
Mandaatsgebied
Het vredesproces tussen Israel en het Palestijn-
se volk is al tientallen jaren aan de gang. Het is een 
van de meest besproken onderwerpen in de media. 
Op 29 november 1947 keurde de VN het delingsplan 
voor Palestina goed, waarbij het gebied verdeeld 
werd in een Joodse en een Arabische staat. De Joden 
accepteerden dit, maar de Arabieren niet. Een dag 
na de onafhankelijkheidsverklaring van Israel op 
14 mei 1948 vielen de omliggende Arabische staten 
het nieuwe land aan. Hoewel de oorlog in 1949 stop-
te, werd er geen vrede gesloten. Er waren slechts wa-
penstilstandsgrenzen, bijvoorbeeld met Libanon 
en Syrië. De oorlog resulteerde ook in de vlucht van 
750.000 Palestijnen naar de Arabische buurlanden.

Vijf hete hangijzers
In 1979 sloten Egypte en Israel vrede. In ruil voor 
het aangaan van diplomatieke betrekkingen ont-
ruimde Israel al het gebied dat het tijdens de oorlo-
gen in 1967 en 1973 op Egypte had veroverd. In 1994 
sloten Jordanië en Israel op soortgelijke wijze vrede. 
Tussen Israel en het Palestijnse volk vlotte het ech-
ter niet. Beide volkeren maken aanspraak op het-
zelfde grondgebied en deling vergt vergaande con-
cessies van beide partijen. Bij de Oslo Akkoorden in 
1993 leken beide partijen over hun schaduw heen te 
springen en serieus over vrede te praten. Israel en de 
Palestijnse vertegenwoordigers sloten verschillen-
de interim-overeenkomsten. Maar echte vrede bleef 
steken op de volgende vijf kwesties: 

zettingen. De Palestijnen willen terugkeren naar 
de grenzen van de wapenstilstand van 1949, maar 
Israel zegt dat dit onmogelijk is, omdat in 1967 
gebleken is dat die grenzen onverdedigbaar zijn en 
omdat enkele nederzettingen zo groot zijn (ze heb-
ben meer dan 20.000 inwoners), dat deze niet meer 
ontruimd kunnen worden. Bij de vrede met Egypte 
ontruimde Israel wel de Joodse nederzettingen in 
de Sinaï woestijn. Israel is bereid stukken grond te 
ruilen met andere gebieden (de zogenaamde ‘land 
swaps’), zodat de grootte van een op te richten 
Palestijnse staat ongeveer hetzelfde zal zijn als het 
gebied dat Israel in 1967 op Jordanië en Egypte 
veroverde. Daarbij komt dat de Palestijnse gebieden 
uit twee delen bestaan, de Gazastrook ( van 1948 tot 
1967 Egyptisch) en de Westoever (van 1948 tot 1967 
Jordaans), die niet met elkaar verbonden zijn. In een 
vredesregeling moet er een constructie komen om 
de twee gebieden met elkaar te verbinden, zodat er 
een Palestijnse staat komt, die levensvatbaar is.
Daarnaast is de status van Jeruzalem een probleem, 
omdat zowel Israel als de Palestijnen het als hun 
hoofdstad zien. Hoewel de stad volledig in handen 
is van Israel, zullen bij een vredesregeling de Arabi-
sche wijken waarschijnlijk aan een Palestijnse staat 
worden toegewezen, terwijl de Joodse wijken bij 
Israel zullen blijven. De Oude Stad van Jeruzalem is 
moeilijker te verdelen: waar hier de grenzen zullen 
lopen, is onderwerp van discussie
Het laatste punt is het vluchtelingenvraagstuk, het 
grootste breekpunt bij de besprekingen. Tijdens 
de oorlog in 1948 zijn vele Palestijnse Arabieren 
gevlucht naar de omringende landen. In de meeste 
landen zijn zij in vluchtelingenkampen onderge-
bracht, maar niet geïntegreerd in de samenleving. 
De Palestijnen vinden dat niet alleen de oorspronke-
lijke vluchtelingen, maar ook al hun nakomelingen 
en andere verwanten recht hebben om zich in Israel 
te vestigen. Israel houdt dit tegen, omdat volgens 
de normale VN-definitie deze andere mensen geen 
vluchteling zijn, aangezien zij nooit in het gebied 

