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Voorwoord 
 

Blijmoedig begon ik na de zomer van 2005 aan mijn doctoraalscriptie, na een vijf 

maanden durende stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken geweest. Blijmoedig 

was ik vanwege het uitzicht van het typen zonder stropdas over een onderwerp dat ik 

zelf uit mocht kiezen. Door een wat hoog aantal nevenactiviteiten en een moeizame 

zoektocht naar een geschikte onderzoeksvraag werd het werk een langduriger project 

dan voorzien, maar voor u ligt dan toch het resultaat. Ik ben nog steeds erg tevreden 

met de suggestie van prof. Bob de Graaff die uiteindelijk tot de keuze van dit thema 

heeft geleid. Het grootschalige misbruik van de term ‘terrorisme’ en het onvermogen van 

de wetenschappelijke wereld om een eenduidige definitie van het begrip te formuleren 

zijn de redenen waarom ik me in de eerste plaats ben gaan verdiepen in het concept. 

Een literatuurstudie op het gebied, onder leiding van de heer De Graaff, heeft me goed 

op weg geholpen. De ongrijpbaarheid van het concept ‘terrorisme’ en zijn talloze 

verschijningsvormen maken het een onderwerp dat je een leven lang zou kunnen 

bestuderen, zij het op historisch, politicologisch of ethisch vlak.  

 Mijn ouders, mijn vriendin, mijn bestuursgenoten en mijn scriptiebegeleider 

hebben er allen belang bij gehad dat deze scriptie afgemaakt werd – zij het om 

uiteenlopende redenen. Ik dank hen voor hun geduld. De heer De Graaff dank ik in het 

bijzonder voor zijn kritische noot, zijn weigering om me meer bij de hand te nemen en de 

snelheid waarmee hij elke keer een ingeleverd deel wist te behandelen.  

   

  



Terrorisme als keuze 

 6 

Lijst van gebruikte afkortingen 
 

ABC  American Broadcasting Corporation 

ALF  Arab Liberation Front  

ANC  African National Congress 

ANM  Arab Nationalist Movement 

BSO  Black September Organisation 

CBS  Columbia Broadcasting System 

CID  Criminal Investigations Department 

DFLP  Democratic Front for the Liberation of Palestine 

EOKA Ethniki Organosis Kyprion Agoniston (Nationale Organisatie van 

Cypriotische Strijders) 

ETA  Euskadi Ta Askatasuna (Baskische Vrijheid en Vaderland) 

FIS  Front Islamique du Salut (Islamtisch Reddingsfront) 

FLN  Front de Libération Nationale 

GIA  Groupe Islamique Armé 

GSPC  Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat 

HCNL  Hebrew Committee for National Liberation 

IDF  Israeli Defense Forces 

IMRO  Internal Macedonian Revolutionary Organisation 

IRA  irish Republican Army 

IZL  Irgoen Tsvai Leoemi 

LEHI  Lohamei Heroet Israël 

JA  Joods Agentschap 

NBC  National Broadcasting Company 

NZO  Nieuwe Zionistische Organisatie 

OAS  Organisation Armée Secrète 

OPEC  Organisation of the Petroleum Exporting Countries 

PA  Palestinian Authority 

PLO  Palestinian Liberation Organisation 

PDFLP  Popular Democratic Front for the Liberation of Palestine 

PLA  Palestinian Liberation Army 

PNF  Palestinian National Fund   



Terrorisme als keuze 

 7 

PFLP  Popular Front for the Liberation of Palestine 

PFLP-GC Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command 

PNC  Palestinian National Council 

PPSF  Palestinian Popular Struggle Front 

RAF  Rote Armee Fraktion 

RPF  Revolutionary Propaganda Force 

UNSCOP United Nations Special Committee On Palestine 

USSR  Unie van Socialistische Sovjet-Republieken 

VN  Verenigde Naties 

VS  Verenigde Staten (van Amerika) 

WZO  Wereld Zionistische Organisatie 

ZO  Zionistische Organisatie 
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Hoofdstuk 1  |  Inleiding 
 

Het conflict tussen Israël en Palestina houdt de wereld al tientallen jaren in zijn ban. 

Duizenden doden zijn aan beide zijden gevallen en de situatie is, talloze initiatieven ten 

spijt, nog steeds alleen maar uitzichtloos te noemen. Op het moment van schrijven is de 

Israëlische regering bezig met de bouw van een veiligheidsmuur om de Palestijnse 

gebieden. Het zeer controversiële bouwsel heeft de bestaande verhoudingen nog verder 

verscherpt. In het gebied vinden veel activiteiten plaats die door Israël en meestal vele 

andere landen bestempeld worden als terrorisme. Dit is echter niets nieuws: groepen als 

Fatah en het Peoples’ Front for the Liberation of Palestine (PFLP), met nog enkele 

andere groepen verenigd in de PLO (Palestinian Liberation Organisation), bepaalden 

met name aan het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig het 

gezicht van het internationale terrorisme. Bekend zijn onder andere de vliegtuigkapingen 

en de aanslag op elf Israëlische atleten op de Olympische Spelen in München in 

september 1972. Vandaag de dag is het voornamelijk de Islamistische Hamas-beweging 

die het beeld bepaalt.  

Minder bekend bij het grote publiek is de strijd die door Joodse groeperingen 

geleverd is tegen de Britse bezetters in de jaren dertig en veertig van de twintigste 

eeuw. In 1917 gaf de Britse regering de zogeheten Balfour Declaration uit, waarin stond 

dat de Joden een ‘national home’ mochten oprichten in Brits Palestina. Na 1929 

krabbelde de Britse regering echter steeds meer terug vanwege haar belangen in de 

Arabische wereld. De Joodse groepen die in de jaren dertig ontstonden hadden 

immigratie dan ook hoog op de agenda staan; er moest een ‘fait accompli’ gecreëerd 

worden. De bekendste twee groepen waren Irgoen Tsvai Leoemi (ook bekend als Etzel 

en over het algemeen kortweg aangeduid als Irgoen) en een radicale splintergroepering 

hiervan, Lohamei Heroet Israel, bekend onder het acroniem LEHI. Enkele prominenten 

uit de Israëlische politiek hebben deel uitgemaakt van Irgoen. Menachem Begin, de 

zesde premier van Israël (1977-1983) is de bekendste: hij was lid van de organisatie 

vanaf 1941 en werd in 1947 haar leider. In 1948 hief hij Irgoen op en vormde Heroet, de 

voorloper van de huidige rechtse Likoed-coalitie. De ideologische achtergrond van 

Irgoen is gebaseerd op het revisionistische Zionisme1 van Ze’ev Jabotinsky. Voordat 

                                                
1 Het Zionisme van Jabotinsky onderscheidt zich voornamelijk door de inflexibiliteit in het streven naar 
soevereiniteit over heel het ‘land van Israël’, wat zich uitstrekt over beide oevers van de Jordaan. 
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Begin naar Palestina kwam was hij leider van Betar, de revisionistisch-Zionistische 

jeugdorganisatie die Jabotinsky in Oost-Europa had opgezet.  

 In deze scriptie zal ik een objectieve vergelijking maken tussen de Irgoen en de 

PLO in hun identiteit als terroristische groeperingen. Irgoen was de grootste van de 

Joodse verzetsgroeperingen in het Palestina van voor 1948 en de PLO is tussen 1948 

en 1980 de grootste en meest spraakmakende Palestijnse terroristische organisatie 

geweest in hetzelfde gebied. In deze scriptie is de periode van 1948 tot 1980 gekozen 

voor de PLO. Het zwaartepunt wat betreft aan de PLO gerelateerde terroristische 

activiteiten ligt tussen 1968 en 1973. Om de oorzaken, de gevolgen en de nasleep mee 

te nemen in de behandeling is voor de genoemde periode gekozen. Afgezien van de 

duidelijke belangentegenstelling vertonen de twee groepen op het eerste gezicht veel 

gelijkenis: de groepen vochten voor wat in hun ogen de ‘bevrijding’ was van hun land. 

Daarnaast gebruikten ze allebei de internationale media om hun zaak kracht bij te zetten 

en tot slot is zowel de Irgoen als de PLO opgegaan in een politieke organisatie. Naast 

de relatieve onbekendheid van het Joodse terrorisme voor 1948 en de genoemde 

overeenkomsten tussen beide groepen, is het gebrek aan neutraliteit dat in de media en 

de academische wereld te zien is met betrekking tot het conflict voor mij een belangrijke 

drijfveer om een systematische vergelijking te maken.  

Met betrekking tot de term ‘terrorisme’ bestaan natuurlijk de nodige 

moeilijkheden. Wat door sommigen als vrijheidsstrijd wordt ervaren, noemt een andere 

groep terrorisme: een bijna klassieke tegenstelling. Talloze academici en 

overheidsinstellingen hebben in de afgelopen jaren een poging ondernomen een 

definitie op te stellen.2 Overheidsinstellingen zoals veiligheidsdiensten of ministeries 

hanteren meestal definiëringen die passen bij hun verantwoordelijkheden, terwijl 

academici een alomvattende definitie beogen. Een vergelijking op basis van een enkele 

definitie, of van een louter kwantitatieve benadering zou onzinnig zijn. Dit zou veel lagen 

van het fenomeen dat terrorisme is buiten beschouwing laten en daardoor een goede 

vergelijking onmogelijk maken. Wat mijns inziens wel tot een goede vergelijking leidt, is 

het opstellen van een raster van objectieve criteria of vergelijkingspunten waarbij het 

fenomeen ‘terroristische groepering’ ontleed wordt. Hierbij kan gedacht worden aan 

bijvoorbeeld doelen, middelen, steun onder de bevolking en aanwending van religie.  

                                                
2 Het eerste hoofdstuk van Bruce Hoffman, Inside terrorism (Londen 1998) biedt een overzicht van enkele 
gehanteerde definities en de problemen die ontstaan bij pogingen een definitie te formuleren. 
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 Hoofdstuk 2 bevat een beknopte geschiedenis van het terrorisme. In hoofdstuk 3 

wordt een kort overzicht gegeven van de discussie rondom de definitie van terrorisme. 

Het raster dat gebruikt wordt voor de analyse van de gekozen groeperingen wordt in 

hoofdstuk 4 uiteengezet en in hoofdstuk 5 staat het resultaat van de toepassing van dit 

raster op de PLO en Irgoen Tsvai Leoemi. De conclusie van het onderzoek staat in 

hoofdstuk 6. 
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Hoofdstuk 2  |  Een geschiedenis van het terrorisme 
 

Het begrip ‘terrorisme’ heeft door de jaren heen de nodige veranderingen doorgemaakt. 

Dit maakt het definiëren van de term een behoorlijke uitdaging, aangezien de 

veranderlijkheid het verdedigbaar maakt dat terrorisme überhaupt geen vaste betekenis 

heeft en daarmee een non-begrip is. Mocht de wereld in de toekomst bijvoorbeeld 

geconfronteerd worden met een terroristische groepering die aanslagen pleegt met 

grotere consequenties dan die van 11 september 2001, dan zullen de kenmerken van 

die groep (Boeddhistisch? Christelijk? Zuid-Amerikaans? Centraal-Aziatisch?) de 

‘nieuwe’ betekenis van terrorisme grotendeels definiëren, voornamelijk in niet-

academische en journalistieke sferen. Voor een beter beeld van terrorisme als begrip en 

als veranderend principe is het goed een chronologisch overzicht door te nemen van 

bekende, betekenisvolle terroristische groeperingen. De ervaringen van groeperingen 

zijn in veel gevallen lessen of inspiratie geweest voor andere organisaties.  

Het is min of meer vanzelfsprekend dat de meningen verschillen over het belang 

van bepaalde groepen of mensen en aangezien het overzicht beknopt is zijn er actoren 

wel en niet in opgenomen. De beperking heeft ook te maken met de samenhang. De 

term ‘terroristen’ blijft een verzamelbegrip van mensen (verenigd in groepen) met heel 

specifieke, groepseigen doelen. Gebaseerd op die doelen of de gebruikte strategieën 

kan er echter wel samenhang aangebracht worden in de geschiedenis van het 

terrorisme. De geschiedenis van het terrorisme is in dit werk in drie fases opgedeeld, 

namelijk de fase ‘terrorisme avant la lettre’, ‘terrorisme tot aan de Tweede Wereldoorlog’ 

en ‘terrorisme na de Tweede Wereldoorlog’. Na de Tweede Wereldoorlog kregen 

terroristische groepen meer reikwijdte, grotendeels vanwege de sterk toegenomen 

middelen van massacommunicatie en daarmee de toegenomen impact van daden. De 

belangrijkste groepen waarmee de wereld sindsdien te maken heeft gehad zijn grofweg 

onder te verdelen in antikolonialistische of separatistische terroristen, extreemlinkse 

terroristen (hoewel er zeker rechtse terroristen actief zijn geweest) en religieuze 
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fundamentalisten.3 Omdat deze typen zich niet los van elkaar ontwikkeld hebben, wordt 

hier een meer chronologische volgorde aangehouden. 

                                                
3 Fred Halliday, Two hours that shook the world. September 11th, 2001: causes & consequences, (Londen 
2002) 77. 
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2.1  |  Terrorisme avant la lettre 
 

Voordat terrorisme als term bestond, waren er al groepen of sektes die tactieken of 

technieken hanteerden die vandaag de dag als terrorisme bestempeld zouden worden. 

Een van de oudste groepen is de Sicarii, een Joodse religieuze sekte die vermoedelijk 

tussen 66 en 73 na Christus ageerde tegen de Romeinen en hun bondgenoten in 

Palestina.4 Over hun doelen is weinig bekend, maar hun tactiek was het moorden met 

een zwaard in drukke menigtes.5 Een wat bekendere groepering is de Hashishin (het 

Engelse woord ‘assassin’ is een afgeleide van deze term), een moslimsekte, die met 

name in de 12e en 13e eeuw actief was in Syrië en Perzië.6 De slachtoffers waren 

meestal christenen en moslims met een vooraanstaande rol in politiek of religie, het 

gebruikte wapen was zonder uitzondering de dolk en na de daad probeerde de dader 

niet weg te komen of zijn rol te ontkennen maar wachtte hij op zijn arrestatie. Het 

overleven van een missie zou namelijk enorme schaamte met zich meebrengen.7 Zo 

bezien lijken de activiteiten van de Hashishin op die van de hedendaagse 

zelfmoordterrorist. Van de 7e tot en met de 19e eeuw waren in India de Thugs actief, een 

goed georganiseerde sekte bestaande uit moslims en Hindoes, verenigd in een 

bepaalde benadering van de verering van de godin Kali. Thugs zagen het als een heilige 

zaak reizigers te vermoorden (door middel van rituele wurging) en te ontdoen van hun 

rijkdommen. In de negentiende eeuw hebben de Britten de Thugs uitgeroeid.8  

                                                
4 Walter Laqueur, Terrorism (Londen 1977) 7. 
5 Ibidem, 7. 
6 John Thackrah, Dictionary of terrorism (Londen/New York 2004) 20. 
7 Ibidem, 20. 
8 Bruce Hoffman, Inside terrorism (Londen 1998) 89 en Laqueur, Terrorism 9-10. 
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2.2  |  Terrorisme voor de Tweede Wereldoorlog 
 

De eerste officiële vermelding van de term ‘terrorisme’ stamt uit het eind van de 

negentiende eeuw9, en verwees naar het regime van Maximilien Robespierre en de 

Jacobijnen in het post-revolutionaire Frankrijk. Terrorisme associëren we vandaag de 

dag niet meer met staatsactiviteit, maar er zijn nog wel duidelijke overeenkomsten aan 

te wijzen tussen het ‘regime de la terreur’ en hedendaags terrorisme: het was een 

gestructureerd en goed georganiseerd project met als doel het creëren van een betere 

maatschappij voor iedereen.10 Terrorisme kreeg na de executie van Robespierre in juli 

1794 de connotatie van misbruik van staatsmacht.11  

De Franse Revolutie leidde tot de ontwikkeling van het nationalisme en anti-

Monarchale sentimenten door heel Europa en daarmee samenhangend ontstonden er 

nieuwe ideologieën en nieuwe visies op geweld, leidend tot nieuwe vormen van 

terrorisme. Carlo Pisacane, een Italiaanse revolutionair die een belangrijke rol speelde 

tijdens het Risorgimento, ontwikkelde het concept ‘propaganda van de daad’: pamfletten 

en socialistische literatuur hadden volgens hem minimale impact, terwijl propaganda van 

daad een geschikter wapen was om het bewustzijn van het volk aan te wakkeren.12 De 

notie van propaganda van de daad is een idee dat tot op de dag van vandaag een 

belangrijke rol speelt bij rebellen en terroristen, zij het in een rudimentaire 

hoedanigheid.13  

 De meest notoire terroristische groepering van de tweede helft van de 

negentiende eeuw was ook de eerste groep die het concept van Pisacane in de praktijk 

bracht.14 Narodnaya Volya (wat zoveel betekent als ‘de wil van het volk’), was een 

Russische terroristische groepering met ongeveer vijfhonderd actieve leden. Zij wilde 

tussen 1878 en 1881 het Russische volk met harde hand aansporen zich te bevrijden 

van het juk van Tsaar Alexander II en te strijden voor een grondwet die het volk zou 

dienen.15 Narodnaya Volya koos zorgvuldig symbolische slachtoffers uit om een 

                                                
9 Ibidem, 15. 
10 Ibidem, 16. 
11 Ibidem, 17. 
12 Laqueur, Terrorism 49-50. 
13 Hoffman, Inside terrorism 17. 
14 Walter Laqueur, The new terrorism. Fanaticism and the arms of mass destruction (Londen 2001) 16. 
15 Ibidem, 17. 
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revolutie van onderaf te ontketenen.16 De groep heeft wel altijd grote wroeging gevoeld 

bij het nemen van een mensenleven en weigerde onschuldige omstanders te doden.17 

Laqueur duidt Narodnaya Volya als veruit de belangrijkste terroristische groepering van 

de late negentiende eeuw18; op internationaal niveau vormde de tactiek van de 

organisatie een voorbeeld voor allerlei (maar met name linkse) verzetsbewegingen.19 

Tussen ruwweg 1880 en de Eerste Wereldoorlog ontstonden er enkele 

nationalistische groepen die zich verzetten tegen het Ottomaanse en het Habsburgse 

rijk. In Oost-Turkije begonnen Armeense groeperingen aanslagen te plegen op 

Ottomaanse veiligheidstroepen en hoogwaardigheidsbekleders, om de bezetter een slag 

toe te brengen en internationale aandacht te vragen voor de Armeense situatie.20 In 

Bulgarije, Griekenland en Servië was IMRO actief, een organisatie die streed voor een 

vrij Macedonië. Aan het begin van de twintigste eeuw ontstond in Bosnië de organisatie 

Mlada Bosna (Jong Bosnië). Deze groep werd als bron van mankracht gebruikt door het 

Servische Narodna Obrana, een geheime pan-Slavische, anti-Habsburgse groepering 

waar veel hoge Servische regerings- en legerfunctionarissen deel van uitmaakten.21 In 

1911 splitste een groep zich af van Narodna Obrana. Deze noemde zich Crna Ruka 

(lett. ‘zwarte hand’). Een van de leden van deze groep, genaamd Gavrilo Princip, 

pleegde uiteindelijk de moord op Aartshertog Franz Ferdinand en gaf daarmee de 

aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog. 

