
 1

Palestina en Palestijnen  
betekenis & geschiedenis 

Het volgende is van Joseph E. Katz : http://www.freerepublic.com/focus/news/660257/posts, en 
ook geplaatst op deze site: http://brabosh.com/2011/11/13/pqpct-eiz/.  

Vertaling (herzien), voetnoten en plaatjes door M.V. 

 

 “Er bestaat niet zoiets als een Palestijns-Arabische natie… Palestina is een naam die de Romei-
nen aan Eretz Yisrael gaven met het uitdrukkelijke doel om de Joden te kwellen … Waarom 
zouden wij gebruik maken van die hatelijke naam die bedoeld is om ons te vernederen?” 

 “De Britten kozen ervoor het land dat ze onder hun mandaat plaatsten, Palestina te noemen, wat 
de Arabieren oppikten als de zogenaamde naam van hun natie uit de oudheid, maar ze konden 
die niet eens goed uitspreken en maakten er Falastin1 van, een fictieve entiteit”.  
[Golda Meir, geciteerd door Sarah Honig, The Jerusalem Post, 25 november 1995]. 

Palestina heeft nooit bestaan als een autonome entiteit. 
 “Er is geen taal bekend die Palestijns genoemd wordt. Er is geen onderscheiden Palestijnse cul-

tuur. Er is nooit een land geweest dat bekend staat als Palestina, bestuurd door Palestijnen. Pa-
lestijnen zijn Arabieren, niet te onderscheiden van Jordaniërs (ook een recente uitvinding2), Sy-
riërs, Libanezen, Irakezen, enz.” 

 “Houdt in gedachten dat de Arabieren 99,9 procent van het Midden-Oosten onder controle heb-
ben. Israël staat voor een tiende van een procent van de landmassa. Maar dat is nog te veel voor 
de Arabieren. Ze willen het allemaal hebben. En dat is uiteindelijk waar de strijd in Israël over 
gaat vandaag … Ongeacht hoeveel landconcessies de Israëli’s zullen maken, het zal nooit ge-
noeg zijn”. [Uit Mythen van het Midden-Oosten door Joseph Farah, Arabisch-Amerikaanse re-
dacteur en journalist, WorldNetDaily.Com 11 oktober 2000]. 

 “Vanaf het einde van de Joodse staat in de oudheid tot aan het begin van de Britse overheersing, 
was het gebied dat nu aangeduid wordt met de naam Palestina, geen land, en het had geen gren-
zen, alleen administratieve grenzen”. [Prof. Bernard Lewis, Commentary Magazine, jan. 1975]. 

Wat betekent ‘Palestina’? 
Het is nooit de naam van een natie of staat geweest. Het is een geografische term gebruikt om de 
regio aan te wijzen in die tijd in de geschiedenis toen daar geen volk of staat aanwezig was. 
Het woord zelf is afgeleid van Peleshet een naam die 
vaak voorkomt in de Bijbel en wat in het Engels Philis-
tine geworden is. De Filistijnen waren mediterrane vol-
keren uit Klein-Azië en Griekse plaatsen. Ze bereikten 
de zuidelijke kust van Israël in verschillende golven. 
Een groep kwam in de pre-patriarchale periode en ves-
tigde zich ten zuiden van Berseba in Gerar, waar ze in 
conflict kwamen met Abraham, Izaäk en Ismaël. Een 
andere groep was afkomstig uit Kreta nadat een poging 
tot een invasie van Egypte door Ram/e/ses III in 1194 
vC. hen verdreef. Zij bezetten het zuidelijke kustgebied, 
waar ze vijf nederzettingen stichten (Gaza, Askelon, 
Asdod, Ekron en Gath). In de Perzische en Griekse pe-  

 
Gaza, Askelon, Asdod, Ekron en Gath (Wiki) 

 
1 Naar verluidt bestaat de letter “p” niet in het Arabisch en wordt de uitspraak “f”. 
2 Sinds 1946. 
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riodes kwamen buitenlandse kolonisten voornamelijk uit de Middellandse Zee eilanden en zij ver-
overden de Filistijnse gebieden. Vanaf de tijd van Herodotus noemden de Grieken de oostelijke kust 
van de Middellandse Zee “Syria Palaestina”. 
De Filistijnen waren geen Arabieren en zelfs geen Semieten. Ze waren het nauwst verwant met de 
Grieken. Ze spraken geen Arabisch. Ze hadden geen etnische, taalkundige of historische connecties 
met Arabië of de Arabieren. De naam Falastin die de Arabieren vandaag de dag gebruiken voor 
Palestina, is niet eens een Arabische naam. Het is de Arabische uitspraak van het Grieks-Romeinse 
Paelastina, welke is afgeleid van de Peleshet, (wortel Pelesh). Dat was een algemene term voor 
‘verdelers’, indringers of overvallers. Hiermee werd de invasie van de Filistijnen en de verovering 
van de zeekust bedoeld. 
Het gebruik van de term Palestijnen voor een Arabische etnische groep, is een moderne politieke 
creatie die niet gesteund wordt door de feiten en heeft nooit een internationale of academische ge-
loofwaardigheid gehad vóór 1967. 

Hoe is het land van Israël ‘Palestina’ geworden? 
In de eerste eeuw na Chr. verpletterden de Romeinen het onafhankelijke koninkrijk van Judea. Na 
de mislukte opstand van Bar Kochba3. In de tweede eeuw na Chr. besloot de Romeinse keizer Ha-
drianus om de totale identiteit van Israël, Juda, Judea geheel uit te roeien. Daarom nam hij de naam 
Palestina en plaatste die over het totale grondgebied van het land Israël. Tegelijkertijd veranderde 
hij de naam van Jeruzalem in Aelia Capitolina.4 

 
Munt van Hadrianus uit 136 n.a.v.d. stichting van Aelia Capitolina. Op de achterzijde: COL AEL KAPIT, COND (Wiki) 

De Romeinen doodden vele Joden en verkochten er nog veel meer in slavernij. Sommigen van de 
overlevenden die nog vrij waren, verlieten het verwoeste land, maar het land is nooit helemaal ver-
laten geweest. Er is nooit een tijd geweest dat er geen joden en joodse gemeenschappen waren, 
hoewel de grootte en de condities van deze gemeenschappen enorm heen en weer schommelden. 
Lees hier verder: http://brabosh.com/2011/11/13/pqpct-eiz/. 

 
Hadrianus was keizer van 117 tot 138 nC en bekend voor het bouwen van de Muur van Hadrianus 
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3 Simon bar Kochba was een Joodse verzetsleider. Hij leidde de naar hem vernoemde opstand tegen het Romeinse Rijk 
en zijn keizer Hadrianus in de jaren 132 tot 136 (Wiki). 
4 Volledige Latijnse naam: Colonia Aelia Capitolina. Het was een stad gebouwd door keizer Hadrianus in 131, met het 
statuut van colonia, op de site van Jeruzalem, dat in puin lag toen hij de regio van Syria Palæstina bezocht (Wiki). 
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