
DE VERWOESTING VAN PALESTINA 

 

Robert Soeterik (red.) 
 
Amsterdam; Stichting Palestina Publikaties, 2008; 480 pp. 
 
 
 

INHOUDSOPGAVE 
 
 
Inleiding 
 
 
Het conflict tussen zionistische joden en Palestijnen - de voorgeschiedenis 
(Perry Anderson) 
 
De etnische zuivering van Palestina in 1948 (Ilan Pappé) 
 
'Oslo' - de slotfase in de verovering van Palestina (Norman Finkelstein) 
 
Taalkolonialisme - Humpty Dumpty in Palestina (Lucas Catherine) 
 
De litanie van 100 jaar verdrijving van Palestijnen en de kolonisatie van 
Palestina (Badil) 
 
Cijfers: 100 jaar kolonisatie van Palestina - de grond (en het water) 
 
Joodse nederzettingen en het internationaal recht (Paul de Waart) 
 
Vernietigend EU-rapport over Israel geblokkeerd (Donald Mcintyre) 
 
De Muur - annexatie van 10 procent van de Westelijke Jordaanoever onder het 
mom van veiligheid 
 
De Muur - uitspraak Internationaal Gerechtshof is glashelder (Nidal Sliman) 
 
Israel plundert de Jordaanvallei (Adri Nieuwhof) 
 
De volgende annexatieronde: de Jordaanvallei 
 
Burgerschap Palestijnen steeds verder beperkt - etnocratisch beleid in 
Israel (Oren Yiftachel) 
 
Discriminatie van Palestijnen in Israel 
 
Verjoods Galilea! - Israels antwoord op de oktober-opstand van 2000 (Assaf 
Adiv) 
 
'De woestijn uit met jullie!' - Israels stelselmatige onterving van de 
bedoeïenen (Jonathan Cook) 
 
De andere Israeli's - Palestijnen in Israel in het nauw gedreven (Jonathan 
Cook)  
 
Geen plaats voor niet-joden in Fort Israel (Jonathan Cook) 
 
In Oost-Jeruzalem gaat de 'stille deportatie' onverminderd voort (Elodie 



Guego) 
 
Oost-Jeruzalems verboden families (Karin Wenger) 
 
Ateret Cohanim en de voortgaande verjoodsing van de Oude Stad van Jeruzalem 
(Patrick Saint-Paul) 
 
Israels vermeende demografische probleem (Ilan Pappé) 
 
De 'Oorlog van de Wiegen' heeft een wending ten gunste van de joodse 
kolonisten genomen - een interview met demograaf Youssef Courbage (Pierre 
Prier) 
 
Gaza 2005 - 'Ontkoppeling' en etnische zuivering (Daphna Baram) 
 
Privatisering van de apartheid in Israel (Leila Khaled Mouammar) 
 
'Ik noem Israel een apartheidsstaat' (Daphna Baram) 
 
62 procent joodse Israeli's vóór hulp 'transfer' inheemse Palestijnen 
 
VN-rapport - apartheid in Israel (Michael Jansen) 
 
41 procent joodse Israeli's voorstander segregatie 
 
Hebben wij in het geval van Israel met apartheid te maken? (Moshe Machover) 
 
Dimensies van een LAT-relatie 
 
Libanon 2006 - Israelische intellectuelen beminnen de oorlog (Ran HaCohen) 
 
Libanon 2006 - Wie zijn de werkelijke terroristen in het Midden-Oosten? 
(Oren Ben-Dor) 
 
'Van een leugen gevallen' - een gedachtewisseling met auteur Susan Nathan 
(Wim de Neuter) 
 
Humanitaire catastrofe - de staat van Palestina, de politieke en economische 
stand van zaken (Sara Roy) 
 
Bezette Gebieden - de cijfers 
 
Grote verwoestingen bij Israelisch offensief in Gaza (Karin Wenger) 
 
Hou ze arm! - Gaza in het donker (Robert Bryce) 
 
Wegkomen met oorlogsmisdaden (Alain Gresh) 
 
Collectieve strafmaatregelen tegen Gazanen - een schending van het 
internationaal recht 
 
Israels liquidatiepolitiek - een lange lijst slachtoffers (Dennis Walters) 
 
Faciliteit 1391 - Israels Guantanamo Bay (Chris McGreal) 
 
De talrijke verboden voor Palestijnen (OCHA) 
 
De economie van Gaza - 79 procent van de huishoudens leeft in armoede (Sara 



Roy) 
 
Koffie met zout - checkpoints nieuwe stijl (Toine van Teeffelen) 
 
Het Palestijnse volk in cijfers (2007)  
 
Mahmoed Abbas de reddende engel? (Jean-François Legrain) 
 
Uitslag verkiezingen PNA-presidentschap (9 januari 2005) 
 
Cijfers: de smalle machtsbasis van PNA-president Mahmoed Abbas (verkiezingen 
9 januari 2005) 
 
HAMAS op het politieke toneel (Jean-François Legrain) 
 
Cijfers: uitslag algemene verkiezingen Palestijnse Gebieden (25 januari 
2006) 
 
FATAH & HAMAS - een gedachtewisseling met Palestina-specialist Jean-François 
Legrain (Constance Baudry) 
 
Kanttekening bij de verkiezingsoverwinning van HAMAS (25 januari 2006) 
 
Hoe FATAH de positie van HAMAS heeft helpen ondergraven (Robert Malley) 
 
HAMAS - bijstelling van eerder ingenomen standpunten (Khaled Hroub) 
 
Moeten HAMAS en FATAH de PNA opheffen? (Jean-François Legrain) 
 
FATAH-HAMAS - onverantwoordelijk handelen door beide partijen (Rashid 
Khalidi) 
 