                                                
16 Ibidem. 
17 Hoffman, Inside terrorism 18. 
18 Walater Laqueur, A history of terrorism (New Jersey 2001) 11. 
19 Hoffman, Inside terrorism 19. 
20 Ibidem, 20. 
21 Ibidem, 21. 
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2.3  |  Terrorisme na de Tweede Wereldoorlog 
 

In de periode na de Tweede Wereldoorlog (ongeveer vijftien jaar) waren er veel 

antikoloniale terroristische groepen actief. Irgoen Tsvai Leoemi is een van de groepen 

die als onderwerp dienen voor dit werkstuk, daarom wordt er hier niet diep op ingegaan. 

De voortrekkersrol die Irgoen (samen met het radicalere LEHI) heeft gehad op 

antikoloniaal vlak is echter belangrijk om te noemen.22 Voornamelijk EOKA in Cyprus en 

FLN in Algerije voelden zich gesterkt door de overwinning van Irgoen op de Britse 

bezetter. Ook hebben beide organisaties strategisch gezien een voorbeeld genomen 

aan de Irgoen. Zowel EOKA als FLN zetten namelijk in op het genereren van 

internationale aandacht voor hun zaak.23 In 1953 schreef de Griekse kolonel George 

Grivas een gestructureerd plan om de Britse bezetters uit Cyprus te jagen en 

eenwording met Griekenland, ‘enosis’, te bewerkstelligen. De gewelddadige campagne 

van EOKA, opgericht door Grivas, begon in 1955. Tot groot ongenoegen van de 

bevolking reageerde de Britse bezetter met krampachtige en repressieve maatregelen 

op de uitgekiende campagne van EOKA. Met de zichtbare aanwezigheid in de steden 

had EOKA een subliem propaganda-apparaat, waardoor de Cypriotische kwestie een 

half jaar na het begin van de campagne op de agenda van de Algemene Vergadering 

van de Verenigde Naties kwam te staan.24 

Het Algerijnse FLN werd opgericht in 1954 en probeerde door middel van (bom-) 

aanslagen onafhankelijkheid van de Franse koloniale overheersers te verkrijgen. Mede 

door toedoen van het FLN ontstond er een bloedige burgeroorlog in Algerije.25 Belangrijk 

voor de internationale opinievorming was de gewelddadige en vaak onethische manier 

waarop Frankrijk het FLN bestreed.26 In 1961 werd door Franse kolonisten en (oud-) 

militairen OAS opgericht, een rechtse terroristische organisatie die met een laatste 

offensief de Algerijnse onafhankelijkheid probeerde af te wenden.27 In maart 1962 

bereikten Frankrijk en Algerije echter een wapenstilstand. Later dat jaar kwam de 

definitieve onafhankelijkheid van Algerije tot stand.  

                                                
22 Ibidem, 48. 
23 Ibidem, 57. 
24 Ibidem, 58-59. 
25 Ibidem, 60-64. 
26 Ibidem, 63-64. 
27 Harry Henderson, Global terrorism. The complete reference guide, (New York 2001) 53. 
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De overwinning van het FLN heeft als belangrijke inspiratie gediend voor onder 

meer het ANC in Zuid-Afrika, maar ook voor de in 1964 opgerichte PLO.28 Op de PLO 

wordt in dit werk vanzelfsprekend dieper ingegaan, maar in verband met de samenhang 

met andere organisaties wordt zij hier kort besproken. Yasser Arafat had als leider van 

Fatah al vanaf de jaren vijftig contacten met de Algerijnse revolutionairen en tijdens de 

Palestijnse strijd tegen Israël ontving Fatah belangrijke morele en materiële steun van 

het FLN.29 Na de Arabische vernedering in de Zesdaagse oorlog (5-10 juni 1967) 

vormde Yasser Arafat de PLO om van een niet-militaire naar een strijdbare 

organisatie.30 Waar FLN en EOKA zich beperkten tot het zoeken van internationale 

aandacht, breidde de PLO ook het slagveld zelf uit tot over de grenzen. Van de gijzeling 

van (en moord op) elf Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München in 

september 1972 was naar schatting een kwart van de wereldbevolking zich bewust.31 De 

daders, de Zwarte September Organisatie (die pas nadien bij de PLO bleken te horen), 

omschreven het als ‘(…) painting the name of Palestine on a mountain that can be seen 

from the four corners of the earth’. 32 

Een van de bekendste separatistische groeperingen is het Iers Republikeins 

Leger, beter bekend onder het Ierse acroniem IRA. De ‘troubles’ in Ierland hebben een 

lange voorgeschiedenis. Die geschiedenis begint al in de zestiende eeuw. De inzet van 

de IRA tegen (voornamelijk) de Britse regering draait om de Engelse provincie Ulster 

(Noord-Ierland). Met name in de jaren zeventig pleegde het IRA veel aanslagen, daarna 

werd het minder. De jaren negentig stonden in het teken van een vredesproces. Het IRA 

was/is veruit de grootste Ierse terroristische groepering. Er waren naast het IRA echter 

wel enkele Republikeinse (splinter-)groeperingen en ook zijn er Unionistische 

(protestantse) terroristische groeperingen geweest, zoals de Ulster Defence Association. 

Het terrorisme in Ierland heeft naast een nationalistisch/separatistische kant dus ook 

religieuze connotaties. Wat betreft tactiek had de IRA alles goed doordacht: de 

frequentie van aanslagen en doelkeuzes waren zo, dat de groep nooit leden van haar 

achterban overvoerde en zich daarmee ervan vervreemdde.33 
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29 Ibidem, 60. 
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31 Hoffman, Inside terrorism 74. 
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Laqueur signaleert enkele belangrijke overeenkomsten tussen het IRA en de 

Spaanse ETA.34 Beide organisaties grijpen terug op gebeurtenissen uit een ver verleden 

en dus een beleving van eeuwenlang onrecht. Daarnaast vertegenwoordigt zowel de 

ETA als het IRA een minderheid van de bevolkingsgroep voor wier bevrijding zij strijden. 

Het Baskisch nationalisme werd door generaal Francisco Franco, die het land van 1939 

tot 1975 regeerde, aan het begin van de jaren zestig effectief de kop ingedrukt.35 Hierna 

begon de ETA met het plegen van aanslagen. De tweede helft van de jaren zeventig en 

de jaren tachtig waren het bloedigst: meer dan achthonderd mensen vonden bij 

schietincidenten en bomaanslagen de dood36. De Basken kregen in 1979 een grote 

mate van autonomie in hun regio en waren er in 1980 verkiezingen voor het Baskisch 

parlement. Paradoxaal genoeg vielen juist in deze twee jaren de meeste doden.37 

Het terrorisme zoals het zich ontwikkelde in Zuid-Amerika is een zelfstandig 

fenomeen. Wel hebben Latijns-Amerikaanse bewegingen het concept van de ‘stedelijke 

guerrilla’ ontwikkeld, een mengvorm van terrorisme en guerrilla.38 Deze ontwikkeling 

kwam voort uit het besef onder guerrillastrijders in de jaren zestig en zeventig, dat de 

klassieke guerrilla, die zich voornamelijk op het platteland richtte, verouderd was 

geraakt. Dit proces was begonnen in Venezuela rond 1962/1963, het destijds meest 

verstedelijkte Zuid-Amerikaanse land. De stedelijke guerrilla was een van drie tactieken 

die tegelijk ten uitvoer moesten worden gebracht.39 De linkse Europese bewegingen 

probeerden tevergeefs deze Latijns-Amerikaanse tactiek toe te passen.40 

Van de Europese linkse bewegingen van het eind van de jaren zestig en de jaren 

zeventig is de Duitse het bekendst: de uit radicale studentenbewegingen voortgekomen 

Rote Armee Fraktion, ook bekend als de Baader-Meinhof-Groep. De RAF was solidair 

met de Derde Wereld, tegen de Vietnam-oorlog, anti-kapitalistisch en anti-

imperialistisch.41 Van de Palestijnen ontvingen de leden training en wapens, wat 

revolutionair was omdat een dusdanige samenwerking tussen terroristische groepen nog 

nooit eerder tot stand was gebracht.42 Na de val van de muur in 1989 bleek uit Oost-

Duitse archieven, dat ook de Stasi verschillende RAF-terroristen had geherbergd en 

                                                
34 Laqueur, The new terrorism 56. 
35 Henderson, Global terrorism 39.   
36 Ibidem, 40. 
37 David Whittaker, The terrorism reader (Londen 2001) 135. 
38 Laqueur, History 180. 
39 Ibidem, 179. 
40 Ibidem, 175. 
41 Hoffman, Inside terrorism 80-81. 
42 Ibidem, 82. 
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getraind.43 Over de betekenis van de RAF en 2 Juni-beweging (een afsplitsing van de 

RAF) zijn deskundigen het niet eens. Bruce Hoffman is van mening, dat de groep echt 

handelde vanuit een gevoel van onrecht, in ieder geval de eerste generatie.44 Walter 

Laqueur wijst in ‘the New Terrorism’ echter voornamelijk op drugsgebruik bij de RAF-

leden van het eerste uur en de zeer beperkte symbolische waarde van de gekozen 

slachtoffers voor de belangen van de RAF.45 In de laatste jaren van haar bestaan (in 

1992 hief de groep zichzelf op) werden de aanslagen beter gepland, maar het 

ideologische fundament werd steeds onduidelijker.46 Italië kende in de jaren zeventig en 

tachtig ook een golf van links geweld. De belangrijkste daders waren de Rode Brigades 

(Brigate Rosse), voortgekomen uit radicale studentenbewegingen en de Italiaanse 

Communistische Partij. Samen met de RAF en o.a. het Franse ‘Action Directe’ hebben 

de Brigate Rosse in de jaren tachtig tevergeefs getracht een Europees (links) 

terroristisch netwerk op te zetten met een structuur als die van de PLO.47  

Succesvoller op het gebied van internationale terroristische netwerken was 

Moammar Khadaffi, president van Libië sinds een coup in 1969. Voornamelijk 

gedurende de jaren zeventig en tachtig stond Libië internationaal bekend om het 

steunen van terroristische activiteiten (op het gebied van financieën, training en 

herberging), waaronder die van Libische terroristen, maar ook van de RAF en 

verschillende organisaties onder de PLO-vlag. Een combinatie van aanslagen – onder 

andere op een discotheek in Berlijn en een mislukte aanslag op een Amerikaans 

vliegtuig – en militaire botsingen tussen Libië en de Verenigde Staten, deden de VS 

uiteindelijk besluiten tot een luchtaanval op Libië in april 1986. Hoewel de terroristische 

activiteiten van Libië in de jaren daarna afnamen, bleek Khadaffi wel betrokken te zijn bij 

het opblazen van Pan Am vlucht 103 boven het Schotse Lockerbie in 1988 en van een 

Frans vliegtuig boven Tsjaad. Pas in 2003 gaf Libië officieel toe betrokken te zijn 

geweest bij de aanslagen. In Khadaffi’s beleid is moeilijk een duidelijke lijn te 

onderscheiden; hij lijkt zelf niet een groter goed voor ogen gehad te hebben, slechts 

gebieds- en machtsuitbreiding. Daarbij was zijn beleid op de gebieden van onder andere 

bondgenoten en doelwitten wispelturig te noemen.  

                                                
43 ‘Bombs away’, The economist vol. 323, nr.7755 (1992) 50. 
44 Hoffman, Inside terrorism 80-81. 
45 Laqueur, The new terrorism 28-29. 
46 ‘Bombs away’. 
47 J.M. Lutz en B.J. Lutz, Global terrorism (Londen/New York 2004) 126. 



Terrorisme als keuze 

 20 

Aan de andere kant van het Midden-Oosten vond in 1979 een revolutie plaats 

met grote gevolgen voor het internationale terrorisme. Net als in Libië betrof het een 

leider die via terroristen machtsgewin probeerde te bereiken. In Iran werd de Sjah, die 

door de VS in het zadel was geholpen, van de troon gestoten door de sji’itische 

Ayatollah Khomeini. Khomeini verleende financiële en praktische steun aan (met name 

sji’itische) fundamentalistische groepen, maar ook aan Palestijnse bewegingen. Nergens 

was de Iraanse invloed echter zo groot als in Libanon. In de Libanese stad Baalbek 

ontstond in 1982 met Iraanse (en Syrische) steun de Hezbollah (lett. de partij van 

God).48 Deze partij richtte zich, net als Iran, specifiek tegen de Verenigde Staten en 

Israël.49  

Israël was in juni 1982 Libanon binnengetrokken om korte metten te maken met 

PLO-milities die vanuit Libanon aanslagen op Israël pleegden. Een internationale 

vredesmacht, bestaande uit Amerikaanse, Franse en Italiaanse troepen, arriveerde in 

augustus 1982 in Libanon om op het verdrijven van de milities toe te zien. Hezbollah 

pleegde op 18 april 1983 voor het eerst een aanslag. Een zelfmoordterrorist blies met 

een vrachtwagen vol springstof de Amerikaanse ambassade in Beiroet op, dodental 63. 

Dezelfde tactiek werd gebruikt op 23 oktober van hetzelfde jaar, ditmaal op zowel de 

Franse als de Amerikaanse marinebasis, met als resultaat een dodental van 299. Na 

een tweede aanslag op de Amerikaanse ambassade (20 doden) in september 1984 

vertrok de VS uiteindelijk uit Libanon. Zestien jaar later verliet Israël definitief de 

zogeheten veiligheidszone in het zuiden van Libanon, wat door Hezbollah als 

overwinning gezien wordt.50 Sindsdien heeft Hezbollah effectieve controle over vijftien 

procent van het Libanese grondgebied weten te bewerkstelligen en een aanzienlijk 

arsenaal verzameld.51 Daarnaast maakt de politieke tak van Hezbollah sinds 1992 deel 

uit van het Libanese parlement, met wisselend, maar de afgelopen jaren toenemend 

succes. 

Tussen 1954 en 1962 was Algerije al het tafereel van een 

onafhankelijkheidsoorlog. In de jaren negentig vond in Algerije nog een zeer bloedige 

oorlog plaats. Hierbij kwamen meer dan honderdduizend mensen om het leven. Grote 

economische problemen en daaruit voortkomende onrust in het land hadden ertoe 

geleid, dat de autocratische Algerijnse regering open verkiezingen toestond in 1992. De 
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islamistische FIS won de eerste ronde van de verkiezingen, waarna de zittende regering 

de uitkomst van de verkiezingen nietig verklaarde en de FIS in de ban deed. Wat volgde 

was de Algerijnse Burgeroorlog. De belangrijkste – maar niet de enige – actoren waren 

de regering en de islamistische groepen FIS en GIA, die overigens net als Hezbollah 

gesteund werden door Iran52, al is niet precies duidelijk hoe en in welke mate. De 

groeperingen bevochten niet alleen het leger, maar in veel gevallen ook elkaar en de 

burgerbevolking, niet zelden met gebruik van terroristische tactieken. In eerste instantie 

kozen de terroristen alleen ‘logische’ slachtoffers uit, zoals regeringsfunctionarissen, 

maar het geweld breidde zich snel uit naar andere bevolkingsgroepen.53 Ook pleegden 

de tegenstanders van de regering aanslagen in Frankrijk, om de Franse regering ertoe 

te bewegen haar steun voor de machthebbers op te zeggen.54 De GSPC, een afsplitsing 

van de GIA, onderhoudt nauwe contacten met Al-Kaida.55 Hoewel de burgeroorlog nooit 

afgelopen is, is het geweld op een relatief laag pitje komen te staan in de afgelopen 

jaren.56  

In Israël ontstond naar aanleiding van de eerste Intifada (opstand) in 1987 

Hamas, een beweging die in vele opzichten sterk op Hezbollah lijkt. Ook Hamas is 

namelijk tegen het bestaan van de staat Israël en heeft Islamistische fundamenten (in 

tegenstelling tot de seculiere PLO). Daarnaast heeft Hamas ook veelvuldig gebruik 

gemaakt van zelfmoordterrorisme als tactiek. De meest opvallende overeenkomst is 

echter de ontwikkeling van een politieke en sociale tak: bij Hezbollah zijn het sociale en 

politieke programma net zo belangrijk geworden als de ‘militaire’ activiteiten.57 Ook 

Hamas heeft een netwerk opgebouwd van scholen, klinieken en voedselvoorzieningen 

en heeft daarmee veel aanhang van de Palestijnse Autoriteit (PA) voor zich gewonnen58, 

geholpen door de frustratie rondom de hoge mate van corruptie en inefficiëntie binnen 

de PA59. Aan het begin van 2006 won Hamas de verkiezingen voor de Palestijnse 

Autoriteit en werd daarmee voor een volledig nieuwe uitdaging geplaatst. De 

verhoudingen tussen Israël en de Palestijnen werden opnieuw op de proef gesteld. 

