse volk, controleren Amerika, en de
Amerikanen weten dat"

Ariel Sharon, Israëlisch Eerste Minister, tot 
Shimon Peres op 3 oktober 2001, zoals 
weergegeven door Kol Yisrael radio.



"Een van de meest verontrustende politieke
fenomenen van onze tijd is de opkomst van de
Vrijheidspartij (Herut) in de nieuwe staat Israël.
Deze politieke partij lijkt in haar organisatie,
methoden, politieke filosofie en sociale basis nog
het meest op de Nazi’s en andere fascistische
partijen ." Albert Einstein, Hanna Arendt en andere prominente joodse

Amerikanen protesteren in de The New York Times tegen het
bezoek van Menachem Begin aan Amerika in december 1948.
(Begin en Yitzhak Shamir waren lid van deze partij en werden
later eerste Minister).



"We moeten de werkelijkheid onder ogen zien
dat Israël niet onschuldig en niet verlossend is.
Tijdens de oprichting en uitbreiding van Israël,
hebben wij als Joden datgene veroorzaakt
waaronder we zelf hebben geleden: een volk op
de vlucht in de diaspora."

Martin Buber, joods filosoof, stelt in 
maart 1949 aan eerste Minister Ben 
Gurion vragen over het morele 
karakter van de staat Israël, met 
verwijzing naar de Arabische 
vluchtelingen



"Als wij (volgelingen van het
profetische Jodendom) terugkeerden
naar Palestina..., verkoos de
meerderheid van het Joodse volk niet
van ons te leren, maar van Hitler."

Martin Buber, sprekend tot een publiek 
in New York, geciteerd in Jewish 
Newsletter, 2 juni 1958.



"Hitler’s wettelijk gezag was gebaseerd op een ‘Kaderwet’, die
geheel legaal door de Reichstag was goedgekeurd en die de Fuhrer
en zijn vertegenwoordigers, in gewone taal gezegd, toelieten om hun
zin te doen of in wettelijke taal: ze konden verordeningen
uitvaardigen met kracht van wet. Juist dezelfde soort wet werd door
de Knesset (het Israëlische parlement) goedgekeurd onmiddellijk na
de verovering van 1967. Aan de Israëlische gouverneur en zijn
vertegenwoordigers werd de macht van Hitler gegeven en ze
gebruikten die op een Hitleriaanse manier."

Dr. Israel Shahak, voorzitter van de Israelische Liga voor de
Rechten van de Mens en van de Burgers, tevens overlevende
van het Bergen Belsen concentratie kamp, in een commentaar
op de Israelische militaire uitzonderingswetten na de oorlog van
1967. In Palestine, deel 12, december 1983.



"Als we gaan toegeven aan eisen van
veroveringen die duizenden jaren geleden
plaatsvonden, dan moeten we de hele
wereld op zijn kop zetten "

Lord Sydenham, in het Britse Hogerhuis, 
21 juni 1922.


