
Wie zijn vluchteling?
Vluchtelingen zijn mensen die hun land om politie-
ke of economische redenen (moeten) verlaten. In het 
Midden-Oosten gaat het om politieke vluchtelin-
gen. Vaak wordt er alleen aan Palestijnen gedacht, 
maar er zijn ook andere groepen vluchtelingen. 
Tijdens de Israelische Onafhankelijkheidsoorlog 
in 1947-1948 verlieten ongeveer 750.000 Palestijnse 
Arabieren het gebied dat nu Israel is. Na de Onaf-
hankelijkheidsoorlog moesten ook 800.000 Joden 
de Arabische landen verlaten. De Joodse vluchtelin-
gen werden binnen korte tijd in Israel, Frankrijk, 
Canada en Amerika opgenomen. Het Palestijnse 
vluchtelingenvraagstuk is echter nog steeds niet 
opgelost doordat de Arabische landen waar zij naar 
toe gingen, weigerden hen te integreren. Zij wonen 
voor een deel nog steeds in kampen.

Ontstaan van het Palestijnse 
vluchtelingenprobleem
Nadat de Verenigde Naties op 29 november 1947 het 
delingsplan voor het mandaatgebied Palestina had-
den goedgekeurd, braken er grootschalige onlusten 
uit. De Arabieren waren tegen het tot stand komen 
van een eigen staat voor het Joodse volk. Er ont-
stond een burgeroorlog met slachtoffers aan beide 
kanten. Op 15 mei 1948, de dag na het uitroepen van 

land al eerder had verlaten. De arme en stuurloze 
Palestijnen bleven achter. 
Aan Arabische zijde werd er opgeroepen tot de 
vernietiging van de staat Israel en genocide op de 
Joden. De Israeli’s riepen niet op tot genocide en 
hadden ook geen beleid om te moorden, maar er 
zijn aan de Israelische kant wel misdaden gepleegd. 
Dit gebeurde onder meer in Deir Yassin, waar meer 
dan honderd Palestijnen, waaronder vrouwen en 
kinderen, werden vermoord door de militante 
bewegingen Irgun en Lehi. Hierna waren geruchten 
over de komst van Israelische troepen al genoeg om 
mensen op de vlucht te doen slaan, ondanks het 
feit dat de Haganah, de grootste legerfractie, zich 
distantiëerde van de moordpartij in Deir Yassin.

Joodse vluchtelingen 
uit de Arabische landen
Na de goedkeuring van het delingsplan in 1947 
werd de positie van de Joden in de Arabische landen 
steeds hachelijker. In Aden, Yemen, Aleppo in Syrië 
en in Bahrein vonden pogroms plaats. Andere lan-
den namen maatregelen die Joden van hun nationa-
liteit beroofden, zoals in Libië, zetten grote aantal-
len gevangen (oa Egypte) of namen hun bezittingen 
in beslag, zoals in Irak. 
Zij sloegen op de vlucht en gingen naar Amerika, 
Frankrijk, Canada of Israel. In Israel kwamen ze 
terecht in vluchtelingenkampen. Ze werden redelijk 

snel geïntegreerd. Nu bestaat circa de helft van de 
Israelische bevolking uit Joden uit de Arabische 
landen en hun nakomelingen (Sefardim).

Vluchtelingen uit 1967
De Zesdaagse Oorlog in 1967 begon na provocaties 
door Egypte en Syrië. Toen vervolgens Jordanië 
West Jeruzalem begon te beschieten, viel Israel Jor-
danië binnen. Het veroverde daarop de Westelijke 