                                                
52 Lutz en Lutz, Global terrorism 80. 
53 Ibidem, 79. 
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Niet alleen heeft Israël te kampen met terrorisme uit Palestijnse hoek. Israël 

kreeg in de jaren tachtig en negentig te maken met terroristen die beïnvloed waren door 

de geschriften en donderpreken van de activistische rabbi Meir Kahane.60 Zijn doel was 

het wissen van het beeld van de Joden als eeuwige slachtoffers. Daartoe predikte hij in 

termen van een eeuwige strijd van de Joden tegen bloeddorstige Arabieren en 

antisemitische Amerikanen61. Aanhangers van Kahane vuurden, met zijn zegen, in 1983 

op een groep Islamitische studenten in Hebron, waarbij 3 de dood vonden en 33 gewond 

raakten. Met dit succes in het achterhoofd planden dezelfde terroristen meer aanslagen, 

waaronder een die de Rotskoepel62 volledig zou moeten vernietigen; ze werden op tijd 

gearresteerd.63 Door het bombardement wilden zij de Derde Tempel doen verrijzen. Ook 

wilden ze een grootschalige oorlog tussen Israël en de moslimwereld ontketenen, 

waarbij Israël zijn nucleaire arsenaal in zou moeten zetten.64 In februari 1994 richtte 

Kahane-aanhanger Baruch Goldstein een bloedbad aan onder biddende moslims, met 

als resultaat 29 doden en circa 150 gewonden.65 Een jaar later vermoordde de ook door 

extremistische rabbi’s beïnvloede Yigal Amir – in de overtuiging dat hij namens God 

handelde – premier Yithzak Rabin, die hij zag als verrader van het Joodse volk.66 

Als we vandaag de dag echter denken aan terrorisme komt niet Hamas, 

Hezbollah, het IRA of de ETA het eerst in ons op. De twee vliegtuigen die zich in de 

ochtend van 11 september 2001 in de twee torens van het New Yorkse World Trade 

Center boorden overstemmen die referentie. Al-Kaida (lett. het fundament), geesteskind 

van multimiljonair Osama bin Laden, is de grootste en machtigste terroristische 

organisatie ooit.67 In 1984 richtte Osama bin Laden samen met Sjeik Abdowllah Azzam 

het Afghaanse Diensten Bureau op, om strijders te rekruteren en over de hele wereld 

geld in te zamelen voor de strijd tegen de Sovjet-Unie in Afghanistan. In 1989 vormde 

Bin Laden het Bureau om tot Al-Kaida. De organisatie had op dat moment de 

beschikking over duizenden ‘moedzjahiddien’ (strijders voor de heilige zaak) en royale 

fondsen en geldstromen. Het uiteindelijke doel van Al-Kaida is de terugkeer van het 
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Kalifaat, wat in de praktijk betekent dat alle moslimstaten gezamenlijk bestuurd moeten 

worden door één (geestelijk en politiek) leider en wel op een manier die de wetten van 

de Islam zeer streng respecteert.68 Al-Kaida heeft drie ‘doelwitten’.69 Het eerste is de 

Westerse wereld, met als speerpunten de aanwezigheid van de VS in Saudi-Arabië en 

de verderfelijke invloeden van het Westen. Het tweede is Israël; na Mekka en Medina in 

Saudi-Arabië zijn de Al-Aksa-moskee en de Rotskoepel de belangrijkste Islamitische 

plaatsen. Daarnaast is Bin Laden tegen de onderdrukking van de Palestijnen door Israël 

en is de staat Israël volgens hem een Joods-christelijke samenzwering tegen de Islam. 

Ten derde richt Bin Laden zich tegen seculiere regimes in de moslimwereld, zoals dat 

van Hosni Mubarak in Egypte. 

Al-Kaida heeft zich sinds zijn oprichting ontwikkeld tot een zeer omvangrijk en 

extreem goed georganiseerd geheel. Het is een netwerk, waar verschillende groepen 

zich in meer of mindere mate aan verbonden hebben, bijvoorbeeld FIS in Algerije en 

Dzjamaat al Islamiya (lett. Islamitische Groep) in Egypte.70 Er wordt gebruik gemaakt 

van een celstructuur, waardoor de organisatie als geheel nooit gevaar loopt.71 Het 

‘succes’ en het bereik van de aanslagen op onder andere het in Aden (Jemen) 

aangemeerde Amerikaanse marineschip de USS Cole (2000) en het World Trade 

Center en het Pentagon (2001) zijn een bewijs van het gevaar van Osama bin Laden en 

zijn netwerk. De aanslagen in Madrid (2004) en Londen (2005) hebben de 

psychologische druk van  

Al-Kaida in het Westen nog eens versterkt, wat te merken is aan de uitbreidingen 

van veiligheidsdiensten en de drang naar coördinatie tussen landen en diensten 

onderling. 

In de Verenigde Staten waren in de jaren tachtig en negentig met name 

patriottistische bewegingen actief, vaak milities, antifederaal en met een christelijke 

‘white supremacist’ filosofie.72 Veel van de bewegingen waren openlijk antisemitisch en 

geloofden dat de Amerikaanse regering volledige controle over elke burger wilde krijgen 

en daarbij alle vuurwapens in het land in beslag zou nemen.73 De bekendste en meest 

verwoestende terroristische uitwas van deze beweging is de bomaanslag op het 
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federale Alfred P. Murrah-gebouw in Oklahoma-stad, gepleegd door Timothy McVeigh 

op 19 april 1995; deze eiste 169 levens.74  

De Japanse sekte Aum Shinrikyo (lett. 'grootste waarheid’) had een maand 

eerder een aanslag gepleegd op het metrostelsel in Tokyo. Hierbij vielen 12 doden en 

ca. 5.000 gewonden.75 De sekte, geleid door de mysterieuze figuur Shoko Asahara, hing 

een apocalyptisch geloof aan en dacht dat Shoko Asahara met de door hem verkregen 

grootste waarheid de aangewezen persoon was om Japan te redden van de 

ondergang.76 De belangrijkste ‘bijdrage’ die de Aum-sekte heeft geleverd aan het 

moderne terrorisme is de angst voor massavernietigingswapens en de realisatie dat het 

dus mogelijk is voor terroristische groeperingen om deze te verkrijgen of te 

vervaardigen.77 
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Hoofdstuk 3  |  Terrorisme als begrip 
 

Terrorisme bestaat. Een definitie voor terrorisme bestaat echter niet, tenzij hij heel 

basaal gehouden wordt. ‘Any definition of political terrorism venturing beyond noting the 

systematic use of murder, injury and destruction or the threats of such acts toward 

achieving political ends is bound to lead to endless controversies’ 78, zo stelt Walter 

Laqueur in een voetnoot. Om, ondanks het probleem dat hierboven omschreven is, op 

een gedegen manier stil te kunnen staan bij het theoretische debat rond terrorisme, 

worden in deze korte paragraaf drie van de belangrijkste denkers op het gebied van 

terrorisme en politiek geweld aan het woord gelaten. Als er gesteld wordt dat er geen 

definitie is, is het belangrijk om ten eerste te duiden waarom er geen definitie is, en ten 

tweede wat de discussie dan wel opgeleverd heeft. 

De betekenis van terrorisme is daarbij ook door de tijd heen sterk veranderd: 

groepen die in Europa actief waren aan het eind van de negentiende eeuw zijn in weinig 

te vergelijken met bijvoorbeeld Al-Kaida. Laqueur erkent echter wel een bepaalde 

filosofie die terroristen allemaal delen, een gedeelde denkwijze die de scheidlijnen 

tussen politieke doctrines of wereldbeelden overstijgt.79 Hij plaatst de neiging om over 

terrorisme als eenduidig verschijnsel te spreken daarnaast in perspectief, door erop te 

wijzen, dat het zonder uitzondering zeer kleine delen van de samenleving betreft die zich 

met terroristische praktijken bezighouden en dat er daarnaast geen enkele sluitende 

verklaring is voor het feit dat terrorisme op bepaalde plaatsen wel voorkomt en op 

andere plaatsen niet.80 Overigens verzet Laqueur zich (ondanks de mate van scepsis 

die spreekt uit het bovenstaande citaat) met klem tegen de notie, dat terrorisme niet 

fatsoenlijk bestudeerd kan worden voordat er een sluitende definitie is. Hij voert hierbij 

het sterke argument aan, dat de discussie over de definitie van fascisme nog steeds niet 

gesloten is, maar dat er een tijd is geweest, dat het op zowel theoretisch als praktisch 

gebied een zeer acuut probleem was en er hoe dan ook mee omgegaan moest 

worden.81 
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Bruce Hoffman duidt in Inside terrorism een aantal belangrijke onderscheidende 

kenmerken.82 Terrorisme is, ondanks zijn veranderende betekenis, altijd politiek: het 

heeft altijd een politiek doel. Daarnaast zijn terroristische aanslagen zonder uitzondering 

systematische en geplande daden. Een andere centrale eigenschap is het scheppen 

van angst. Het dreigen met aanslagen of het uitvoeren ervan, is er altijd op gericht angst 

te zaaien onder de bevolking en daarmee druk te zetten op machthebbers (althans in de 

moderne betekenis). Nog een onderscheidend kenmerk van terroristen, is dat ze strijden 

voor een zaak die in hun ogen rechtvaardig is en van het grootste belang voor de groep 

waarvoor ze menen te strijden.83 Vaak worden onschuldige burgers of zijdelings 

betrokkenen hiervan vrij letterlijk het slachtoffer; hun dood dient een groter goed. Het is 

in veel gevallen verleidelijk om een willekeurige vorm van politiek geweld als terrorisme 

te bestempelen en veel media maken zich hier dan ook schuldig aan. Zonder de 

genoemde afbakeningen is terrorisme als politiek fenomeen echter niet te bespreken.  

Zoals bij veel moeilijk definieerbare zaken is het handig voor het begrip om 

verschillen te duiden met gerelateerde verschijnselen. Veel overeenkomsten zijn er 

bijvoorbeeld tussen terroristische groepen en guerrillastrijders: beide ‘soorten’ gebruiken 

dezelfde tactieken voor grofweg hetzelfde doel. De belangrijkste verschillen zijn ten 

eerste, dat guerrilla-eenheden meestal duidelijk groter zijn dan terroristische 

groeperingen, ten tweede, dat terroristen in tegenstelling tot guerrillastrijders niet als 

openlijk gewapende eenheden fungeren, ten derde, dat terroristen niet de strijd met 

militaire eenheden aangaan en dat terroristen ten vierde zelden directe controle over 

een bepaald gebied uitoefenen.84 Ook zijn terroristen geen gewone criminelen. 

Criminelen doen wat ze doen om persoonlijke redenen, zoals zelfverrijking, wraak of een 

persoonlijkheidsstoornis.85 In het schemergebied tussen terrorisme en criminaliteit 

bevindt zich nog een derde groep. Deze groep bestaat uit mensen, die helemaal alleen 

aanslagen plegen op mensen die in de (politieke) belangstelling staan en hiermee, 

bedoeld dan wel onbedoeld, angst en verontwaardiging bewerkstelligen. Deze groep 

bestaat uit mensen met een diep persoonlijke motivatie en mensen met een politiek doel 

maar geen groep waartoe ze behoren.86  

                                                
82 Hoffman, Inside terrorism 14-15. 
83 Ibidem, 42. 
84 Ibidem, 41. Hezbollah in Libanon, FARC in Colombia en de Liberation Tigers of Tamil Eelan in Sri 
Lanka zijn bekende uitzonderingen. 
85 Ibidem. 
86 Ibidem, 42. 
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Het bovenstaande klinkt volstrekt logisch en gestructureerd en is dat op een 

bepaald vlak ook, maar de manier waarop de term ‘terrorisme’ gebruikt wordt is 

waardevrij. Hierin schuilt gevaar en hier toont zich wederom de wrijving tussen het 

academische en het politieke werkveld. Regeringen zijn er vaak niet zo heel erg mee 

begaan wat, rekening houdend met alle mogelijke factoren, terrorisme mag heten en wat 

niet. Voor regeringen kan het eenvoudigweg handig zijn om subversiviteit als terrorisme 

te duiden om daarmee harde maatregelen te rechtvaardigen: de term terrorisme als 

politiek gereedschap.87 Als bepaalde gebeurtenissen of groepen in de berichtgeving 

uitsluitend als terrorisme en terroristen worden afgeschilderd, zal de betreffende groep 

moeilijk van zijn stigma af komen. Martha Crenshaw omschrijft het als volgt:  

 
‘When people choose to call the actions of others ‘terrorist’ or to label others 

as ‘terrorists’, this choice often has a prescriptive police relevance as well as 

a moral connotation. As a way of framing consciousness, the choice of 

terminology has a particular relevance to assessing the legitimacy of political 

authority’.88   

 
Op de vraag, of iets al dan niet terrorisme genoemd moet worden is, kortom, zelden een 

objectief antwoord te verwachten. De kwestie van legitimiteit komt hier om de hoek 

kijken, zowel voor regeringen als voor (terroristische) groeperingen. Hoewel de daden 

van terroristische groeperingen over het algemeen zonder omhaal als crimineel en 

mensonterend mogen worden beschouwd, zijn veel regeringen ook niet zuiver op de 

graat als het om de aanwending van hun geweldsmonopolie gaat. Een simpel 

tegenargument is, dat regeringen een mandaat van hun bevolking hebben en terroristen 

niet. In veel gevallen, zoals in (semi-)dictatoriaal bestuurde landen, is het democratische 

gehalte van dit mandaat echter twijfelachtig. Kortom: een persoon of instantie die een 

andere persoon of groep duidt als terrorist of terroristische groep, heeft daar baat bij, al 

is het maar het simpel houden van zijn of haar belevingswereld.89  

                                                
87 Martha Crenshaw, Terrorism in context (Pennsylvania 1995) geciteerd in Davd Whittaker, The terrorism 
reader 11. 
88 Ibidem. 
89 De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben bijvoorbeeld ieder een lijst 
van groepen die zij als terroristisch beschouwen. Raadpleeg voor de lijsten: ‘”Terrorist” lists, monitoring 
proscription, designation and asset-freezing’, http://www.statewatch.org/terrorlists/terrorlists.html, laatste 
wijziging op 05-04-2007, laatste raadpleging op 19-06-2007. 
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Hoofdstuk 4  |  Het analyseschema 
 

De discussie rondom de definitie van terrorisme is er een, die voorlopig nog geen einde 

zal vinden. Toch is terrorisme, hoe vaag en veelomvattend het begrip ook moge zijn, 

een verschijnsel waar we niet omheen kunnen. Zou een definitie (of een combinatie van 

definities) als matrijs dienen voor het vormen van de vergelijking die het doel is van dit 

werk, dan werden belangrijke aspecten van de context waarin de groepen opereren 

buiten beschouwing gelaten. Hierdoor zou de vergelijking het slachtoffer worden van 

een te grote mate van vereenvoudiging. Historische wetenschap is echter een 

wetenschap die om verhalen draait; om het wat, hoe en waarom van het ‘woeden der 

gehele wereld’. Verhalen van terroristische organisaties zijn, net als bijvoorbeeld de 

verhalen van politieke bewegingen, uniek. Zij vinden altijd plaats tegen een unieke 

politieke en sociale achtergrond, en uniek zijn ook de motivaties van de groepen. Het 

zou, met dit in het achterhoofd, daarom nuttig zijn de verhalen van de twee gekozen 

groepen te ontleden in onderdelen. Een dusdanige vergelijking doet de twee 

organisaties het meeste recht en zal de fout omzeilen van het formaliseren van zaken 

die zich hier niet voor lenen. Hieronder worden de gekozen punten van vergelijking 

genoemd en kort toegelicht. Walter Laqueur’s A history of terrorism is van grote waarde 

geweest bij het opstellen van deze lijst van categorieën. Het is overigens verleidelijk om 

ook te behandelen wat de uiteindelijke gevolgen zijn geweest van beide campagnes, 

maar dat is stof voor dikke boeken. De volgorde van de vergelijkingspunten is willekeurig 

en geeft geen rangorde aan. 

4.1  |  Geschiedenis 
 

Voor het volledige begrip is het belangrijk bij aanvang een overzicht te geven van niet 

alleen de (ontstaans-)geschiedenis van beide groepen. De chronologie van 

gebeurtenissen is een onmisbare basis voor de vergelijking waarop dit werk gebaseerd 

is.  

4.2  |  Politieke context 
 

Mensen, zo ook terroristen, opereren nooit in een vacuüm. Een politieke situatie of 

gebeurtenis is meestal de belangrijkste reden of aanleiding voor activisten zich tot 
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terroristische methodes te wenden. Daarom is het voor de vergelijking belangrijk om op 

zorgvuldige wijze het politieke landschap vóór, tijdens en na de betreffende campagne in 

kaart te brengen en daarbij zowel de nationale als de internationale kant te belichten. De 

gevolgen van terroristische acties zijn vaak voor één of meerdere politieke actoren niet 

ongunstig, vooral in een tumultueuze regio als het Midden-Oosten. Dat maakt de 

interactie tussen politiek en terrorisme des te directer en daarmee interessanter en 

belangrijker voor de analyse.  

4.3  |  Sociale context 
 

Zoals terroristen niet in een politiek vacuüm opereren, doen ze dat ook niet in een 

sociaal vacuüm. Bij het omschrijven van de sociale context worden onderwerpen 

behandeld als verhoudingen tussen bevolkingsgroepen onderling, de wisselwerking 

tussen bevolkingsgroepen en de regering, de economische verhoudingen, religieuze 

samenstelling en historisch bepaalde machtsverhoudingen. De steun die een 

terroristische groep al dan niet onder de bevolking heeft is vanzelfsprekend nauw met de 

sociale situatie verweven. 

4.4  |  Structuur 
 
De structuur van een terroristische organisatie is een bijzonder fenomeen. Terroristen 

moeten verborgen blijven om niet opgepakt te worden, maar acties moeten zorgvuldig 

gepland worden om de kans op succes zo groot mogelijk te laten zijn. Sterk centraal 

leiderschap moet er dus zijn. De leden van de groepering weten echter bij voorkeur zo 

weinig mogelijk van elkaar, om het gevaar te beperken dat door het doorslaan van een 

lid na arrestatie en marteling de hele organisatie of een deel daarvan wordt opgerold. 

Daardoor wordt een doorzichtige hiërarchische opbouw onmogelijk. Overigens stelt 

Laqueur in A history of terrorism, dat terroristische groepen (zo is gebleken) in verband 

met detectiegevaar beter überhaupt niet al te veel leden kunnen hebben.90 Wat betreft 

de vergelijking is het interessant te kijken naar leiderschap, rekrutering van leden, 

machtsverhoudingen, onderlinge communicatie en kennisorganisatie (naar aanleiding 

van bovenstaande opmerking over eventuele arrestatie). 