De psycho-sociale oorzaken van de Palestijnse factiestrijd (Eyad al-Sarraj) 
 
Europa's tweede grote blunder in het Midden-Oosten: het isoleren van 
gematigde islamisten (Alastair Crooke) 
 
De mythe van de 20-seconden concentratie - over de berichtgeving in de media 
(Greg Philo) 
 
Israelische leger gebruikt pers voor psychologische oorlogvoering 
 
Factor 29 - over de asymmetrie in het geweld 
 
Hoe Washington het Kwartet volledig in zijn greep kreeg (Rory McCarthy & Ian 
Williams) 
 
De grote zwendel van 'het vredesproces' (Henry Siegman) 
 
De Israel-lobby (John Mearsheimer & Stephen Walt) 
 
Christelijke zionisten in de Verenigde Staten - een verhaal apart (Victoria 
Clark) 
 
De invloed van christelijk rechts op de Midden-Oostenpolitiek van de 
Verenigde Staten (Stephen Zunes) 
 
De Israel-lobby? - Nee, het is de Amerikaanse politiek die de Arabische 



wereld in woede doet ontsteken (Joseph Massad) 
 
Boycot Israelische apartheid!: Jaffa, Carmel & Sabra - de geschiedenis van 
drie merknamen (Lucas Catherine) 
 
Boycot, desinvesteren, sancties - Waarom Israel? (Jason Kunin) 
 
Desinvesteren en boycot van Israel - een morele noodzaak (Mazin Qumsiyeh) 
 
Boycot als een daad van moreel verzet (Omar Barghouti) 
 
VN: Vorming levensvatbare Palestijnse staat niet langer haalbaar (Patrick 
Saint-Paul) 
 
Eén staat, twee staten? (Moshe Machover) 
 
Terugkeer Palestijnse vluchtelingen - de sleutel tot vrede (Salman Abu-
Sitta)  
 
Recht op terugkeer & compensatie - de betekenis van VN-Resolutie 194 (Badil) 
 
Palestina - de laatste kolonie (Jamil Hilal) 
 
 
BIJLAGEN 
 
Balfour Declaration (2 november 1917) 
 
'Transfer' en verdrijving, als bepleit door kopstukken binnen de 
zionistische beweging (Nur Masalha) 
 
Text Plan Dalet (Plan-D) - 10 March 1948 (General Section) (van commentaar 
voorzien door Walid Khalidi) 
 
VN-Resolutie 181(II) van de Algemene Vergadering (29 november 1947) 
[verdelingsplan voor Palestina]  
 
VN-Resolutie 194(III) van de Algemene Vergadering (11 december 1948) 
[speciale status van Jeruzalem en het recht op terugkeer en compensatie van 
Palestijnse vluchtelingen] 
 
VN-Resolutie 273(III) van de Algemene Vergadering (11 mei 1949) [voorwaarden 
voor toetreding van Israel tot de VN] 
 
VN-Resolutie 303(IV) van de Algemene Vergadering (9 december 1949) 
[internationale status van Jeruzalem] 
 
Vierde Conventie van Genève (titel III, afdeling I t/m III) [van kracht 
sinds 21 oktober 1950] 
 
VN-Resolutie 2253 (ES-V) van de Algemene Vergadering (4 juli 1967) [oproep 
aan Israel om de maatregelen inzake de bestuurlijke eenwording van Jeruzalem 
terug te draaien] 
 
VN-Resolutie 242 van de Veiligheidsraad (22 november 1967) [Juni-Oorlog] 
 
VN-Resolutie 338 van de Veiligheidsraad (22 oktober 1973) [Oktober-Oorlog] 
 



 
 
VN-Resolutie 3237 van de Algemene Vergadering (21 november 1974) [de PLO 
krijgt de status van waarnemer bij de VN] 
 
VN-Resolutie 3246 van de Algemene Vergadering (29 november 1974) [over het 
recht op gewapend verzet] 
 
Verklaring van Venetië (13 juni 1980) [Europa/Israel/Palestijnen] 
 
Oslo-Akkoorden (1993-1995) [Israel-PLO] 
 
Een Radicale Breuk: Een Nieuwe Strategie ter Beveiliging van het Domein 
(juni 1996) [de Midden-Oostenagenda van de Amerikaanse neo-conservatieven] 
 
Slotverklaring Camp David-II (25 juli 2000) [Israel/PLO/Verenigde Staten] 
 
VN-Resolutie 1397 van de Veiligheidsraad (12 maart 2002) [Palestijnse staat] 
 
Routekaart naar Vrede (30 april 2003) [het Kwartet] 
 
Routekaart naar Vrede - het 14-voudige voorbehoud van Israel (25 mei 2003) 
 
Genève-Akkoord (oktober/december 2003) [Israelische en Palestijnse politici] 
 
Ontkoppelingsplan - algemene schets (25 januari 2005) [Israel] 
 
Palestinian Civil Society Calls for Boycott, Divestment and Sanctions 
against Israel (9 juli 2005) 
 
Rapport van de Chefs de Mission van Jeruzalem en Ramallah inzake Oost-
Jeruzalem (24 november 2005) 
 
Document voor een Nationale Dialoog (mei 2006) [initiatief Palestijnse 
politieke gevangenen] 
 
Hoofdpunten Programma Regering van Nationale Eenheid (17 maart 2007) [FATAH-
HAMAS] 
 
Verklaring van de Arabische Staatshoofden inzake het Saoedische 
Vredesinitiatief (maart 2002/maart 2007) 
 
Slotverklaring Bijeenkomst Annapolis (27 november 2007) [Israel/PLO] 
 
Eén Staat Verklaring (29 november 2007) [The London One State Group] 
 
 