de staat Israel, vielen de Arabische buurlanden het 
land binnen en ontstond er een reguliere oorlog. 
De Arabisch Palestijnse bewoners van het gebied 
verlieten massaal hun huizen, dorpen en steden en 
vertrokken naar de omringende landen. De oorza-
ken hiervoor zijn divers.
De Arabische kant beweert dat de Palestijnen door 
het Israelische leger zijn weggejaagd. Op enkele 
plaatsen is dat zo gebeurd. Er zat echter geen voor-
opgesteld plan achter. Volgens de toonaangevende 
deskundige  prof. Benny Morris, verbonden aan de 
Ben Gurion Universiteit, werden Palestijnen alleen 
verjaagd uit plaatsen waar zij een strategisch gevaar 
voor de op te richten Joodse staat vormden. Daar-
naast blijken Palestijnse Arabieren ook vrijwillig 
te zijn vertrokken. Soms zijn ze door hun leiders 
opgeroepen weg te gaan.  Een voorbeeld hiervan is 
Haifa. De stad werd op 22 april 1948 door de Joodse 
troepen ingenomen. De Joden waren bang dat het 
verkeerd geïnterpreteerd zou worden door de rest 
van de wereld als de Palestijnse Arabieren de stad 
verlieten. Zij vroegen hen daarom te blijven. De 
Palestijnse inwoners overlegden met de Arabische 
Liga. Die vertelde de Palestijnen dat zij niet onder 
Joodse overheersing mochten blijven, waarna zij de 
stad verlieten. Voordat het mandaat afgelopen was, 
waren er bijna 175.000 Palestijnse Arabieren uit het 
gebied gevlucht.
De memoires van Khaled al’Azm, de Syrische pre-
mier tijdens de oorlog, bevestigen dit verhaal:
Sinds 1948 hebben wij geroepen om de terugkeer van de 
vluchtelingen naar hun huizen. Maar wij zijn zelf degenen 
die hen aanmoedigden te vertrekken. Wij hebben vernieti-
ging gebracht aan een miljoen Arabische vluchtelingen, door 
hen op te roepen en te smeken om hun land, hun huizen, 
hun werk en zaken te verlaten’ (Khaled al-`Azm, Memoirs. 
Beirut 1973. Part 1, pp. 386-387).
Angst was de belangrijkste oorzaak van de Pales-
tijnse uittocht. Daarbij kwam ook nog dat de gehele 
politieke en sociale infrastructuur van de Palestijns 
Arabische bevolking instortte omdat de elite het 
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Shlomo Ben-Ami
Ben-Ami werd geboren in Marokko in 
1943 en vluchtte naar Israel in 1955. 
Hij studeerde aan de universiteiten 
van Tel Aviv en Oxford en werd na 
een academische carrière Israelisch 
ambassadeur in Spanje. Daarna was 
hij tussen 1999 en 2001 voor de 
Arbeiderspartij Israels minister van 
Veiligheid en van Buitenlandse Zaken. 
Hij heeft diverse wetenschappelijke 
publicaties op zijn naam.

Albert Metzger
Metzger was de eigenaar van een groot 
aantal luxe hotels in Egypte, waaronder 
het Cecil Hotel in Alexandrië, waar 
hij woonde. In dat hotel logeerden 
mensen als Josephine Baker en Winston 
Churchill. Ook was het hotel het 
hoofdkwartier van de Britten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en werd de slag 
om El Alamein in het hotel voorbereid. 
In november 1956 werd Metzger echter 
als gevolg van de Sinaï campagne, net 
als de meeste Joden in Egypte, het 
land uitgezet. Hij mocht één ko�er 
meenemen.

Bekende Joodse vluchtelingen 
uit Arabische landen

Het Cecil hotel  in Alexandrië

Arabische vluchtelingen 
in Jenin, 1948

Jordaanoever en de Gazastrook. 200.000 Palestijnen 
vluchtten voor het oorlogsgeweld. Ongeveer de 
helft vluchtte voor de tweede keer, na 1948.
Palestijnen raakten niet alleen op drift door het 
Arabisch-Israelisch conflict. In 1970 probeerden 
Palestijnse organisaties tijdens de zogenaamde 
‘Zwarte September’ een staatsgreep tegen het 
Jordaanse bewind en de koning te ontketenen. Het 
Jordaanse leger beet fel van zich af, wat resulteerde 
in de uitzetting van circa 50.000 Palestijnen uit Jor-
danië. Na de Golfoorlog in 1991 waarin Irak Koeweit 
bezette, zette de regering van Koeweit circa 300.000 
Palestijnen het land uit. Hun leiders hadden samen-
gewerkt met de Iraakse bezettingstroepen.
Er is veel discussie over het aantal Palestijnse vluch-
telingen. De Palestijnen vinden namelijk dat niet 
alleen de mensen die daadwerkelijk gevlucht zijn de 
vluchtelingenstatus hebben, maar ook hun kinde-
ren, kleinkinderen, neven en nichten die nog nooit 
in het gebied zijn geweest. Volgens die zienswijze 
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zou het totaal aantal vluchtelingen nu op zo’n 4.5 
miljoen staan. In werkelijkheid zijn nog slechts 
enkele tienduizenden vluchtelingen uit de periode 
1947-1948 in leven.