                                                
90 Laqueur, History 85. 
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4.5  |  Middelen 
 
Voor een terroristische campagne zijn de beschikbare middelen een bepalende factor. 

Daarbij moet gedacht worden aan de omvang, inhoud en herkomst van het arsenaal, de 

omvang en bronnen van de financiële middelen, maar ook meer impliciete middelen 

zoals de mogelijkheid de publieke opinie op een bepaalde manier te beïnvloeden. 

Kortom: welke middelen waren beschikbaar en hoe werden ze ingezet door de Irgoen en 

de PLO?  

4.6  |  Motivatie 
 

Terrorisme, of althans activiteit die als terrorisme wordt bestempeld, is een gekozen 

strategie. Keuzes hebben altijd motivaties: wat drijft een mens of groep mensen tot het 

verkiezen van terroristische methodes boven andere methodes? Interviews, 

autobiografieën en andere geschriften kunnen verduidelijking bieden met betrekking tot 

de frustraties die bijvoorbeeld Menachem Begin of Yasser Arafat hebben doen kiezen 

voor hun strategie. Wat betreft motivaties moet er wel een duidelijk onderscheid 

gemaakt worden tussen individuele motieven en groepsmotieven. Daarnaast moet er 

ook aandacht gegeven worden aan eventuele veranderingen in motivaties door de tijd 

heen. Samenhangend met de motieven zijn de doelstellingen van de groeperingen: wat 

wilden ze bereiken en in hoeverre hebben de groepen hier bijvoorbeeld in de loop van 

de tijd concessies aan gedaan?  

4.7  |  Strategie 
 
Wie niet sterk is moet slim zijn. Terroristische organisaties beogen maximaal resultaat 

met minimale inzet. Daarom moet er goed nagedacht worden over effecten van 

bepaalde acties. Bekend is bijvoorbeeld dat bomaanslagen (met name die in 

badplaatsen of discotheken) niet bevorderlijk zijn voor het toerisme in een land. 

Daarnaast is een bekende tactiek het uitlokken door terroristen van een harde, 

repressieve reactie door de regering, waardoor die regering de bevolking tegen zich in 

het harnas jaagt. Er zijn, kort gezegd, allerlei mogelijke manieren waarop terroristen hun 

doelen proberen te bereiken. Besluitvorming en uitvoering van de gekozen methodes 

zullen daarom terugkomen in de vergelijking. 
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4.8  |  Publiek en media 
 

Terroristische organisaties spelen voor een publiek; niet zozeer de directe slachtoffers 

van aanslagen zijn belangrijk, als wel het choquerende effect voor de mensen die er 

kennis van nemen.91 De globalisering van de media heeft een belangrijke rol gehad in 

de toename van deze effecten, omdat beelden en verhalen ineens veel meer mensen 

konden bereiken. De spanning en het leed die kwamen kijken bij bijvoorbeeld aanslagen 

of gijzelingsacties werkten daarbij kijkcijferbevorderend en commerciële televisiestations 

besteedden er relatief veel tijd aan. Daarnaast was de teneur van de verslaggeving erg 

belangrijk voor de vorming van publieke opinie. Een bekend voorbeeld is de 

verslaggeving door ABC, CBS en NBC rond de 17 dagen durende gijzeling van 39 

Amerikaanse mannen in Beiroet in 1985, door leden van de Sji’itische Amal-militie: de 

inzet was de vrijlating van 776 Sji’iten die gevangen zaten in Israël en de verslaggeving, 

waarbij veel persoonlijke verhalen van de gijzelnemers werden vertoond, heeft zeker 

bijgedragen aan de uiteindelijke vrijlating van 756 van de gevangenen.92 De Irgoen en 

de PLO waren beide op hun eigen manier ‘voortrekkers’ op het gebied van de 

internationalisering van hun zaak en het gebruiken van de media. 

                                                
91 Hoffman, Inside terrorism 131-132. 
92 Ibidem, 133. 
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Hoofdstuk 5  |  Irgoen Tsvai Leoemi en de PLO 
 

De analysepunten uit het in hoofdstuk 4 omschreven raster komen in deze volgorde aan 

bod: bestaansgeschiedenis, politieke context, sociale context, structuur, middelen, 

motivatie en doelstellingen, strategie en tot slot publiek en media. Iedere paragraaf 

behandelt eerst de Irgoen en daarna de PLO.  

5.1  |  Geschiedenis 

Irgoen Tsvai Leoemi 

Op de conferentie van San Remo in april 1920 verdeelden de geallieerden uit de Eerste 

Wereldoorlog de koloniale taart, waarbij Palestina onder Brits mandaat van de 

Volkenbond werd geplaatst. In de 28 jaar die daarop volgden werd de Joodse politiek in 

en buiten Israël gekenmerkt door de rivaliteit tussen aan de ene kant de 

Arbeidersbeweging (en Zionistisch links) met als voornaamste partij David Ben-

Goerion’s Mapai, opgericht in 1930 en aan de andere kant de rechtse, revisionistische 

oppositie, met Ze’ev Jabotinsky in de voorhoede. Chaim Weizmann was voorzitter van 

de Zionistische Organisatie93 (ZO) van 1920 tot 1931 en van 1935 tot 1946. Tot aan het 

einde van zijn voorzitterschap was hij de belangrijkste figuur in Zionisme in het 

algemeen en links Zionisme in het bijzonder. Vanaf 1929 was hij daarnaast voorzitter 

van het Joods Agentschap (JA). Hoewel het JA in het leven was geroepen om de 

belangen van alle Joden in Palestina te dienen, ook die van de revisionisten, werd het 

JA effectief bestuurd door het centrale comité van de Zionistische Organisatie. Tot aan 

het einde van zijn leven in 1940 zou Vladimir Jabotinsky Chaim Weizmann als 

belangrijkste tegenstander hebben. Vanaf het aantreden van Menachem Begin in 1944 

werd de tegenstelling tussen Ben-Goerion en Begin de belangrijkste. Ben-Goerion wist 

langzaam maar zeker het leiderschap uit de handen van Weizmann te wringen. 

De stroming die Jabotinsky binnen het Zionisme opzette, namelijk het 

revisionisme, draaide om het herzien van de relatie tussen de Joden in Palestina en de 

Britse regering, wat neerkwam op het ontwikkelen van een alternatief voor het beleid 

van de linkse partijen die het voor het zeggen hadden. Volgens Jabotinsky moest Eretz 

                                                
93 De vergadering voor alle Zionisten over de hele wereld, opgericht in Basel, Zwitserland in 1897 door 
Theodor Herzl. Hij wordt regelmatig foutief aangeduid als Wereld Zionistische Organisatie (WZO), maar 
die naam kreeg de organisatie pas in 1960. 
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Israel – dat wil zeggen het land aan de linker- en rechteroever van de Jordaan – als 

geheel behouden blijven voor de Joden en dienden zij direct soevereiniteit te verkrijgen 

over dit gebied.94 Uit Jabotinsky’s geschriften bleek dat hij van mening was dat elke natie 

het recht had op zelfbeschikking.95 De ‘alles of niets’-benadering van Jabotinsky stond 

lijnrecht tegenover de geleidelijke benadering van Chaim Weizmann, de voorzitter van 

de ZO. Weizmann was de belangrijkste architect van de Brits-Joodse connectie; hij zag 

een duidelijke overeenkomst tussen Britse en Joodse belangen in het Midden-Oosten en 

zag diplomatie als de uitgelezen manier om de Zionistische zaak te bevorderen. Een 

belangrijk strategisch verschil tussen de twee Zionistische leiders is, dat Jabotinsky in 

tegenstelling tot Weizmann altijd open is geweest zijn einddoel, namelijk een Joodse 

staat.96 Daarbij wilde Weizmann niets weten van gewapende strijd, terwijl Jabotinsky die 

wel accepteerde als instrument in zijn streven. Jabotinsky vertegenwoordigde de rechtse 

kant van het Zionisme en wilde een alternatief bieden voor het (in zijn ogen naïeve) 

Arbeiderszionisme van Weizmann, namelijk een heterogene maatschappij en ruimte 

voor vrij ondernemerschap.97 

Jabotinsky zat vanaf 1921 in het centrale comité van de ZO, maar stapte uit 

onvrede met het beleid van de ZO in 1923 uit dat comité (overigens niet uit de ZO 

zelf).98 In datzelfde jaar richtte hij de Revisionistische Partij op en korte tijd daarna de 

Alliantie van Revisionistische Zionisten. De Alliantie was er om een vuist te kunnen 

maken binnen het Wereld Zionistisch Congres (de centrale vergadering van de ZO). In 

1935 richtte hij een eigen organisatie op: de Nieuwe Zionistische Organisatie (NZO). 

Een derde belangrijke oprichting van Jabotinsky was die van de Oost-Europese 

jeugdorganisatie Betar welke plaatsvond in Riga in 1923.99 Het gedachtegoed van 

Jabotinsky speelde een cruciale rol voor Irgoen Tsvai Leoemi, hoewel Jabotinsky binnen 

zijn revisionistische beweging tot de gematigde elementen behoorde en IZL duidelijk 

niet. 

Immigratie was zeer belangrijk voor de Zionistische onderneming en een 

overzicht van die immigratie schept inzicht in de samenstelling en afkomst van de 

                                                
94 Avi Shlaim, The iron wall. Israel and the Arab world (Londen 2000) 12. 
95 Sasson Sofer, Zionism and the foundations of Israeli diplomacy (Cambridge, 1998) 207. 
96 Ibidem, 215-216. 
97 Yehudah Lapidot, ‘The establishment of the Irgun’, 
http://jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/irgun1.html, laatste wijziging: onbekend, laatste raadpleging: 
06-06-2006. 
98 Shlaim, iron wall 11. 
99 Betar was een Oost-Europese beweging. De organisatie was, via immigratie, een bron van mankracht 
voor de Irgun. 
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Joodse gemeenschap. In de Joodse geschiedenis wordt gesproken van zogenaamde 

Aliyah’s, oftewel immigratiegolven. De ‘moderne’ terugkeer van de Joden naar hun 

historisch thuisland begon in 1882 met de eerste aliyah. De tweede duurde tot aan de 

Eerste Wereldoorlog en de derde begon daarna. Deze eerste drie aliyah’s brachten in 

totaal circa honderdduizend Joden naar Palestina, voornamelijk uit Rusland, Polen en 

de rest van Oost-Europa. Deze Joden waren overwegend socialistische ideeën 

toegedaan. In deze veertig jaar Joodse immigratie ontstond er vooral veel agrarische 

activiteit en werd er veel land aangekocht. Deze activiteiten zouden centraal blijven 

staan in de Joodse vestiging in Palestina.100 De vierde Aliyah, die van 1924 tot 1928 

duurde, bracht 67.000 immigranten naar Palestina, voornamelijk uit de middenklasse. 

Deze vestigden zich met name in Tel Aviv.  

Voor de Irgoen waren vooral belangrijk de vijfde Aliyah en de illegale immigratie 

die rond 1934 op gang kwam, ook wel Aliyah-Bet (letterlijk: secundaire immigratie) 

genoemd.101 De vijfde Aliyah bracht 250.000 mensen naar Palestina, waarvan circa 

165.000 tussen 1933 en 1936. In 1933 was Adolf Hitler in Duitsland aan de macht 

gekomen, waardoor het klimaat voor Joden in West- en Oost-Europa er niet prettiger op 

was geworden. Na 1936 maakten toenemende Britse immigratiebeperkingen het de 

Joden steeds moeilijker legaal naar Palestina te komen, waardoor Aliyah-Bet groeide. In 

1938 nam IZL de coördinatie van de illegale immigratie op zich. Ongeveer een kwart van 

de immigranten uit de vijfde Aliyah waren afkomstig uit Duitsland en Oostenrijk en 

vermogend en/of hoogopgeleid. Deze Aliyah bracht de Yishoev – de Joodse 

gemeenschap in Palestina – naast bevolkingsgroei hierdoor ook intellectuele en 

economische vooruitgang.102 Op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bestond de 

Yishoev uit 475.000 mensen, of 40 procent van de totale bevolking van Brits-

Palestina.103 

De illegale immigratie werd voornamelijk door revisionistische groepen 

georganiseerd, waaronder de Irgoen. De macht van het linkse Zionisme had zijn 

weerslag op de mensen die in aanmerking kwamen voor legale immigratie in termen van 

ideologie.104 Tussen 1934 en 1948 kwamen naar schatting in totaal 115.000 Joden 

                                                
100 ‘New Aliyah - Modern Zionist Aliyot (1882 - 1948)’, 
http://www.jafi.org.il/education/100/concepts/aliyah3.html, laatste wijziging: onbekend, laatste raadpleging 
06-07-2006. 
101 Ibidem. 
102 Ibidem 
103 Ibidem. 
104 Sofer, Zionism 15. 
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illegaal Palestina binnen. Ongeveer 50.000 die tussen 1946 en 1948 het land binnen 

wilden komen slaagden er niet in over de grens te komen en werden naar Engelse 

detentiekampen gebracht om vervolgens veelal door strenge Britse controles 

teruggestuurd te worden naar Europa.105 Een bekend incident is het terugsturen van het 

schip de ‘Exodus 1947’, dat in juli 1947 vanaf Frankrijk met 4.500 Joden – overwegend 

overlevenden van de Holocaust – naar Palestina was gevaren. De opvarenden werden, 

in afwachting van een definitief Brits besluit, ondergebracht in voormalige Duitse 

concentratiekampen.106 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het Britse beleid ten aanzien van de 

Arabische wereld niet altijd even rechtlijnig. In correspondentie met Sharif Hoessein van 

Mekka, in de tweede helft van 1915, was de Arabieren in principe zelfstandigheid in het 

vooruitzicht gesteld. In de Sykes-Picot-overeenkomst van mei 1916 verdeelden Frankrijk 

en Groot-Brittannië echter de Arabische gebieden in een Franse en een Engelse 

invloedssfeer, wat niet volledig strookte met de eerdere toezeggingen aan de Arabieren. 

Aan het einde van 1916 viel de Britse regering van Herbert Asquith, David Lloyd George 

nam het premierschap over. Lloyd George was uitgesproken pro-Zionistisch en onder 

zijn bewind werd dan ook, na veel lobbyen van Chaim Weizmann, de Balfour 

declaration107 uitgegeven op 2 november 1917. In dit document gaf de Britse regering 

aan voorstander te zijn van de vestiging van een Joods ‘nationaal thuis’ in Palestina. Het 

verkrijgen van steun van de Russische en Amerikaanse Joden in verband met de oorlog 

was overigens een niet onbelangrijke reden voor de Declaration; de Britse regering 

schatte de invloed van de Joodse gemeenschappen in beide landen hoog in. Met de 

Balfour-verklaring haalde Groot-Brittannië zich nog meer wantrouwen van de Arabische 

wereld op de hals en de Joods-Arabische verhouding verslechterde dientengevolge 

behoorlijk.108 De Palestijnse Arabische gemeenschap kwam in opstand tegen de Britten 

en de aanwezige Joodse bevolking, aangezien het Britse mandaat betekende, dat de 

Balfour-verklaring ten uitvoer gebracht zou worden.109  

De ZO had deze situatie voorzien en Ze’ev Jabotinsky gevraagd om de Joodse 

zelfverdediging te organiseren. Hij richtte daartoe de Haganah (lett. zelfverdediging) op, 

                                                
105 ‘New Aliyah’. 
106 Zie voor een uitgebreide beschrijving J. Bowyer Bell, Terror out of Zion. Irgun Tsvai Leoemi, LEHI, 
and the Palestine underground, 1929-1949 (New York, 1977) 229-234. 
107 Na te lezen op http://www.hri.org/docs/king-crane/balfour.html, laatste wijziging: onbekend, laatste 
raadpleging: 03-08-2006. 
108 Shlaim, Iron wall 7. 
109 Lapidot, ‘establishment’. 
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die uit zou groeien tot het Joodse leger in Palestina en uiteindelijk, samen met onder 

andere IZL, het Israëlische leger zou worden. Jabotinsky werd belast met de uitvoering. 

In 1929 was de Haganah vanwege het anti-militarisme van de machthebbende links-

Zionistische partijen nog niet omgevormd tot een militaire organisatie en niet meer zo 

alert als in zijn beginjaren.110 

In augustus 1929 vonden er in Jeruzalem rellen plaats, naar aanleiding van een 

conflict tussen Joden en Arabieren over het gebied rond de Klaagmuur.111 Meer dan 

honderd Joden werden door Arabieren omgebracht en een vergelijkbaar aantal 

Arabieren werd door de Britse politie gedood. In het zogeheten Passfield-Witboek112 

werden de aanbevelingen gepresenteerd van het onderzoek dat een Britse commissie 

had gedaan naar de oorzaken van de rellen. Deze kwamen neer op verdere 

beperkingen van Joodse landaankoop en immigratie. Het Zionistische establishment 

kwam hier zo sterk tegen in opstand, dat eerste minister MacDonald besloot in het 

House of Commons afstand van het witboek te nemen. De Britse geloofwaardigheid liep 

door het voorval echter wel een knauw op.  

De Yishoev werd overdonderd door de rellen en de Haganah faalde erin 

adequaat te reageren. In de politiek en de Haganah kwamen stemmen op die pleitten 

voor militarisering en het plaatsen van de verdedigingsorganisatie onder het commando 

van het Joods Agentschap.113 De vraag om militarisering werd niet verhoord en enkele 

officieren scheidden zich af om in april 1931 Haganah-Bet (ook wel Irgoen-Bet 

genoemd) te vormen, de voorloper van de Irgoen. De directe aanleiding was de 

weigering van de Haganah-top om Avraham Tehomi, tot aan de afscheiding hoofd van 

de Haganah in Jeruzalem, na een reis naar de Verenigde Staten zijn oude baan terug te 

geven. De weigering was gebaseerd op zijn vermeende rechtse sympathieën en de 

verdenking dat hij de leiding van de Haganah wilde overnemen.114 De andere Haganah-

officieren vertrokken uit solidariteit.  