hebben gewoond. Zij moeten welkom zijn in een 
op te richten Palestijnse staat. Als zij zich allemaal 
in Israel konden vestigen, zouden er meer dan 4 
miljoen Arabieren naar Israel komen, waardoor 
dit op termijn een Arabische staat zou worden. 
Israel heeft zich in het verleden bij de Camp David 
onderhandelingen, bereid getoond circa 100.000 
van de oorspronkelijke vluchtelingen toe te laten en 
compensatie te geven voor de andere vluchtelingen. 
Er zijn ook Joodse vluchtelingen die zijn verdreven 
uit de Arabische landen en ook zij hebben volgens 
Israel recht op compensatie.

Oslo Akkoorden, 1993
Hoewel er andere initiatieven waren voor 1993, 
zijn de Oslo Akkoorden de eerste echte stap naar 
vrede tussen Israel en de Palestijnen. In de bossen 

van Noorwegen gingen onderhandelaars van 
de Israelische regering en de PLO (de Palestijnse 
Bevrijdings Organisatie) voor het eerst direct met 
elkaar in gesprek. Enkele maanden later, op 9 sep-
tember 1993, kon in Washington een overeenkomst 
getekend worden.
De Oslo Akkoorden zouden het raamwerk worden 
voor verdere onderhandelingen tussen beide 
partijen. De Palestijnse Autoriteit werd in het leven 

• De veiligheid van Israel
• De grenzen tussen Israel en een Palestijnse staat
• De nederzettingen
• De status van Jeruzalem
• Het vluchtelingenvraagstuk

Voor Israel is het allerbelangrijkste dat de veilig-
heid van de staat en haar burgers gegarandeerd 
wordt. Dit houdt in dat Israel bij het vaststellen 
van grenzen  eisen stelt aan de verdedigbaarheid 
van de staat. Bovendien wil Israel geaccepteerd 
worden als staat voor het Joodse volk. De Palestijnen 
wensen minimaal de beëindiging van de Israelische 
bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de 
totstandkoming van een Palestijnse staat in dit 
gebied en de Gazastrook.

Na 1967
In de Zesdaagse Oorlog van 1967 veroverde Israel de 
Westoever op Jordanië. Hier zijn steden en dorpen 
door Israel gebouwd, de zogenaamde Joodse neder-
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geroepen als interimregering voor de Palestijnse 
gebieden. Belangrijke Palestijnse leiders in bal-
lingschap, onder wie de PLO-voorzitter en latere 
president Yasser Arafat mochten zich op de Weste-
lijke Jordaanoever vestigen. In de vijf jaar na 1993 
zouden alle problemen opgelost moeten worden. 
Een van de belangrijkste doorbraken van de 
Akkoorden was de wederzijdse erkenning van beide 
partijen. De Israelische regering erkende de PLO als 
de legitieme vertegenwoordiger van het Palestijnse 
volk en de PLO beloofde in vrede met Israel te 
zullen leven. Ook deed de PLO op papier afstand 
van terrorisme. Desondanks slaagde de PLO er niet 
in Hamas en andere Palestijnse terreurgroepen te 
bedwingen. In 1995 leidde dat tot een groot aantal 
bloedige aanslagen op Israelische restaurants, 
bussen en markten.
Een ander belangrijk aspect van de Oslo Akkoorden 
was de indeling van de Westelijke Jordaanoever  
in administratieve gebieden. Gebieden die aange-

Obama en Netanyahu, 
het Witte Huis, 2010

Clinton, Barak en Arafat 
in Camp David, 2000

Yitzchak Rabin (1922-1995)
Rabin was twee keer premier 
van Israel. De eerste keer 
was in de jaren zeventig, de 

tweede keer in de jaren negentig, toen 
hij ook de Oslo Akkoorden tekende. Op 
4 november 1995 werd Rabin vermoord 
door een extremistische Israeli.