Situatie nu
De meeste Palestijnse vluchtelingen kwamen in 
de omringende landen terecht. Daar werden zij in 
kampen ondergebracht, waar een deel nu, bijna 65 
jaar later, nog steeds woont. Die landen namen hen 
niet op in de samenleving. Alleen in Jordanië en 
Israel kregen zij burgerrechten.
De oorspronkelijke tentenkampen zijn inmid-
dels betonnen sloppenwijken geworden. Er zijn 
negenenvijftig officiële vluchtelingenkampen in 
Libanon, Jordanië, Gaza, de Westoever en Syrië. In 
Jordanië zijn er bijvoorbeeld tien; het kleinste heeft 
vier duizend inwoners, het grootste tachtigduizend. 
In Libanon was de situatie in de jaren ’60 zo slecht, 
dat de kampen effectief getto’s werden. De inwo-
ners mochten niet naar het buitenland reizen en 
waren uitgesloten van sommige beroepen. Deze 
troosteloze vluchtelingenstatus zorgde ervoor dat 
Palestijnen een gemeenschappelijke identiteit aan-
namen, ongeacht het land waar zij woonden. Israel 
wordt daarbij gebruikt als de gemeenschappelijke 
vijand, die hen dit alles heeft aangedaan. Toch zijn 
het de Arabische landen die hen in de kampen laten 
wonen en uitsluiten van de maatschappij. De reden 
hiervoor is dat de Arabische leiders vinden dat alle 
Palestijnen in Israel moeten leven, zodat zij uitein-
delijk een meerderheid in de Israelische samenle-
ving kunnen worden. 

UNRWA
De UNWRA is de humanitaire hulporganisatie van 
de Verenigde Naties speciaal voor de Palestijnse 

vluchtelingen. De officiële naam ervan luidt: United 
Nations Relief and Works Agency for Palestine Re-
fugees in the Near East. UNRWA verleent diensten 
aan de kampen: de organisatie is niet verantwoor-
delijk voor de handhaving van de orde of voor de 
administratie van de kampen, maar alleen voor 
humanitaire hulp en onderwijs. 
UNRWA krijgt regelmatig kritiek: niet alleen 
over zijn werkwijze, maar ook over zijn rol in het 
Palestijns-Israelisch conflict. Door het bestaan van 
UNRWA kunnen de Palestijnen nooit zelfstandig 
worden, menen sommigen. Alles wordt immers 
voor hen gedaan en zij krijgen hierdoor geen erva-
ring om zelf hun maatschappij op te bouwen. 
Het budget van de UNRWA komt voornamelijk 
uit het Westen. De Verenigde Staten (268 miljoen 
dollar) en de Europese Commissie (228 miljoen) 
betalen het meeste. Nederland staat op de zevende 
plaats van donorlanden, met 28.8 miljoen in 2009. 
Tot 1973 was Israel het meest betalende land in het 
Midden-Oosten; geen van de Arabische oliesta-
ten gaf meer. In 2009 gaven alle Arabische landen 
samen nog geen 72 miljoen. Een land als Qatar (dat 
miljoenen spendeerde om het WK voetbal van 2022 
binnen te slepen) betaalde 150.000 dollar.

‘Recht op terugkeer’
De term ‘recht op terugkeer’ is beladen en proble-
matisch. VN resolutie 194 uit 1948, die overigens 
niet bindend is, bepaalt dat:
‘De Palestijnse vluchtelingen die naar hun woningen willen 
terugkeren en in vrede willen leven met hun buren dit op 
een zo spoedig mogelijk uitvoerbare datum moeten kunnen 
doen’.
Er is echter een probleem met de zinsnede ‘en in 
vrede willen leven’ en met de definitie van ‘vluchte-
ling’. UNWRA stelt dat degenen die minstens twee 
jaar in het Britse Mandaat Palestina woonden en als 
gevolg van de Arabisch-Israelische oorlog van 1948 
zowel hun huis als broodwinning verloren, evenals 
hun nakomelingen, vluchteling zijn. Dit is echter 
niet de gangbare definitie van de term vluchteling. 
Deze definitie dient alleen het praktisch doel van 
het verlenen van hulp. Toch gebruiken de Palestij-
nen die definitie als argument dat al deze mensen 
terug zouden moeten keren naar de huizen die zij 
of hun familie in de oorlog hebben achtergelaten. 
Dat het overgrote deel van deze groep nog nooit in 
het gebied geweest is en dus niet kan terug keren, 
vegen zij van tafel.

De groep die onder de definitie van de UNRWA valt, 
is nu rond de 4.5 miljoen. Het aantal mensen dat in 
1948 zelf gevlucht is, is flink kleiner geworden dan 
de oorspronkelijke 750.000. Het gaat nog om enkele 
tienduizenden, die als er vrede komt moeiteloos 
naar Israel zouden kunnen komen. Israel stelt 
voorts dat financiële compensatie voor het verlies 
aan bezittingen van de Palestijnse vluchtelingen 
alleen kan als er ook compensatie voor de Joodse 
vluchtelingen komt. Daarnaast ziet Israel het vluch-
telingenvraagstuk als een onderdeel van het vredes-
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proces en niet als een apart geval. Een rechtvaardige 
oplossing moet volgens Israel dan ook worden 
gevonden aan de onderhandeltafel, wanneer het 
hele conflict aan de orde komt.