Een belangrijke gebeurtenis vond plaats in juni 1933. Op die dag werd Chaim 

Arlozorov, de voorzitter van de politieke afdeling van het Joods Agentschap, vermoord. 

Er werd vanuit linkse hoek snel naar de Revisionistische Partij gewezen en drie leden 

werden gearresteerd. Hoewel deze drie op korte termijn weer vrijgelaten werden, was de 
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verontwaardiging binnen de revisionistische gelederen groot, temeer daar de Histadroet 

de Haganah had gebruikt om bewijs te verzamelen tegen de arrestanten, ondanks dat 

de organisatie sinds 1931 onder het JA viel.115 Kort gezegd had de affaire een 

polariserende werking.  

Na het begin van de Arabische opstand in juli 1936 (welke verderop uitgebreider 

aan bod komt) en een toegenomen militaire benadering van de Haganah pleitte Tehomi 

in de lente van 1937 voor de samenvoeging van Haganah en Haganah-Bet, maar 

Jabotinsky weigerde. Tehomi en enkele anderen voegden zich weer bij de Haganah, 

anderen namen simpelweg ontslag, maar een derde groep – voornamelijk Betar-leden – 

ging verder onder de naam Irgoen Tsvai Leoemi en werd effectief de militaire tak van de 

NZO, met Jabotinsky als opperbevelhebber.116 De Irgoen deed echter – met name vanaf 

1939 – veel zonder zijn medeweten.117 De operationele leiding was nooit in de handen 

van Jabotinsky, wel stond hij aan het hoofd van de Hogere Politieke Commissie. Zijn 

invloed in praktische zin moet niet overdreven worden. In 1940 overleed hij.  

Tehomi was in 1937 teruggekeerd naar de Haganah, waarna achtereenvolgens 

Robert Bitzker (zeer kort) en Moshe Rosenberg de dagelijkse leiding van de Irgoen in 

handen hadden.118 In 1938 werd David Raziël leider van de organisatie, een 

charismatische man met veel aanzien en ontwikkelde militaire vaardigheden. Raziël had 

op 14 november 1937 al een eind gemaakt aan de periode van ‘havlaga’ (lett. 

zelfbeheersing)119, door het organiseren van een aantal gelijktijdige aanvallen op doelen 

door heel Israël. Tot aan de Tweede Wereldoorlog vonden er regelmatig Irgoen-

aanslagen plaats en vanaf 1938 nam Irgoen de coördinatie op zich van de illegale 

immigratie van Joden uit Europa en de Sovjet-Unie.120 De dood van Jabotinsky in 

augustus 1940 en die van Raziël negen maanden later lieten de organisatie achter in 
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een machtsvacuüm. Yaakov Meridor kreeg de ondankbare taak om de Irgoen bij elkaar 

te houden in een tijd waarin de groep verdeeld was en op zoek naar een identiteit.121 

De eerdergenoemde vijfde Aliyah, of vijfde Joodse immigratiegolf, die in 1935 

zijn hoogtepunt beleefde, was een belangrijke oorzaak voor de grote Arabische Opstand 

die duurde van 1936 tot 1939.122 Een andere oorzaak was het in 1937 uitgekomen 

rapport van de Commissie-Peel, waarin deze commissie adviseerde Palestina op te 

delen in een Joods en een Palestijns deel. Ben-Goerion was enthousiast: hij zag het 

kleine deel van Palestina dat voor de Joden zou zijn als een vruchtbaar begin.123 Het 

probleem voor de Joden was, dat de Britse regering, met de oorlog in aantocht, meer 

had aan een gezonde relatie met de Arabieren dan een met de Joden.124 Op 17 mei 

1939 vond een niet te onderschatten gebeurtenis plaats: de Britse regering gaf op die 

datum het MacDonald-Witboek125 uit, waarin het idee van opdeling werd vervangen door 

een beleid gericht op één staat, geregeerd door Joden en Arabieren samen.  

Het witboek zorgde voor veel onrust: het Europese deel van de diaspora kon niet 

meer naar Israël, omdat het witboek immigratie nagenoeg verbood. Daarnaast 

hanteerde de VS ook strenge immigratiewetten. Door het witboek werd de Zionisten het 

uitzicht op een eigen staat ontnomen. Het ontlokte een scherpe reactie van het JA, dat 

in een reactie sprak van ‘a breach of faith and a surrender to Arab terrorism’.126 Het 

antwoord van de Irgoen was de uitbreiding van haar campagne met Britse doelen. De 

leiders van IZL beschouwden Nazi-Duitsland echter als een grotere dreiging dan Groot-

Brittannië en schortten in september 1939, toen Groot-Brittannië bij de Tweede 

Wereldoorlog betrokken raakte, hun activiteiten op; na enkele jaren vochten Irgoen-

strijders zelfs mee aan Britse zijde, net als overigens veel andere Joden uit Palestina.127  

Irgoen-commandant van het eerste uur Avraham Stern verschilde van mening 

met David Raziël: hij wilde doorvechten en daarbij was hij van mening dat de Irgoen zich 

helemaal los moest maken van de Revisionistische Partij van Jabotinsky. Het resultaat 

was een afscheiding van Stern en de zijnen. Zij vormden LEHI (Lohamei Heroet Yisrael, 
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lett. vrijheidsstrijders van Israël, ook bekend als de ‘Stern Gang’ of ‘Stern Group’. De 

bekendste acties van LEHI, overigens beide gepleegd na de dood van Avraham Stern, 

zijn de moord op Lord Moyne (Britse Minister-Resident in het Midden-Oosten) op 6 

november 1944 en de moord op graaf Folke Bernadotte (VN-hoofdonderhandelaar in 

Palestina) op 17 september 1948.  

In mei 1942, nog voordat de gruwelen van de Holocaust bekend werden, 

organiseerde Ben-Goerion in het Biltmore Hotel in New York een ‘buitengewone 

Zionistische conferentie’. Op de Biltmore-conferentie schaarden veel Joden, Zionistisch 

en niet-Zionistisch, zich achter het plan onbegrensde Joodse immigratie naar Palestina 

te bewerkstelligen en afstand te doen van een plan gebaseerd op verdeling in twee 

staten. Belangrijk is ook de impuls die deze conferentie gaf aan Amerikaanse Zionisten 

om steun voor de Zionistische zaak te verzamelen in de VS. Dit lag geheel in lijn met 

Ben-Goerion’s heroriëntatie in de richting van de Verenigde Staten. De VS zou het 

eerste land worden dat de staat Israël erkende, overigens direct gevolgd door de Sovjet-

Unie. 

In dezelfde maand, mei 1942, kwam Menachem Begin, de toekomstige premier 

van Israël, met het Poolse leger naar Palestina. Begin, geboren in Brest-Litovsk in 1913, 

was in zijn tienerjaren lid geworden van Betar en was gestegen in de rangen tot hij in 

1938 nationaal Betar-leider was in Polen. In 1939 vluchtte hij voor de Duitse invasie naar 

Litouwen. Daar werd hij in 1940 gearresteerd door de Sovjetpolitie, met als ironische 

aanklacht dat hij een agent van het Britse imperialisme zou zijn.128 In juni 1941 kreeg hij, 

vanwege een verdrag tussen de Sovjet-Unie en Polen, de kans zich bij het Poolse leger 

te voegen, in plaats van zijn straf van acht jaar dwangarbeid in Siberië te volbrengen. 

Toen Begin eenmaal in Palestina was, wist hij snel contacten te ontwikkelen met IZL.  

Tegen 1943 had de Irgoen zichzelf redelijk gehergroepeerd. In de gelederen was 

het beeld ontstaan, dat de Britten de Joodse gemeenschap hadden bedrogen.129 Irgoen 

Tsvai Leoemi had behoefte aan een sterke leider die de organisatie richting zou 

geven.130 Na veel onderhandelingen met de top van de Irgoen nam Begin de leidersrol 

op zich op 1 december 1943. Begin was van mening, dat gewone oorlogvoering geen 

zin had met het beperkte aantal manschappen van de Irgoen. De strijders zouden zich 
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moeten mengen onder de gewone bevolking en van tijd tot tijd doelgerichte operaties 

met een voornamelijk psychologisch oogmerk uitvoeren, om vervolgens weer in de 

bevolking op te gaan.131 Op 1 februari 1944 kondigde Begin wat hij noemde de 

‘Opstand’132 af.  

Na de Tweede Wereldoorlog kwam in het Verenigd Koninkrijk het Labourkabinet 

van Clement Attlee en Ernest Bevin aan de macht. Na de eerder uitgesproken steun van 

de Labourpartij en de investering die de Yishoev had gedaan door aan de oorlog deel te 

nemen aan Britse zijde, waren de verwachtingen hooggespannen.133 Attlee en Bevin 

kozen echter uit strategische overwegingen voor de Arabische zijde in het conflict en 

zetten daarmee kwaad bloed bij de Yishoev. De steun voor de LEHI en de Irgoen nam 

snel toe onder de naoorlogse omstandigheden in Palestina. David Ben-Goerion was zo 

in staat om, ondanks de weigering van Chaim Weizmann om tot actief verzet over te 

gaan134, Tenoeat Hameri Ha’Ivri op te zetten. Tenoeat Hameri (het Verenigd Verzet) was 

het controversiële samenwerkingsverband van de Haganah met de dissidente groepen, 

dat actief was van oktober 1945 tot juli 1946. Dit samenwerkingsverband toont aan hoe 

pragmatisch de leiders van de groepen waren en hoezeer zij hetzelfde doel nastreefden. 

De activiteiten van het Verenigd Verzet leidden tot scherpe represailles van Britse zijde; 

willekeurige controles, wegblokkeringen en zelfs korte tijd de staat van beleg.135  

Een van de bekendste operaties van de Irgoen is de aanslag op het King David 

Hotel op 22 juli 1946, het zenuwcentrum van de Britse koloniale autoriteiten. Deze 

aanslag was een reactie op ‘Zwarte Sabbat’.136 Op deze dag, 29 juni, en de 

daaropvolgende dagen, arresteerden de Britten meer dan 2700 leden van de Haganah, 

het JA, LEHI en de Irgoen. De belangrijkste reden voor de bomaanslag was het feit, dat 

de Britten tijdens Zwarte Sabbat veel documenten mee naar het Koning David Hotel 

hadden genomen, die gevoelige en belastende informatie over de Irgoen bevatten.137 Bij 

de bomaanslag kwamen meer dan negentig mensen om het leven.138 Zwarte Sabbat 

demonstreerde de onmacht van de Haganah zich succesvol te verzetten tegen de 

Britten. Haganah zegde haar deelname aan Tenoeat Hameri kort na de operatie op.  
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Om de VS aan Zionistische zijde te krijgen besloot het centrale comité van het 

JA in augustus 1946 om van het Biltmore-programma af te zien en de koers te 

verleggen in de richting van opdeling onder gunstige voorwaarden.139 De Britse regering 

kreeg het echter niet voor elkaar een plan te construeren dat voor beide partijen 

acceptabel was en daarbij kreeg zij te maken met een immer verslechterende situatie in 

het mandaat. In februari 1947 verwees de Britse regering het probleem door naar de 

Verenigde Naties. UNSCOP (United Nations Special Committee On Palestine) werd 

gevormd om de zaak te onderzoeken. Op 31 augustus 1947 bracht de commissie haar 

rapport uit. Hiertoe had de commissie onder anderen tot twee keer toe Begin 

geraadpleegd; een bevestiging van de politieke status die IZL had verworven. In haar 

rapport raadde de Irgoen opdeling aan van het mandaat in een Palestijnse en een 

Joodse staat, beide met zeer grillige vormen. Jeruzalem zou onder internationaal 

bestuur vallen. Op 29 november 1947 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties Resolutie 181 aan, die gebaseerd was op de aanbevelingen van UNSCOP. Twee 

dagen later werd er door de Palestijnse Arabieren een algemene staking uitgeroepen, 

die uiteindelijk het startsein bleek voor hevige strijd tussen Joden en Arabieren. 

In 1947 kwam de Yishoev steeds meer onder druk te staan door toenemende 

Arabische agressie en na de bekendmaking van de verdelingsplannen van de Verenigde 

Naties veranderde de druk in oorlog. Met name vanaf het begin van 1948 kwamen er 

Arabische vrijwilligers binnen om de Palestijnse Arabieren mee te helpen in het gevecht 

tegen de Joden. In maart 1948 bereikten de Haganah en de Irgoen na anderhalf jaar 

weer een officiële overeenkomst over gezamenlijke operaties. Hierbij kwam de Irgoen 

effectief onder het commando van de Haganah. De Haganah zette Operatie Nachshon 

op poten om de belegering van West-Jeruzalem te breken. Op 9 april vielen IZL en LEHI 

als onderdeel van de genoemde operatie het Arabische dorp Deir Yassin aan, vlakbij 

Jeruzalem. Bij deze notoire operatie kwamen 258 mensen om het leven. De Joden 

achtten het zaak zoveel mogelijk gebied te veroveren dat aan de Arabieren was 

toegewezen. Op 25 april lanceerde de Irgoen zelfstandig een aanval op Jaffa. Dit was 

de grootste zelfstandige militaire operatie die IZL tijdens haar bestaan zou ondernemen.  

In juni 1948, al nadat de Irgoen in het gevormde Israëlisch leger (beter bekend 

als de Israeli Defense Forces, of IDF) was opgegaan, kwam het schip de Altalena aan 

uit Frankrijk. Aan boord bevonden zich een aanzienlijk arsenaal en bovendien circa 

negenhonderd Irgoen-strijders. Begin wilde het grootste gedeelte van de wapens ten 
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goede van het Irgoen-contingent binnen de IDF laten komen, maar Ben-Goerion zag dit 

als het opbouwen van een leger binnen een leger.140 Begin beweerde echter, dat hij de 

wapens had willen gebruiken, om de Irgoen-strijders zich volledig uitgerust bij de IDF te 

kunnen laten voegen: een kwestie van eer. Op de dag van de aankomst van het schip, 

20 juni 1948, werd het schip onder vuur genomen en de strijders op het schip vuurden 

terug. Alle wapens werden de Irgoen afhandig gemaakt. Ongeveer achthonderd Irgoen-

leden werden, in navolging van de affaire, gearresteerd en – op een aantal 

hooggeplaatsten zoals Meridor na – na enkele weken weer vrijgelaten.  

De PLO 

De Palestijnse Bevrijdingsbeweging, beter bekend onder haar Engelse afkorting PLO 

(Palestinian Liberation Organisation) werd opgericht op 2 juni 1964. Haar missie was het 

vestigen van een onafhankelijke Palestijnse staat en de bijbehorende coördinatie van de 

activiteiten van de verschillende bestaande Palestijnse groeperingen en facties. De 

Palestijnse Bevrijdingsbeweging is gedurende haar bestaan altijd gekenmerkt gebleven 

door de onderlinge verschillen in belang en ideologie tussen haar verschillende 

onderdelen. Fatah, de organisatie van Yasser Arafat, was de grootste en meest 

toonaangevende groepering binnen de PLO.  

Na de oorlog van 1948 raakten de gevluchte Palestijnen verspreid over 

verschillende Arabische landen en waren ze ontdaan van enige vorm van organisatie. 

De leiders van de Arabische landen spraken veel over het belang van de Palestijnse 

kwestie, maar plaatsten hun eigen nationale belangen duidelijk bovenaan: de 

Palestijnen werden een pion in de machtsstrijd tussen koning Abdoellah van Jordanië en 

president Gemal Abdel-Nasser van Egypte.141 Onder de Palestijnen was er verdeeldheid 

wat betreft politieke oriëntatie. Velen van hen rekenden erop dat Nasser met zijn pan-

Arabisme de Palestijnse zaak het best zou dienen. Weer anderen keken bijvoorbeeld 

naar de Syrische (B’athitische) variant van het pan-Arabisme of 

moslimfundamentalistische groepen als de Moslimbroeders in Egypte.  

In de jaren vijftig ontstonden er twee organisaties die uiteindelijk in de PLO 

zouden opgaan. De bekendste en grootste is Fatah, opgericht door Yasser Arafat. Fatah 
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is een omgekeerd acroniem van de Arabische vertaling van ‘Palestijnse 

Bevrijdingsbeweging’. Hoewel Arafat onderdeel uitmaakte van de Hoesseini-clan, de 

clan waaruit de mufti van Jeruzalem afkomstig was, had hij een volstrekt seculiere kijk 

op de politiek. In de eerste helft van de jaren vijftig was hij nauw betrokken bij overleg 

tussen Palestijnse studenten aan de universiteit van Cairo. De belangrijkste figuren 

waren, naast Arafat, Khalil al-Wazir, Salah Khalaf (beter bekend als Aboe Iyad) en 

Faroek Kaddoemi. Na de Suez-crisis van 1956 begonnen zij met de oprichting van 

Fatah. Een van de factoren die tot de crisis had geleid, was de ondersteuning (en 

actieve inzet) vanaf 1955 van (voor een belangrijk deel Palestijnse) gewapende 

‘fedayien’ om aanslagen te plegen vanuit Egypte op Israëlisch grondgebied.142 Fedayien 

betekent ‘zij die zich offeren’ en verwijst in dit geval naar Palestijnen die kleinschalige 

aanslagen pleegden, alleen of in kleine groepjes. In 1959 werden de principes van Fatah 

definitief vastgelegd bij een vergadering in Koeweit. Voor het redden van het land en de 

eer van de Palestijnen diende volgens hen niet gerekend te worden op steun van de 

Arabische landen en moest gewapende strijd niet geschuwd worden. Zelfstandige strijd 

zou volgens Arafat een belangrijk positief psychologisch effect hebben op de Palestijnen 

als volk.143 Een van de belangrijkste inspiratiebronnen voor Fatah was het succes van 

de tactiek van het FLN in Algerije tussen 1954 en 1962.144  

De Arabische Nationalistische Beweging (Engelse afkorting ANM) werd in 1952 

opgericht in Beiroet door de christelijke Palestijnse arts George Habash. De ANM was 

pan-Arabisch en socialistisch. Zij zag het onrecht dat de Palestijnen werd aangedaan als 

een zaak voor de hele Arabische natie.145 Gaandeweg raakte de organisatie verdeeld in 

een vleugel die de nadruk legde op het pan-Arabische element, en een vleugel die 

opschoof in de richting van het Marxisme. Het mislukken in 1961 van de Verenigde 

Arabische Republiek (de vereniging van Syrië en Egypte die drie jaar duurde), die de 

belichaming had moeten zijn van pan-Arabisme, veroorzaakte een deuk in het 

vertrouwen dat Habash erin had. Een tweede deuk kwam in juni 1967, toen de legers 

van Syrië, Jordanië en Egypte in zes dagen een oorlog tegen Israël verloren.146 De 

guerrillatactieken die gedurende de jaren vijftig en zestig waren toegepast door 
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Palestijnse fedayien had hij tot de Zesdaagse Oorlog afgekeurd, maar deze opvatting 

herzag hij na de teleurstelling van het verlies.147 Na de oorlog desintegreerde de ANM 

en Habash vormde uit de Marxistische vleugel samen met drie kleinere organisaties het 

‘Popular Front for the Liberation of Palestine’ (PFLP), een Marxistisch-Leninistisch 

georiënteerde bevrijdingsbeweging, die lid werd van de PLO. Het PFLP was vele malen 

kleiner wat betreft aanhang, maar zeer actief en het drukte een belangrijk ideologisch 

stempel op het imago van de bevrijdingsbeweging. 