Benjamin Netanyahu (1949)
Netanyahu was premier van 
Israel van 1996 tot 1999 en 
vanaf 2009. In 2010 stelde hij 

een bouwstop in van tien maanden 
op de Westoever om het vredesproces 
te herstarten. Er kwam echter geen 
Palestijnse reactie.

Belangrijke spelers: Israel
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Yasser Arafat (1929-2004)
Arafat was leider van de PLO 
(Palestijnse vrijheidsorgani-
satie). Hij tekende in 1993 de 

Oslo Akkoorden en voerde in 2000 de 
onderhandelingen in Camp David. Hij 
overleed in 2004 in Parijs.

Mahmoud Abbas (1935)
Abbas was premier (2003) en 
daarna president van de Pales-
tijnse Autoriteit (vanaf 2004; 

hoewel zijn termijn o�cieel in 2009 
eindigde, was hij in 2011 nog steeds 
niet afgetreden). Op 23 september 2011 
deed hij een aanvraag om de Palestijnse 
staat toe te laten treden tot de VN.

merkt worden met A zijn onder volledige controle 
van de Palestijnse Autoriteit. B-gebieden zijn onder 
gezamelijke Palestijnse en Israelische controle: de 
Palestijnen besturen hun burgers, maar zij hebben 
samen met Israel de verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid. In de C-gebieden heeft Israel de volle-
dige controle, behalve over Palestijnse burgers. Het 
gaat hier voornamelijk om de nederzettingen en de 
wegen en checkpoints daaromheen.

Interimbesprekingen
Na de Oslo Akkoorden zijn er diverse verdere 
verdragen gesloten om de gemaakte afspraken uit 
te werken en te ratificeren. Het Hebron Agreement 
uit 1997 ging bijvoorbeeld over de gefaseerde 
terugtrekking van Israel uit de bezette gebieden 
en de veiligheidssituatie in Hebron. Het Wye River 
Memorandum, 1998, borduurde daarop voort maar 
faalde toen beide partijen hun verplichtingen niet 
nakwamen. De PLO weigerde Israel overigens als 
staat van het Joodse volk te accepteren.

Camp David, 2000
Onder leiding van de Amerikaanse president Bill 
Clinton vonden in 2000 de Camp David bespre-
kingen plaats om alle openstaande kwesties tussen 
Israeli’s en Palesijnen in één keer op te lossen. 
Uiteindelijk mislukten deze onderhandelingen. 
Vooral Arafats houding werd gezien als de reden 
hiervoor. Clinton zei hierover: “Het spijt mij dat 
Arafat in 2000 de mogelijkheid aan zich voorbij 
liet gaan om die staat uit te roepen” en de Midden-
Oostengezant van de Verenigde Staten, Dennis 
Ross, zei zelfs dat Arafat “een éénstaat-oplossing” 
wilde: “Niet twee onafhankelijke buurstaten Israel 
en Palestina, maar één Arabische staat, die het hele 
historische Palestina omvat.”
Het grootste struikelblok bleek uiteindelijk het 
vluchtelingenvraagstuk te zijn. Arafat nam geen 
genoegen met het Israelische aanbod om 100.000 
vluchtelingen op te nemen en de rest te compense-
ren voor hun geleden verliezen. Hij hield vast aan 
de eis dat alle vluchtelingen en hun nazaten zich in 
Israel mogen vestigen, waardoor verdere dialoog 
niet mogelijk was.

De tweede intifada brak uit als reactie op het mis-
lukken van de Camp David besprekingen. Het feit 
dat Arafat daar niet tegen optrad, doet vermoeden 
dat hij in Camp David helemaal niet tot een vredes-
regeling wilde komen. Arafat zei ooit tegen Clinton: 
“Je bent een groot man.” Clinton antwoordde: 

conflict; overeenstemming over Jeruzalem, vluchte-
lingen en nederzettingen. De Arabische landen en 
de Palestijnse staat sluiten vredesovereenkomsten 
met Israel.