Vredesonderhandelingen
Het vredesproces is steeds vastgelopen op de 
Palestijnse eis tot ‘terugkeer’. Omdat het toelaten 
van Palestijnse vluchtelingen en hun families, in 
totaal 4.5 miljoen mensen, zou betekenen dat de 
hele staat Israel op termijn een Palestijnse staat 
zal worden, is er geen kans dat Israel op dit punt 
flexibiliteit zal tonen. 
Bij de Camp David-onderhandelingen in 2000 
tussen de Israelische premier Ehud Barak en de 

Palestijnse president Arafat bood Israel aan om 
100.000 Palestijnen uit humanitaire overwegingen 
en als familiehereniging naar Israel toe te laten. 
De overige Palestijnen zouden moeten worden 
opgenomen in de op te richten Palestijnse staat 
of in het land waar zij zich bevinden. Israel zou 
30 miljard euro geven voor de integratie van deze 
mensen en een internationaal fonds oprichten voor 
compensatie van eigendommen die zijn achtergela-
ten in de oorlog van 1948. 
Dit voorstel werd door de Palestijnse president 
Yasser Arafat afgewezen. Alle Palestijnse vluchtelin-
gen en hun nakomelingen moesten volgens Arafat 
de keuze krijgen om ‘terug’ te keren naar Israel. De 
Joodse staat zou stapsgewijs al deze vluchtelingen 
moeten opnemen, met zo’n 150.000 per jaar.

Palestine Papers
Begin 2011 werden er door Al Jazeera en de Engelse 
krant the Guardian documenten gelekt over het 
Israelisch-Palestijns conflict, de zogenaamde Pales-
tine Papers. Hierin stond dat bij onderhandelingen 
in 2008 de Palestijnse Autoriteit bereid was om 
slechts 100.000 vluchtelingen naar Israel te laten 
terugkeren. Dit was een concessie van de Palestijnse 
onderhandelaar Erekat. Later in 2011 werd hij door 
zijn president Abbas op dit punt teruggefloten en 
kreeg hij te horen dat hij geen onderhandelingen 
meer met Israel mocht voeren. Israel deed veel 
concessies op het gebied van het territorium. Er 
zou een Palestijnse staat kunnen worden opgericht 
op 98.2% van de bezette gebieden. Jeruzalem zou 
gedeeld worden, waarbij de Arabische wijken naar 
de op te richten Palestijnse staat zouden moeten 
gaan. De partijen waren elkaar dus zeer dicht 
genaderd.
De Palestine Papers geven de indruk dat er moge-
lijk een compromis gevonden kan worden over de 
terugkeer van de oorspronkelijke vluchtelingen uit 
1948.

Mahmoud Darwish
Darwish was de nationale dichter 
van de Palestijnen. Zijn wieg stond in 
Al-Birwa in het noorden van wat nu 
Israel is. In juni 1948 vluchtte hij met 
zijn familie naar Libanon toen het dorp 
aangevallen werd door Israelische 
troepen. Na de middelbare school 
verhuisde hij naar Haifa, Israel, waar 
hij tot 1970 woonde. In 1973 sloot hij 
zich aan bij de terroristische Palestijnse 
Bevrijding Organisatie, waarna hij 
slechts af en toe in Israel op bezoek 
mocht komen. Zijn gedichten gaan 
veelal over het vluchtelingenvraagstuk. 
Hij stierf in 2008.

Ghada Karmi
Karmi is een Palestijnse arts en 
universitair docent in Engeland. Zij 
werd in 1939 geboren in de wijk 
Katamon in Jeruzalem, waar veel 
Arabische Christenen woonden. 
In 1948 vluchtte Karmi met haar 
familie, toen Katamon in de Slag om 
Jeruzalem onder vuur kwam vanwege 
zijn strategische ligging. Later schreef 
zij daarover het boek In Search of 
Fatima. Het gezin vestigde zich in 1949 
in Noord-Londen. Karmi studeerde 
medicijnen aan de Universiteit van 
Bristol. Zij is een Palestijnse activiste 
en doceert aan het Arabisch en Islam 
Instituut van de Universiteit van Exeter.

 

Land 1948 2010

Aden 8.000 0

Algerije 140.000 < 100

Bahrein 600 < 100

Egypte 75.000-80.000 < 100

Irak 135.000-140.000 < 100

Jemen 45.000-55.000 200-300

Libanon 5.000-20.000 < 100

Libië 35.000-38.000 0

Marokko 250.000-265.000 5.500

Jordaanse deel van 
mandaat Palestina 10.000 0

Soedan 350 0

Syrië 15.000-30.000 < 100

Tunesië 50.000-105.000 1.500

Totaal 768.950-891.950 < 7.900

Bekende Palestijnse vluchtelingen

Belangrijkste Joodse bevolkingscentra 
in Arabische landen, 1948-2008
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