 De grote Arabische landen, Egypte voorop, waren niet van zins zich vanwege de 

Palestijnse kwestie in een strijd met Israël te mengen. In de Arabische wereld lag de 

kwestie echter wel gevoelig en – mede door hun grote geografische spreiding – waren 

de Palestijnen een belangrijke factor in de Arabische politiek. Nasser gaf binnen de 

Arabische Liga de aanzet tot de oprichting van een organisatie om het Palestijnse verzet 

te coördineren. Hiermee sloeg hij een aantal vliegen in één klap. Niet alleen stelde hij de 

Palestijnen hiermee tevreden, ook kon hij de groeiende Syrische invloed onder de 

Palestijnse groeperingen beperken. Daarnaast was hij bang voor ongecontroleerde 

militaire activiteiten in het Fatah-kamp, als gevolg van het succes van de FLN.148 In mei 

1964 kwam de PNC (Palestijnse Nationale Raad) in Oost-Jeruzalem voor het eerst 

bijeen en vestigde de PLO, het PNF (Palestinian National Fund) en het PLA (Palestine 

Liberation Army). De aanwezigen verkozen de diplomaat Ahmed Shoekairi als leider. 

Deze was van 1950 tot 1956 assistent-Secretaris-Generaal van de Arabische Liga 

geweest en van 1957 tot 1962 de Saoedische ambassadeur bij de Verenigde Naties. 

 De eerste drie jaren van het bestaan van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie 

waren allerminst een succes. Leiders van Fatah hadden voorafgaand aan de 

oprichtingsconferentie contact gezocht en onderhandeld met Shoekairi over een 

gezamenlijke aanpak. Van samenwerking kwam het echter niet, Shoekairi zou te zeer 

gebonden zijn aan Nasser.149 In eigen kringen werd de PLO-leider bekritiseerd om zijn 

boude, ondiplomatieke uitspraken en door het gebrek aan leiderschap bleef de PLO een 

verdeelde, onmachtige organisatie. Fatah ging haar eigen weg en begon in januari 1965 

met het plegen van aanslagen. De organisatie bleef klein maar wist wel met een 

constante frequentie aanslagen te plegen. Die frequentie zou Fatah vast blijven houden 

tot aan de Zesdaagse Oorlog in juni 1967. De PLO verzandde in de tussentijd steeds 
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verder in onderlinge onenigheid en toen als gevolg van de oorlog de onderlinge politieke 

verhoudingen binnen de Arabische wereld in een aardverschuiving terecht kwamen, wist 

Fatah definitief het roer van het Palestijns-nationalistische schip over te nemen.150 Na de 

Juni-oorlog namen de Verenigde Naties overigens Resolutie 242 aan, waarin staat dat 

Israël die in 1967 bezette gebieden terug moet geven.151 Deze veel aangehaalde 

resolutie speelt tot op de dag van vandaag een belangrijke rol.  

 Na de Zesdaagse Oorlog besloot Fatah tot een strategie die bestond uit een 

combinatie van het verzamelen van steun en het aanwakkeren van passief verzet aan 

de ene kant en militaire training onder de bevolking en guerrilla-activiteit – 

gecoördineerd door Arafat – aan de andere. Harde represailles van de Israëlische 

regering waren het resultaat. Van de zoektocht naar Fatah-leden werd de 

burgerbevolking het slachtoffer. Fatah kon aan het begin van 1968 niet anders dan tot 

de conclusie komen dat haar strategie had gefaald. Er was in die tijd verdeeldheid onder 

de Palestijnen. Veel prominente Palestijnen verwachtten nog een overeenkomst tussen 

Israël en Jordanië en wilden hun vingers niet branden aan uitgesproken betrokkenheid 

bij Fatah.152 Toch was er gedurende 1968 veel aanwas voor Fatah, omdat zij de enige 

organisatie bleek die zich überhaupt actief verzette tegen Israël. Voornamelijk 

Palestijnen meldden zich aan, maar ook niet-Palestijnen voegden zich als (relatief jonge) 

strijders bij Fatah. Onder hen bevond zich een grote groep Egyptenaren.153 Tijdens de 

nasleep van de Zesdaagse Oorlog werd PLO-leider Ahmed Shoekairi in toenemende 

mate het mikpunt van kritiek vanwege zijn banden met Nasser. In december 1967 trad 

Shoekairi onder druk af om plaats te maken voor de Palestijnse advocaat Yahja 

Hammoeda. In dezelfde maand werd het PFLP gevormd en in 1968 vond fusieoverleg 

plaats tussen de PLO en Fatah.  

 Vanuit het Jordaanse dorp Karameh pleegde Fatah regelmatig aanslagen op 

Israëlisch grondgebied. In maart 1968 trok het Israëlische leger het dorp binnen om 

schoon schip te maken. De aanwezige Fatah-strijders verzetten zich, en na verloop van 

tijd werden de Israëli’s met behulp van het Jordaanse leger verdreven. In hoeverre 

Fatah zelf aan deze zege had bijgedragen is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Wel 

is duidelijk dat de organisatie op dat moment maximale publiciteit en impact voor haar 
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reputatie wist te bewerkstelligen, volgens sommige auteurs onterecht en tot ergernis van 

de Jordaanse koning Hoessein.154 Hoe dan ook verkreeg Fatah veel aanzien en steun. 

Op de bijeenkomst van de Palestijnse Nationale Raad in Cairo op 3 februari 1969 werd 

Yasser Arafat verkozen tot leider van de PLO. 

 De groei van Fatah was echter niet het enige gevolg van de Zesdaagse oorlog. 

Enkele tientallen Palestijnse groepen ontsproten. Vaak waren zij opgericht door 

Arabische landen. Het door Syrië ondersteunde As-Saika was een relatief belangrijke 

speler. De belangrijkste concurrent voor Fatah bleef echter het Marxistische PFLP. Op 

22 juli 1968 kaapten vertegenwoordigers van het Front een El-Al-vlucht onderweg van 

Rome naar Tel Aviv, om de Israëlische regering te dwingen met hen en daardoor hun 

organisatie in gesprek te gaan. Tussen juli 1968 en september 1970 pleegde het PFLP 

verschillende aanslagen, in de regel op vliegtuigen of aan vliegverkeer gerelateerde 

doelen. Samen met de guerrilla-aanvallen die van over de Libanese, Egyptische en 

Jordaanse grens werden gepleegd, verscherpten deze de relaties tussen Israël en de 

Arabische wereld en leidden ze in veel gevallen tot militaire reactie.  

De relatie tussen de PLO en de Arabische wereld verslechterde. Vooral Jordanië 

– de belangrijkste uitvalsbases van de PLO waren de vluchtelingenkampen in het 

westen van Jordanië – had veel te lijden als gevolg van de Palestijnse activiteiten en 

daarbij ervoer de Jordaanse koning de explosieve toename van guerrillastrijders in de 

kampen als bedreigend.155 De Palestijnen stonden zeer afkeurend tegenover de 

Jordaanse koning, omdat al in november 1947 de toenmalige vorst met de Israëlische 

onderhandelaarster Golda Meir een akkoord had gesloten, waarbij Jordanië niet zou 

dwarsliggen bij de vestiging van een Joodse staat en daarvoor de Westelijke 

Jordaanoever in ruil kreeg.156 Al vanaf november 1968 vonden er schermutselingen 

plaats tussen Palestijnen en het Jordaanse leger.157 Egypte en Jordanië hadden daarbij 

in juli 1970 ingestemd met het Amerikaanse ‘Rogers-Plan’ betreffende een oplossing 

voor de territoriale disputen met Israël wat – tot grote ergernis voor de PLO – neer kwam 

op de facto erkenning van de staat Israël. Het was dan ook geen verrassing toen in 

september 1970 de al conflictueuze situatie uitmondde in een hevige militaire 
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confrontatie tussen koning Hoessein en de PLO. De maand september 1970 is de 

geschiedenisboeken ingegaan als ‘Zwarte September’.  

Het PFLP kaapte op 6 september als reactie op de ontwikkelingen drie 

internationale vluchten om ze te laten landen in de Jordaanse woestijn. Op 12 

september blies de groep de betrokken vliegtuigen op, overigens zonder passagiers. 

Fatah en As-Saika probeerden zich te distantiëren van de kaping, maar werden als 

onderdelen van de PLO medeverantwoordelijk gehouden.158 Het Jordaanse leger 

reageerde met een aanval op de PLO en het uitzetten van haar leiders. In de 

vluchtelingenkampen vielen duizenden Palestijnse doden en gewonden.159 Syrië kwam, 

zij het met beperkte middelen, de Palestijnen te hulp in Jordanië. Israël mobiliseerde, de 

VS versterkte haar aanwezigheid in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten stond 

op de rand van oorlog.160 Syrië trok haar troepen terug. Op Syrië na, kwam geen 

Arabisch land de Palestijnen te hulp. De gebeurtenissen in september 1970 toonden de 

wereld derhalve niet alleen hoe verdeeld de PLO eigenlijk was, maar ook hoe groot de 

kloof tussen de Palestijnen en de Arabische landen was.161  

In de zomer van 1971 vond er hernieuwde Jordaanse militaire actie plaats om de 

fedayeen definitief uit de vluchtelingenkampen te verjagen. De PLO verhuisde, ernstig 

verzwakt, naar Libanon. De Palestijnse aanwezigheid in Libanon (circa 300.000 

personen162) was daarvoor al een doorn in het oog van de Libanese autoriteiten. In de 

late jaren zestig hadden de guerrillastrijders ruime steun onder Libanese moslims en 

linkse elementen verworven. In januari 1969 moest de soennitische premier Yafi ontslag 

nemen, waarna er in Libanon een politieke crisis ontstond die zou voortduren tot de 

burgeroorlog. Gedurende 1969 trokken regelmatig duizenden Libanese burgers de 

straat op om de Palestijnen te steunen.163 Op 2 november van dat jaar kon Arafat, door 

het bestaan van deze situatie, het ‘Caïro-verdrag’ tekenen met legerleider Emile 

Bustany. In het verdrag lag vastgelegd, dat de Palestijnse aanwezigheid en guerrilla-

activiteiten getolereerd zouden worden door de Libanese autoriteiten, maar ook 

gereguleerd. In de praktijk hield het ook in, dat het bestuur van de vluchtelingenkampen 
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aan de PLO werd overgelaten.164 De gesloten overeenkomst bleek in meer of mindere 

mate een redding voor de PLO, na haar verwijdering uit Jordanië. 

 Na de zomer van 1971 veranderde de Palestijnse strijd van karakter. Er ontstond 

een wisselwerking van terrorisme, spionage en contraspionage, die zich afspeelde in 

Europa, Azië, de VS en het Midden-Oosten.165 Veel kopstukken en vermeende 

terroristen van de PLO werden omgebracht door de Israëlische geheime dienst. Israël 

verliet zich op deze strategie en lette daarbij niet genoeg op de ontwikkelingen in het 

zuiden van Libanon, waardoor de guerrillastrijders zich daar konden organiseren en 

sterken.166 In de jaren zeventig vonden de belangrijkste Palestijnse terroristische 

aanslagen plaats. De bekendste werd gepleegd in München op 5 september 1972. 

Andere belangrijke aanslagen van Zwarte September waren de moord op de Jordaanse 

premier Wasfi Tal en de verwonding bij een poging tot moord van de Jordaanse 

ambassadeur in Londen in respectievelijk november en december 1971, de kaping van 

een Belgisch vliegtuig onderweg naar Israël in mei 1972 en de moord op een Belgische 

diplomaat en twee Amerikaanse, in de Saoedische ambassade in Khartoem op 1 maart 

1973. 

De naam ‘Zwarte September’ wordt met name in verband gebracht met de 

terroristische tak van Fatah, die ontstond tegen de achtergrond van de gebeurtenissen 

in de bewuste maand. Op 5 september 1972 namen leden van de Zwarte September-

groep elf Israëlische atleten in gijzeling op de Olympische Zomerspelen in München. De 

groep eiste de vrijlating van 234 gevangenen (onder wie Andreas Baader en Ulrike 

Meinhof, de oprichters van de RAF). Hun eisen werden niet ingewilligd en gedurende de 

dag vonden alle gijzelaars de dood, alsmede een Duitse agent en vijf van de acht 

terroristen.167 De actie in München beheerste de media over de hele wereld en had 

onmiskenbaar een enorm effect op de bekendheid van de Palestijnse zaak. Na 

‘München’ verhevigde de oorlog tussen Israëlische en Palestijnse spionnen, die al in 

1971 begonnen was. Over en weer werden in de laatste maanden van 1972 en de 

eerste van 1973 liquidaties uitgevoerd. Het Israëlische aandeel in de oorlog had de 

naam ‘Operatie Toorn van God’.  

 Van 6 tot 26 oktober vond de Yom Kippoer-oorlog plaats. Egypte en Syrië 

leidden een coalitie van Arabische staten in een verrassingsaanval op Israël. De 
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voornaamste strijdtonelen waren de Sinaï-woestijn en de Golan-hoogvlakte, die bij de 

Zesdaagse Oorlog door Israël waren veroverd op respectievelijk Egypte en Syrië. 

Hoewel er geen sprake was van een absolute Arabische overwinning, was er voor de 

Arabieren wel sprake van een morele zege en hersteld zelfvertrouwen. Met name de 

eerste dagen stootten de Arabische legers ver door.168 De Egyptische militaire prestatie 

en het succesvolle gebruik van olie als wapen – de Oktoberoorlog was de aanleiding 

voor de prijsverhoging van olie door de leden van OPEC in oktober 1973 – waren 

belangrijk voor het verschuiven van de politieke verhoudingen. Vanuit een nieuwe, 

sterkere positie was er vanuit Egypte en andere Arabische landen meer belangstelling 

voor een diplomatieke oplossing van het probleem.  

In de hogere kringen van de PLO, met name binnen Fatah, ontstond het idee dat 

er een verandering in strategie moest komen, wilden de Palestijnen niet tussen de wal 

en het schip komen. Om gebruik te kunnen maken van het nieuwe evenwicht in het 

Midden-Oosten, moest de PLO volgens velen binnen de organisatie een meer politieke 

koers varen en terrorisme als strategie laten voor wat het was.169 Het werd duidelijk, dat 

koning Hoessein van Jordanië het op grote delen van het Palestijnse gebied voorzien 

had.170 Om niet voor een fait accompli geplaatst te worden moest de PLO haar plaats 

opeisen. Fatah nam het voortouw binnen de PLO in het aanhangig maken van een 

voorstel van het ‘Democratic Front for the Liberation of Palestine’, een in 1969 ontstane 

afsplitsing van het PFLP. Het voorstel was gebaseerd op een concept van ‘nationale 

autoriteit’, wat neerkwam op een centraal orgaan dat alle Palestijnse gebieden – zodra 

ze bevrijd werden – moest besturen. Het ‘Tien Punten-Programma’ sprak ook voor het 

eerst van een ‘binationale staat’; een staat waarin Arabieren en Joden naast elkaar 

konden leven.171  

Op de twaalfde vergadering van de Palestijnse Nationale Raad in juni/juli 1974 

werd het programma aangenomen. De radicalere groepen binnen de PLO hadden zich 

al eerder uitgesproken tegen het programma en vormden, kort na de twaalfde 

vergadering, het zogenaamde ‘Afwijzingsfront’172. Dit front zou effectief blijven bestaan 

tot september 1978, toen de Camp David-akkoorden werden gesloten tussen Egypte en 
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Israël.173 Het belangrijkste lid van dit front was het PFLP, dat in september 1974 uit het 

Uitvoerend Comité stapte. De lidstaten van het front opereerden tot ongeveer 1977 

onafhankelijk van de PLO.174 Op de Arabische Top in Rabat in oktober 1974 werd, 

grotendeels vanwege het aannemen van het nieuwe programma, de PLO erkend als de 

enige woordvoerder van het Palestijnse volk.175 Gesteund door de Arabische Liga sprak 

Yasser Arafat in november voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Bij 

dezelfde gelegenheid kreeg de PLO haar bekende status als waarnemer bij de VN.  

In de daaropvolgende jaren raakte de PLO betrokken bij de burgeroorlog in 

Libanon. Tussen 1968 en 1975 had de aanwezigheid van grote hoeveelheden 

Palestijnse vluchtelingen en guerrillastrijders een steeds grotere verdeeldheid gecreëerd 

tussen het christelijke (met name Maronitische) deel en het Islamitische deel van de 

bevolking. De aanwezigheid van de PLO versterkte de angst onder de christelijke elite, 

dat haar machtspositie bedreigd werd. De oncontroleerbaarheid van de Palestijnen en 

de Israëlische represailles tegen de PLO op Libanees grondgebied versterkten de 

frustratie. In de loop van 1975 raakten de meeste Palestijnse facties definitief betrokken 

bij de Libanese burgeroorlog die in dat jaar ontstond. In eerste instantie probeerde Fatah 

zich te distantiëren, maar dit bleek uiteindelijk tevergeefs. In het kader van de 

machtsbalans intervenieerde Syrië in 1976 aan de kant van de Maronitische christenen. 