De Israelische regering accepteerde het plan onder 
een aantal voorwaarden. De Palestijnse Autoriteit 
reageerde positief maar bleek niet in staat of was 
niet bereid het terrorisme te beteugelen en het 
zaaien van haat in de Palestijnse media te stoppen
President Bush bezocht de regio van 2 tot 4 juni 
2003 en verschillende Arabische staten verklaarden 
de Routekaart te steunen. Toen Bush echter de regio 
verliet, pleegden de Palestijnen een aantal terreur-
acties, waaronder een zelfmoordaanslag op een bus 
waarbij zeventien mensen gedood werden. Israel 
antwoordde door gerichte acties op terroristische 
doelen in de Gazastrook uit te voeren.
De Routekaart naar Vrede is blijven steken in fase 
1. De Palestijnen hebben tot op heden niet voldaan 
aan hun verplichting om geweld af te zweren; de 
Islamistische organisatie Hamas, die de macht heeft 
in de Gazastrook, vuurt vandaar wekelijks raket-
ten af op Israel. Israel is zijn verplichtingen met 
betrekking tot de nederzettingen niet nagekomen. 
Een aantal gebieden in de Westoever werden door 
Israel overgedragen aan Palestijns bestuur en 
ook ontruimde Israel in 2005 de hele Gazastrook, 
inclusief alle nederzettingen. Een jaar later pleegde 
Hamas daar een staatsgreep, verdreef Fatah en nam 

de macht over. Grote delen van de Westoever zijn 
nu nog onder Israelische controle en ook wordt er 
nog gebouwd in de nederzettingen, hoewel er geen 
nieuwe nederzettingen bijgekomen zijn.

Olmerts vredesvoorstel
In 2008 deed de toenmalige Israelische premier 
Ehud Olmert de meest verregaande voorstellen voor 
een vredesregeling die er ooit gemaakt zijn, maar 
de Palestijnse president Abbas wees het voorstel af. 
Olmerts plan was gebaseerd op het tot stand komen 
van een Palestijnse staat in de bezette gebieden, 
met uitwisseling van land. Hij stelde voor om 6.3% 
van de Westelijke Jordaanoever bij Israel te trek-
ken, zodat 75% van de Israelische bevolking in de 
gebieden zou kunnen blijven waar ze zijn. In ruil 

Camp David

hiervoor zouden de Palestijnen Israelisch land met 
een oppervlakte van 5.8% van de Westoever krijgen, 
maar ook zou er een verbindingsweg komen tussen 
Gaza en de Westoever, zodat de Palestijnse gebieden 
met elkaar verbonden zijn. De grond hiervan zou 
weliswaar van Israel blijven, maar er zou geen 
Israelische aanwezigheid zijn. In totaal zou er 
327 km² van Israelisch gebied aan de Palestijnen 
gegeven worden.
Opmerkelijk was ook dat Olmert er de voorkeur 
aan gaf om agrarisch land over te dragen, in plaats 
van de Halutza zandvlakte bij Gaza, zoals meestal 
wordt voorgesteld. Het plan hield in dat de Joodse 
gemeenschap in Hebron, na de Westelijke Muur de 
belangrijkste heilige plaats voor Joden, zou moeten 
verdwijnen en dat tienduizenden kolonisten 
verhuisd zouden moeten worden. Ook zouden 
5.000 Palestijnse vluchtelingen zich in Israel mogen 
vestigen.
Daarnaast verklaarde Olmert bereid te zijn om 
Jeruzalem te verdelen. De Arabische wijken zouden 
naar een Palestijnse staat gaan, de Joodse wijken 
zouden bij Israel blijven en de heilige plaatsen 
zouden bestuurd worden door een zogenaamde 
internationale raad van Wijzen, met Palestijnen, 
Saoedi’s, Jordaniërs, Amerikanen en Israeli’s. Con-
doleeza Rice, de voormalige Amerikaanse Secretaris 
van Staat, zegt in haar memoires dat ze niet kon 
geloven hoe ver Olmert wilde gaan. Abbas wees het 
plan echter af, omdat hij 4.5 miljoen Palestijnen die 
de vluchtelingenstatus claimen in Israel wil laten 
wonen. 