De PLO-factie As-Saika voegde zich bij de Syriërs, met als resultaat dat Palestijnen 

Palestijnen kwamen te bevechten.  

In de jaren 1975-1978 kwam de PLO steeds meer alleen te staan binnen de 

Arabische wereld: Sadat sloot op eigen houtje een overeenkomst met Israël. In 

september 1975 bereikten Israël en Egypte het Sinaï-II-akkoord, in november 1977 

bracht Sadat een bezoek aan Jeruzalem en in september 1978 sloot de Egyptische 

president met de Israëlische premier Begin de Camp David-akkoorden.176 Yasser 

Arafats beleid was er, ondanks het vredesakkoord, op gericht een volledige breuk met 

Sadat te voorkomen, wat niet goed viel in het kamp van de ‘Afwijzers’.177 Ook was het 

gericht, voornamelijk vanaf de zomer van 1979, op het aanhangig maken van de 

Palestijnse zaak in het buitenland, door het aanknopen van directe contacten met 

regeringen. Een ontmoeting met de (Joodse) Oostenrijkse kanselier Kreisky was de 
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eerste van een reeks bezoeken die Arafat bracht aan buitenlandse, met name Europese 

regeringen. Ook in de Verenigde Naties boekte de PLO succes, zij werkte succesvol 

samen met een aantal Arabische landen en Derde Wereldlanden aan het doorvoeren 

van een reeks anti-Israëlische resoluties. Het succes van de campagne uitte zich in 

internationale steun aan de PLO.178 In 1981 ging de Europese campagne door, de PNC 

uitte zich positief over de gekozen strategie.  

Binnen de Arabische wereld verging het Arafat en de PLO minder goed. De 

organisatie was nog steeds afhankelijk van financiële en materiële steun van veel 

Arabische landen en de samenstelling van de PLO was nog steeds in belangrijke mate 

een afspiegeling van de kampen in de Arabische wereld. Aan het eind van de jaren 

zeventig waren de spanningen hoog opgelopen. De PLO moest Syrië, Iran en Irak 

tevreden houden. Irak en Iran raakten met elkaar in oorlog in 1980 en daarnaast was 

zich een anti-Syrisch bondgenootschap aan het vormen met Irak en Jordanië in de 

voorhoede. De PLO werd echter steeds meer afhankelijk van Syrië, terwijl het land zich 

vervreemdde van de Arabische wereld.179 
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5.2  |  Politieke context 

Irgoen Tsvai Leoemi 

‘Almost all sectors of Zionism wanted a Jewish state in Palestine, whether they declared 

their intent or preferred to camouflage it, whether or not they perceived it as a political 

instrument’.180 Het grote verschil zat hem dan ook in de manier waarop verschillende 

groepen of individuen dachten over de beste weg naar een Joodse staat. Van 1930 tot 

1977 is in Palestina – en vervolgens Israël – Zionistisch links (de belangrijkste linkse 

partijen vormden samen de Arbeidersbeweging) aan de macht geweest, voorzover daar 

tot mei 1948 van gesproken kan worden. Voor de Arbeidersbeweging moest er 

geleidelijk naar het einddoel toegewerkt worden en moest er zeker niet openlijk 

gesproken worden over een Joodse staat. Rechts (het overgrote deel revisionisten) was 

duidelijk over haar einddoel en zag het graag zo snel mogelijk gerealiseerd. Links was 

anti-militaristisch, terwijl de revisionisten ervan overtuigd waren, dat het doel niet zonder 

strijd te bereiken was.  

In tegenstelling tot de meeste Westerse politieke systemen hadden links en 

rechts in Palestina niet zoveel te maken met klassenvertegenwoordiging of economische 

belangen, maar meer met een visie op de toekomst en de te volgen weg naar een eigen 

staat. Daarbij waren links en rechts in Palestina niet alleen (clusters van) politieke 

partijen, maar vooral bewegingen. De Arbeidersbeweging, met Chaim Weizmann tot aan 

de Tweede Wereldoorlog als leider, had als centrale activiteiten aan de ene kant de 

aanschaf van land en het bouwen van nederzettingen (het Praktisch Zionisme) en aan 

de andere kant het verwerven van steun via diplomatie (het Politieke Zionisme). De 

linkse beweging bepaalde veel: zij voorzag in bijvoorbeeld onderwijs en medische 

voorzieningen. Daarnaast was een niet te onderschatten onderdeel van de 

Arbeidersbeweging de vakbond Histadroet, waarvan Ben-Goerion secretaris-generaal 

was van 1921 tot 1935. Als iemand werk of een huis zocht in Palestina, gebeurde dat bij 

rechts en links via de partij.181 De ZO en het JA werden overheerst door de linkse 

Zionisten. Omdat eerst de ZO en daarna het JA het immigratiebeleid naar Palestina 

bepaalde, kregen aanhangers van links de meeste kansen om legaal naar het Mandaat 
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te komen182. De Histadroet fungeerde lang als een schaduwregering, door de grote 

macht die zij had. 

 Tijdens de Tweede Wereldoorlog veranderde er veel voor zowel rechts als links. 

De Irgoen was in 1937 de militaire tak van de NZO geworden, maar ging naarmate de 

tijd vorderde steeds zelfstandiger opereren. De dood van Jabotinsky in 1940 liet een 

grote ideologische leegte achter. De verschillende facties in de NZO kwamen niet uit 

hun onderlinge geschillen en in 1944 maakte Menachem Begin zich officieel los van de 

NZO, om – voorzover daarvan gesproken kan worden – toch de enige erfgenaam van 

Jabotinsky te worden en daarmee de meest zichtbare pleitbezorger van het Zionistisch 

rechts.183 In het linkse kamp ontstond tijdens de Tweede Wereldoorlog onenigheid 

tussen David Ben-Goerion en Chaim Weizmann. Ondanks de teleurstelling in het Britse 

beleid, die veroorzaakt werd door het witboek van 1939, wilde Weizmann niet van zijn 

pro-Britse standpunt afwijken, terwijl Ben-Goerion zijn hoop vestigde op de Verenigde 

Staten. Hoewel Weizmann ertegen was, wist Ben-Goerion het voor elkaar te krijgen dat 

de Zionistische Conferentie op 20 augustus 1945 besloot tot actieve oppositie tegen de 

Britse kolonisator. Uiteindelijk kostte het Weizmann zijn voorzitterschap van de 

Zionistische Organisatie; op de naoorlogse Zionistische Conferentie in 1946 werd hij niet 

herkozen. Ben-Goerion en Menachem Begin bleven tot na de stichting van de staat 

Israël rivalen, ondanks samenwerking tussen de Haganah en de Irgoen in onder andere 

Tenoeat Hameri Ha’Ivri. De Altalena-affaire is een belangrijke illustratie van deze 

rivaliteit.  

Met name onder auspiciën van Begin verwierf IZL zich een bijzondere positie 

binnen het Joodse politieke spectrum in het mandaat. De organisatie begon als 

terreurbeweging maar het is te beargumenteren dat de groep eindigde als invloedrijke 

politieke speler aan de rechterkant van het spectrum, zelfs als belangrijkste erfgenaam 

van de Revisionistische Partij. Het feit dat de Haganah openlijk een alliantie sloot met de 

Irgoen spreekt boekdelen en had zijn weerslag op het beeld dat de Yishoev had van IZL. 

De onorthodoxe methoden die de Irgoen tijdens haar bestaan aanwendde waren 

uiteindelijk geen reden voor de Haganah om niet met de organisatie samen te gaan 

werken in het Israëlisch leger toen de staat werd uitgeroepen.  

Aan Palestijnse zijde was veruit de belangrijkste figuur Hajj Amin al-Hoesseini, 

die in 1921 zijn broer Kamil al-Hoesseini opvolgde als Moefti van Jeruzalem. Eigenlijk 
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was hij een jaar eerder veroordeeld tot tien jaar gevangenschap in verband met zijn 

aandeel in rellen in april 1920, waarbij vier Joden de dood vonden. Hij kreeg echter 

pardon van de Britse regering. Hajj Amin was militant en nationalistisch van insteek, 

meer dan zijn politieke rivalen van de Nashashibi-familie, die redelijk behoudend waren. 

De rivaliteit tussen de twee Palestijnse families zou in de jaren twintig en dertig veel 

onderlinge strijd opleveren en een grote hoeveelheid slachtoffers eisen. De moefti van 

Jeruzalem ontwikkelde zich tot de grote leider van de Palestijnse nationale beweging en 

was daarmee de Palestijnse spilfiguur binnen de Arabische Opstand. De militante 

houding van Al-Hoesseini was een niet te onderschatten factor in het aanwakkeren van 

het Arabisch geweld in Palestina na de Tweede Wereldoorlog.184 Door zijn contacten 

met het Nazi-regime tijden de Tweede Wereldoorlog verloor de moefti zijn rol als officiële 

spreekbuis voor de Palestijnse gemeenschap.185 

Gedurende de oorlog verdween onder Joden de discussie rond het ‘Arabisch 

vraagstuk’ bijna helemaal. De oorzaak was een gevoel van verwachting, dat wegens de 

Joodse houding ten aanzien van Groot-Brittannië in de oorlog de Yishoev wel zou 

krijgen wat ze wilde, namelijk een eigen staat.186 Zowel het handelen van de Irgoen als 

de Joodse politiek tussen 1940 en 1947 scheppen het beeld, dat Joden de Britse 

regering als ‘eigenaar’ zagen van Palestina en dat de Arabieren een onhandig 

randverschijnsel vormden, dat zichzelf uiteindelijk wel zou oplossen. De aan het eind 

van 1945 opgerichte Arabische Liga veranderde daar weinig aan, evenmin als het 

relatief geringe aantal Arabische vrijwilligers, dat in 1948 de Palestijnen te hulp kwam in 

de strijd tegen de Joden: de Arabieren konden zichzelf simpelweg niet genoeg 

organiseren om samen een voldoende grote vuist te maken. Er schuilt overigens een 

gevaar in Arabieren binnen dit kader te zien als één volk waarvan de Palestijnen een 

deel uitmaken. Religie en ideologie hebben in verschillende Arabische landen 

verschillende betekenissen en ook puur politieke belangen spelen hier een belangrijke 

rol. De Hasjemitische koning Abdoellah van Transjordanië had bijvoorbeeld belang bij 

een goede relatie met de Zionisten met het oog op zijn droom van een Groot 

Hasjemitisch koninkrijk; zijn annexatie van de Westelijke Jordaanoever na de Israëlische 

onafhankelijkheidsoorlog was de uitkomst van gesprekken en afspraken tussen 

Abdoellah en de latere Israëlische premier Golda Meir.187 

                                                
184 Gorny, Zionism 182. 
185 Ibidem, 183. 
186 Ibidem, 280-281. 
187 Shlaim, Iron wall 30-32. 



Terrorisme als keuze 

 55 

Veel zaken die van belang waren, speelden zich echter buiten het Midden-

Oosten af. De Holocaust had een mondiaal schuldgevoel gecreëerd, maar ook een 

situatie waarin de immigratie van Joden naar Palestina een bepaalde 

vanzelfsprekendheid over zich kreeg. De Irgoen wist op een doordachte manier gebruik 

te maken van die internationale situatie. De organisatie wist bijvoorbeeld steun te 

genereren bij regeringen, zoals de Poolse, die zelf liever van hun Joodse minderheden 

af waren. David Ben-Goerion verschoof zijn oriëntatie na de Tweede Wereldoorlog naar 

de VS, wat voor een deel neerkwam op het opzetten van een geoliede lobbymachine 

aldaar. De ZO hield zich in 1946 en 1947 bezig met het drijven van een wig tussen de 

VS en Groot-Brittannië, voornamelijk onder auspiciën van Ben-Goerion. In de zomer van 

1946 probeerde de Britse regering de Amerikanen aan hun kant te krijgen voor een 

gezamenlijk plan betreffende verdeling in kantons. De Zionisten verwierpen het plan en 

lanceerden, om de Amerikanen aan Zionistische kant te krijgen, het eerder genoemde 

voorstel om Israël te vestigen op een ‘toereikend’ deel van Palestina.  

In eerste instantie had de Amerikaanse politiek er belang bij zich niet in Britse 

aangelegenheden te mengen. Het Joodse establishment werd echter in de Verenigde 

Staten vlak na de Tweede Wereldoorlog geconfronteerd met het vooruitzicht van 

tienduizenden Joodse vluchtelingen uit Polen.188 Dit stuitte op weerwil binnen de 

Amerikaanse politiek en daarbij was de Joodse lobby bang, dat de komst van de – 

veelal arme – Polen het antisemitisme in de VS zou versterken. In het kader van de 

goede Joods-christelijke verstandhouding begon de lobby in Washington druk uit te 

oefenen op politici, om hen vrije of in ieder geval ruimere immigratiemogelijkheden naar 

het mandaat te laten propageren.189 Het pro-Zionisme van president Truman was een 

grote steun in de rug.190 Bij de enorme Joodse bevolking van de VS, die zich 

voornamelijk in New York bevond, was tegen 1947 het Zionisme diep geworteld. Ook de 

Irgoen hield zich bezig met de overzeese lobby, daarover wordt meer gezegd in de 

paragraaf over strategie. De Sovjet-Unie had ook belang bij Brits vertrek uit het 

mandaat, maar had er in eerste instantie op ingezet, dat de Arabische landen op dat 

vertrek zouden toezien. Toen dit niet het geval bleek, begon de Sovjet-Unie op te 

schuiven tot aan een duidelijke, pro-Zionistische (en ook pro-Irgoen-) positie: de Sovjet-
                                                
188 Het communistische regime in Polen hield pogroms onder de Joodse bevolking en richtte enkele 
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minister van Buitenlandse Zaken Gromyko zette in de lente van 1947 bijvoorbeeld de 

Britse regering onder druk door in de Algemene Vergadering te spreken over het Britse 

bankroet in het mandaat191.           

De PLO 

Egypte, Jordanië en Syrië bewezen na de ‘Nakba’ (Arabisch voor ‘ramp’, doelend op het 

resultaat van de oorlog in 1947-1948) lippendienst aan de Palestijnse zaak, maar feitelijk 

waren de Palestijnen een politieke speelbal geworden, waarmee voornamelijk Egypte en 

Jordanië doende waren. Deze landen verdedigden het Palestijnse belang wel, maar 

alleen als de nationale belangen van de landen daarmee ook gediend waren. Tussen 

1958 en 1961 waren Egypte en Syrië verenigd in de Verenigde Arabische Republiek, 

een situatie die de nodige spanningen met Jordanië opleverde. Nasser zette in 1964 de 

PLO op, aan de ene kant als tegemoetkoming aan de Palestijnse guerrilla’s en een 

manier om hen aan zich te binden en aan de andere kant als een geraffineerd protest 

tegen Israël en haar wateromleidingsproject in de Jordaan.192  

De nederlaag van de Arabische landen in de Zesdaagse oorlog bracht het 

zelfvertrouwen en het aanzien van Egypte, Jordanië en Syrië een flinke deuk toe. Fatah, 

dat haar voorspellingen zag uitkomen, steeg ongekend in populariteit en kreeg een grote 

aanwas van guerrillastrijders te verwerken. Een belangrijk gevolg van de oorlog en de 

slag bij Karameh in maart 1968 was het ontstaan van een aanzienlijke hoeveelheid 

kleine Palestijnse groeperingen met uiteenlopende ideologieën en strategieën. Hoewel 

veel van de groepen snel weer verdwenen, zorgden de overlevende voor een 

versnippering van de ideologie en koers binnen de PLO.  

Fatah wist binnen twee jaar na de Zesdaagse oorlog het leiderschap van de PLO 

over te nemen en liet bij wijze van verenigingsstrategie de verschillende groepen toe in 

het politieke proces. Zij creëerde het Centrale Comité, een orgaan waarin snel overleg 

plaats zou kunnen vinden en alle constituerende groepen van de PLO een plek hadden. 

De verscheidenheid onder de Palestijnse groepen zou uiteindelijk het vormen van een 

duidelijke strategie en politieke koers onmogelijk maken, zoals bleek in de jaren 

zeventig.193 Een goed voorbeeld is het alliantieprobleem tijdens de burgeroorlog in 

Libanon (zie de paragraaf over strategie).  
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In 1970 waren de Palestijnen in een benarde situatie terecht gekomen. In de 

kampen en de steden van Jordanië hadden ze een staat in een staat opgericht. 

Gewapende Palestijnse fedayien patrouilleerden in de straten van Amman.194 Koning 

Hoessein wilde de gebieden terug die hij in 1967 kwijt was geraakt. De Palestijnen 

vertrouwden de Jordaanse koning niet en de Jordaanse koning voelde zich meer en 

meer bedreigd door de aanhoudende Israëlische gewapende reacties op de Palestijnse 

grensaanvallen vanuit zijn land. De meer radicale facties, zoals het PFLP en het DFLP, 

waren open over hun afkeer van Hoessein, terwijl Fatah een confrontatie probeerde te 

voorkomen. Egypte, dat in 1967 de Sinaï-woestijn aan Israël had moeten afgeven, was 

in maart 1969 beland in een uitputtingsoorlog met Israël. Zowel Jordanië als Egypte ging 

in juli 1970 in op een Amerikaans voorstel om de mogelijkheden van een diplomatieke 

oplossing voor het conflict met Israël te onderzoeken. Begin augustus 1970 kwam de 

uitputtingsoorlog tot een eind. Het laten ontploffen van drie gekaapte vliegtuigen door 

het PFLP op een militair vliegveld in Jordanië was voor Hoessein de druppel en Zwarte 

September was het gevolg. Syrië greep voorzichtig in, maar trok snel weer terug. Egypte 

veroordeelde Jordanië, maar echte steun voor de Palestijnen kwam niet van de grond. 