De situatie nu
Door de staatsgreep van Hamas in de Gazastrook 
in 2006 is de Palestijnse regering uiteengevallen. 
Hamas bestuurt de Gazastrook en de Palestijnse 
Autoriteit de Westoever, waardoor het onmogelijk 
is om met één stem te spreken over een vrede met Is-
rael. De Fatah-partij, die in de Palestijnse Autoriteit 
de dienst uitmaakt, heeft geen zeggenschap over 
een groot deel van de Palestijnse bevolking. Hamas 
wil nog steeds de vernietiging van Israel (dit staat 
ook in het Handvest van de organisatie) en vuurt 
bijna dagelijks raketten vanuit Gaza af op Israel. 
Hierdoor zijn er regelmatig tegenacties van het 
Israelische leger of luchtmacht. De relaties tussen Is-
rael en het bewind op de Westoever zijn beter, maar 
beide partijen staan wantrouwend tegenover elkaar. 
Veel Israeli’s denken dat de Palestijnse president 
Abbas niet in staat is een eenmaal gesloten vrede te 
handhaven.
Intussen is er een toenadering tussen Hamas en 
Fatah. De Palestijnse Autoriteit heeft namelijk de 
Verenigde Naties gevraagd een eenzijdig uitgeroe-
pen, onafhankelijke staat Palestina te erkennen. Om 
dat te bereiken moet er op zijn minst één regering 
zijn die alle Palestijnse gebieden bestuurt, maar dat 
is nog niet gelukt.

Palestijnse gebieden

Nederzettingen die Israelisch zouden worden

Gebieden die Israelisch zouden worden

Gebieden die overgedragen worden
aan de Palestijnen

Gebieden die Olmert aan de Palestijnen 
wilde overdragen als compensatie voor 
de annexatie van de nederzettingen
 

• 100 km2 bij de Gazastrook 
• 13 km2 in de Bei She'an vallei
   bij Tirat Tzvi

• 10 km2 bij Nataf

• 0,5 km2 bij Mevo Betar

• 7,4 km2 bij Lachish

• 3,2 km2 bij Shomeriya

• 42 km2 bij Yatir

• 151 km2 in de Judea Woestijn
 
Hebron - Gaza verbinding zou een snelweg 
zijn onder Israelische soevereiniteit, maar 
zonder Israelische aanwezigheid.
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“Ik ben geen groot man. Ik ben een mislukkeling, 
dankzij jou.” (“The Right Ear”, in Human Events, 16 
juli, 2001, Vol. 57, Issue 26).

Taba Conferentie, 2001
De gesprekken tussen Israel en de Palestijnse 
Autoriteit in het Egyptische plaatsje Taba in 2001 
waren de laatste poging van president Clinton om 
de onderhandelingen vlot te trekken. Zijn tweede 
termijn als president liep ten einde en ook in Israel 
stonden verkiezingen voor de deur. De partijen 
waren elkaar dicht genaderd. Israel zegde toe 93% 
van het bezette gebied te willen prijsgeven voor een 
Palestijnse staat.

De Routekaart naar Vrede, 2002
De Routekaart naar Vrede was aanvankelijk een 
Deens plan. De Amerikaanse president George W. 
Bush nam het over toen het vredesproces stil lag. In 
november 2003 werd het door de Veiligheidsraad 
van de VN in resolutie 1515 overgenomen als dé 
oplossing om vrede te brengen tussen Israel en het 
Palestijnse volk. Het plan heeft drie fasen:

• Fase 1: Einde van Palestijns geweld, hervorming van 
het Palestijnse politieke stelsel, Palestijnse verkie-
zingen, Israelische terugtrekking uit Palestijnse 
steden en een bouwstop in de nederzettingen.
• Fase 2: Beleggen van een Internationale Conferentie 
met als doel de Palestijnse economie op te bouwen, 
het creëren van een onafhankelijke Palestijnse 
staat met tijdelijke grenzen en, het herstellen van 
multilaterale besprekingen over water, milieu, 
economie, vluchtelingen en controle over wapenbe-
zit. De Arabische staten herstellen de pre-Intifada 
relaties met Israel.
• Fase 3: Tweede Internationale conferentie om tot 
een permanente oplossing te komen. Einde van het 

Obama, Netanyahu en Abbas, 2009

Olmert en Bush, Masada, 2008