De VS en Israël hadden duidelijk gemaakt dat interventie van buitenaf aan de kant van 

de Palestijnen niet getolereerd zou worden.195  

 Fatah ging bij zichzelf te rade. Veel Palestijnen hadden in 1970-1971 de dood 

gevonden in Jordanië en het omvangrijke PLO-apparaat had zichzelf moeten vestigen in 

Libanon. De frustratie voor Fatah was groot en haar strategie onderging een herijking 

met als uitkomst daarvan de Zwarte September Organisatie. Een politieke strategie is 

echter nooit helemaal weggeweest. Op initiatief van Fatah, het DFLP en As-Saika heeft 

de PLO altijd Arabische onderhandelingen met Israël ondersteund, onder de voorwaarde 

dat het de Palestijnse zaak niet zou schaden. Hoewel de Yom Kippoer-oorlog in oktober 

1973 niet een onverdeeld militair succes was voor de Arabische landen (geleid door 

Egypte en Syrië) herstelde het verloop van de strijd hun zelfvertrouwen en was de 

resulterende situatie – mede dankzij de inzet van het oliewapen door OPEC – er één 

van politieke mogelijkheden voor de Arabische landen.  

 Na de oktoberoorlog en de Geneefse vredesconferentie veranderde de 

machtsbalans in het Midden-Oosten volledig en om een plekje in die balans te 

veroveren paste Fatah haar strategie aan. Ze begon erkenning te zoeken bij de 
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Arabische staten en andere leden van de internationale gemeenschap. De strategie was 

erop gericht een meer gematigd beeld van de PLO neer te zetten. Fatah wilde een 

‘beleid van fases’ introduceren, als vervanging van de gewapende strijd om heel 

Palestina te veroveren. Dit voorstel was geformuleerd in Arafats ‘Tien-punten-plan’. 

Fatah stelde voor een Palestijnse Nationale Autoriteit te vestigen in de gebieden die 

onder controle waren van de PLO. Hiermee liet Fatah een belangrijk PLO-beginsel los. 

Het PFLP en de andere radicale groeperingen PFLP-GC, ALF en PPSF konden zich 

hier niet in vinden en vormden in oktober 1974 in Baghdad het Afwijzingsfront. Wel 

waren alle groepen binnen de PLO het erover eens, dat internationaal terrorisme niet 

meer gewenst was.196 Het Afwijzingsfront liet eens te meer de diepe verdeeldheid 

binnen de PLO zien. 

 In 1975 en 1976 raakten de PLO-groeperingen betrokken bij de burgeroorlog in 

Libanon. De grote Palestijnse aanwezigheid in Libanon had de sektarische spanningen 

in het land hoog doen oplopen. Fatah probeerde zo lang mogelijk buiten de strijd te 

blijven, maar zag haar leidersrol in de Palestijnse bevrijdingsbeweging bedreigd. De 

Palestijnse groepen verbonden zich aan de linkse alliantie in Libanon en bevochten de 

christelijke milities. Vanaf januari 1976 zette Syrië, dat de milities ondersteunde, de aan 

haar gelieerde PLO-factie As-Saika in: Palestijnen vochten tegen Palestijnen. 

Uiteindelijk zette Syrië haar eigen leger in aan de christelijke kant. Toen de milities hulp 

vroegen aan Syrië, deden ze dat tegelijkertijd ook aan Israël, dat besloot Syrische 

interventie goed te keuren, zij het met een aantal restricties.197 Eén van die restricties 

was een rode lijn van Sidon tot aan de Syrisch-Libanese grens waaronder geen 

Syrische soldaten of vliegtuigen mochten komen. Ironisch genoeg werd dit gebied een 

veilige haven voor de PLO-strijders.198  

 Laat in 1977 werd het ‘Standvastigheidsfront’ opgericht door de PLO, Zuid-

Jemen, Libië, Syrië en Algerijë als protest tegen de toenadering van president Sadat van 

Egypte tot Israël en zijn bezoek aan Jeruzalem in november van dat jaar. In 1978 sloot 

Sadat met premier Menachem Begin de Camp David-akkoorden. Dit was een teken aan 

de wand, eens te meer omdat het de havik Begin was die aan Israëlische kant zat. Na 

bijna dertig jaar regering door de Arbeidspartij, won in 1977 de rechtse Likoed de 

verkiezingen. Avi Shlaim stelt in The iron wall, dat het beleid van Likoed samen te vatten 
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was in twee woorden: groter Israël.199 In maart 1978 vond onder auspiciën van Begin 

Operatie Litani plaats, waarin het Israëlische leger de PLO van de Israëlisch-Libanese 

grens wegdreef en een veiligheidszone instelde. 

 De Koude Oorlog vormde een belangrijk element van de politieke context, met 

de VS en de Sovjet-Unie die allebei een invloedssfeer wilden creëren en behouden in 

het Midden-Oosten. In de loop van de jaren zeventig betrok de Sovjet-Unie zich steeds 

meer bij de PLO. Sadat liet in juli 1972 de circa twintigduizend Sovjetadviseurs die in 

Egypte werkzaam waren uit het land verwijderen en zette koers in Amerikaanse richting. 

Mede daarom werd de PLO een belangrijke regionale speler voor de Sovjet-Unie. In 

1973 mocht de PLO een kantoor opzetten in Berlijn en een jaar later in Moskou. Er 

waren nooit veel twijfels, dat de Sovjets uit louter strategische overwegingen hun steun 

aan de Palestijnen gaven.  

Het Russische advies aan de PLO is er altijd een geweest van een tweestatelijke 

oplossing in een bepaalde vorm: om de PLO het gewicht te geven dat ze nodig had op 

het internationale terrein zou dit de verstandigste strategie zijn en de staat Israël was nu 

eenmaal een voldongen feit.200 Ook heeft de Sovjet-Unie een duidelijke rol gespeeld in 

het verlaten van de terroristische tactieken van de PLO, de Sovjet-Unie was met name 

erg kritisch op het extreme beleid van George Habash.201 De Sovjets hoopten op 

hervatting van de gesprekken in Genève, die in 1973 op niets waren uitgelopen. De 

Camp David-akkoorden van 1978 maakten dit definitief onmogelijk en overbodig. De rol 

die Syrië aannam aan het begin van 1976 in het Libanese conflict duwde de Sovjet-Unie 

in een onaangename spagaat; de twee belangrijkste Russische bondgenoten in het 

Midden-Oosten stonden tegenover elkaar. De Sovjet-Unie koos voor de PLO en drong 

bij Syrië aan op heroverweging, maar van daadwerkelijke inmenging kwam het niet, 

waarschijnlijk vanwege de angst voor een directe confrontatie met de VS.202 De 

Verenigde Staten en de Sovjet-Unie wilden toe naar détente; in oktober 1977 brachten 

ze een gezamenlijk communiqué uit waarin ze opriepen tot hervatting van de Geneefse 

vredesconferentie. 

 De relatie tussen de PLO en de VS was in de jaren zeventig een moeilijke. 

Hoewel met het aantreden van Jimmy Carter in 1977 de verwachtingen wat milder 

werden, bleven de Amerikanen bij hun eis dat de PLO VN-resoluties 242 en 338 moest 

                                                
199 Ibidem, 352. 
200 Cobban, Organisation 224. 
201 Karmon, Coalitions 257. 
202 Cobban, Organisation 226. 



Terrorisme als keuze 

 60 

accepteren, voordat er een gesprek op gang kon komen. Voor de PLO was deze ruil niet 

aanvaardbaar; zij wilde meer terug voor het erkennen van de staat Israël.203 De 

contacten met de Verenigde Naties hebben niet veel concreets opgeleverd voor de PLO, 

maar de bekende Resoluties 242 en 338, Arafats toespraak voor de Algemene 

Vergadering aan het einde van 1974, de waarnemersstatus die de PLO verkreeg en de 

genoemde anti-Israëlische resoluties die in 1980 werden aangenomen204, hebben de 

internationale statuur van de PLO zeker geen kwaad gedaan. 
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5.3  |  Sociale context 

Irgoen Tsvai Leoemi 

Centraal in de sociale context van de Irgoen stond de Yishoev, de Joodse gemeenschap 

in Palestina. De Irgoen stak veel energie in het verklaren en rechtvaardigen van zijn 

acties naar de gemeenschap toe, zo schrijft Begin in The Revolt.205 De mening van de 

Yishoev en de manier waarop de gemeenschap door de Britten en de Arabieren 

behandeld werd, was voor IZL een belangrijke factor in haar besluiten en overwegingen. 

De leden van de Irgoen handelden op een manier die zij in het belang van de Yishoev 

achtten. Hierbij streefden zij hetzelfde doel na als de andere Zionistische organisaties: 

een eigen staat. De Joodse gemeenschap was grofweg verdeeld in drie kampen: dat 

van de linkse Zionisten, dat van de revisionistische Zionisten en dat van de niet-

Zionisten. De Irgoen vocht voor het welzijn van de hele Yishoev, en ook de Joden 

daarbuiten, al was die Yishoev het zelf grotendeels oneens met de praktijken van de 

Irgoen.206   

De sterke groei van de Joodse gemeenschap heeft een grote impact gehad op 

de sociale situatie in Palestina. De sterke Joodse immigratie tussen de Arabische 

opstand van 1929 en die van 1936 (van circa 180.000 naar circa 400.000) ging gepaard 

met veel grondaanschaf en de bouw van nederzettingen. De groei, ontwikkeling en 

gedrevenheid van de Yishoev waren een grote bron van frustratie en vijandigheid voor 

de Palestijnse Arabieren, die zich in tegenstelling tot de Joodse immigranten niet of 

nauwelijks ontwikkelden als gemeenschap.207 De Palestijnse economie en de Israëlische 

bestonden vrijwel onafhankelijk van elkaar. De Israëlische economie was bijna 

zelfvoorzienend en trok zich in zijn ontwikkeling weinig aan van crises die de rest van de 

wereld wel troffen.208 Armoede was in het Israëlische geval geen probleem, de 

toenemende inkomensverschillen met de Palestijnse Arabieren zorgden echter voor 

sociale spanningen. 

 De grote macht van de Arbeidersbeweging en de invloed van de partij en 

beweging in veel aspecten van het dagelijks leven is duidelijk te verbinden met de 

afkomst van de meeste Joodse immigranten. Het grootste deel daarvan was namelijk 
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Oost-Europees of Russisch van origine, en kwam daarmee uit een socialistische 

maatschappij. In 1948 was bijna zestig procent van de Yishoev Oost-Europees of 

Russisch van oorsprong, twintig procent was West-Europees en vijftien procent was 

afkomstig uit moslimlanden.209 Het typische ethos onder de Joodse immigranten was 

vergelijkbaar met dat van een pionier. Op plaatsen waar weinig Arabieren woonden en 

waar het land vruchtbaar genoeg was streken Joden neer om het land te bewerken, 

nederzettingen te bouwen en meer land aan te schaffen; hun afkomst maakte niet meer 

uit.210 Er was altijd een groot gevoel van saamhorigheid binnen de Yishoev, gebaseerd 

op gemeenschappelijke nationaliteit en religie.211 

De gemeenschap omvatte een groot aantal organisaties en verenigingen, zoals 

jeugdbewegingen en vakbonden. Deze werden centraal bestuurd en vereisten een hoge 

graad van loyaliteit en discipline. Op deze manier probeerden de Joden van de Yishoev 

zich los te maken van de Diaspora en een echte eigen identiteit te vestigen.212 Het 

missiegevoel en de zoektocht naar een nieuwe Zionistische identiteit leidden blijkbaar tot 

een cultuur van ‘ergens bij moeten horen’. Wel heerste binnen de Joodse gemeenschap 

in Palestina grote onenigheid tussen verschillende groepen, gebaseerd op de wrijving 

tussen vooruitgang en vernieuwing aan de ene kant en religieuze traditie en 

conservatisme aan de andere. De samenleving viel derhalve te typeren als een 

bijzondere mengeling van saamhorigheid en verdeeldheid. 

 In 1939 kwam het beruchte Britse witboek uit, waarin immigratie en de 

mogelijkheid tot landaanschaf werden geminimaliseerd. Veel Palestijnse Joden hadden 

familie in Europa en daarbij waren immigratie en landaccumulatie voor de Zionisten (met 

name de linkse) de belangrijkste methoden om het einddoel van een Joodse staat te 

bereiken. De sociale situatie binnen de Yishoev als zodanig werd hierdoor niet 

aangetast, maar wel die van de Joden in Europa. Het belangrijkste resultaat binnen de 

gemeenschap in het mandaat was een veranderde houding ten aanzien van de Britten, 

voortkomend uit frustratie rondom het Britse beleid. 

 Kort gezegd vonden er tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog belangrijke 

veranderingen plaats voor de Yishoev. Het nieuws van de zes miljoen gedode joden van 

de Holocaust betekende vanzelfsprekend een immense schok. Deze werd gevolgd door 

ontsteltenis om de Britse houding, met name na het aantreden van het Labourkabinet 
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van Clement Attlee. De Labourpartij had in 1944 laten weten een voorstander te zijn van 

een Joodse immigratie in Palestina die parallel zou lopen met Arabische emigratie.213 De 

Yishoev raakte doordrongen van het besef, dat een eigen staat genomen zou moeten 

worden in plaats van verkregen.214 Hoewel Zionistisch links zelf opschoof in een 

strijdlustiger richting wist de rechtse Irgoen Tsvai Leoemi toch veel steun te verzamelen 

onder de bevolking. Hoewel de relatie met de Palestijnse Arabieren er niet beter op 

werd, bleef de belangrijkste strijd zich afspelen tussen de Joden en de Britten tot en met 

november 1947.  

De PLO 

Waar voor Irgoen Tsvai Leoemi immigratie centraal stond binnen de sociale context 

waarin zij opereerde, was voor de Palestijnen gedwongen emigratie de kern. In 1948 

was de inzet van de Arabische landen rondom Israël niet groot genoeg om te 

voorkomen dat circa zevenhonderdduizend Palestijnen zich genoodzaakt zagen huis en 

haard te verlaten en te vluchten naar de Arabische buurlanden. De vluchtelingen 

kwamen terecht in kampen in Jordanië, Syrië, Libanon, de door Egypte bestuurde 

Gazastrook en de door Jordanië bestuurde Westelijke Jordaanoever. De situatie in de 

Palestijnse vluchtelingenkampen, verspreid over de buurlanden van Israël, was zonder 

meer slecht. De kampen in Libanon, ‘(…) a hospitable country if there ever was one 

(…)’215, werden snel ‘(…) ghettos which you couldn’t leave or enter without a permit’.216 

De desillusie met de Arabische staten was groot: de steun voor de Palestijnen bleek niet 

meer dan lippendienst te zijn en echt welkom waren de Palestijnse vluchtelingen 

nergens. Koeweit was een uitzondering op de regel: veel Palestijnen vonden er 

gemakkelijk werk en werden er voor vol aangezien.217  

Zoals er niet eenduidig gesproken kan worden over ‘de Arabieren’ is ‘de 

Palestijnen’ ook geen eenduidig begrip; het was en bleef een amalgaam van stammen 

en families. Palestijnen waren niet georganiseerd en hadden geen eigen instituties 

waarop ze terug konden vallen. Velen plaatsten de Palestijnse strijd binnen het kader 

van pan-Arabisme, met name nadat Nasser aan de macht was gekomen in Egypte. 
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Anderen keken naar de ideologie van de Baath-partijen in Syrië en Irak, sommigen 

vonden hun identiteit in Islamitisch-fundamentalistische partijen. Enkelingen waren van 

mening, dat de Palestijnen na de teleurstelling van 1948 slechts op zichzelf konden 

vertrouwen om Palestina te bevrijden. Het is uit deze groep dat in de tweede helft van de 

jaren vijftig Fatah ontstond.  

De meer radicale denkbeelden waren voornamelijk in de vluchtelingenkampen te 

vinden en het is dan ook daar, dat Fatah, PFLP en de kleinere groepen hun rekruten 

vandaan haalden. De bevolking van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 

onderging nooit het proces van ontheemding en voelde zich voornamelijk verbonden 

met de stam, de familie en de grond die ze bezaten.218 Verder was er op de Westelijke 

Jordaanoever een ‘eigen’ elite, die al jaren de dienst uitmaakte en daarbij onderhielden 

de bestuurders van de gemeenschappen in het gebied goed contact met Jordanië en 

ook Israël. De elite bewees lippendienst aan de doelen van de bevrijdingsbeweging 

maar daar bleef het bij.219 Desalniettemin wist Fatah invloed op te bouwen in de 

gebieden. Na de Yom Kippoer-oorlog van oktober 1973 begon er een transformatie, die 

vooral duidelijk werd bij de lokale verkiezingen in 1976. Toen kwam er een groep PLO-

gezinde burgemeesters aan de macht in verschillende dorpen op de Westelijke 

Jordaanoever. 

De teleurstelling van 1948 werd in 1967 nog eens overgedaan. Een nieuwe 

Palestijnse vluchtelingenstroom van ongeveer een half miljoen mensen kwam op 

gang.220 De Palestijnen voelden zich eens temeer in de kou staan en het vertrouwen in 

de eerzame bedoelingen van de Arabische buurlanden zakte tot grote diepten. De 

radicalisering van de Palestijnse publieke opinie uitte zich in de oprichting van ongeveer 

twintig bevrijdingsgroeperingen en een explosieve groei van de aanhang van Fatah.221 In 

maart 1968 bevestigde Fatah haar kracht door het hoge aantal Israëlische slachtoffers 

die het op haar conto schreef bij de Slag bij Karameh.222 In 1968-1969 wist Fatah haar 

gewonnen status om te zetten in de overname van de PLO. 

De gebeurtenissen van Zwarte September hadden een grote rol in de sociale 

context van de Palestijnse bevrijdingsbewegingen. In de kampen en nederzettingen in 

Jordanië, maar ook in Amman, had de PLO steeds meer een ‘staat binnen een staat 
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gecreëerd. Naast deze bedreiging van zijn macht, was koning Hoessein ook geïrriteerd 

door de spanningen die ontstonden met Israël door de aanslagen die vanaf Jordaans 

grondgebied door fedayien gepleegd werden. In september 1970 (maar ook in 1971) 

verwijderde het Jordaanse leger met harde hand militante elementen uit Jordanië. 

Hierbij vielen veel Palestijnse slachtoffers – ook onschuldige – en werden veel 

Palestijnen uit Jordanië verdreven.  

De verdeling van Palestijnen over de verschillende Arabische landen, de 

diaspora en de vanaf 1967 door Israël gecontroleerde Gazastrook en Westelijke 

Jordaanoever maakte vereniging voor Palestijnen zeer moeilijk, ook voor de PLO. De 

Israëlische autoriteiten hielden strenge controle op activiteiten in de bezette gebieden en 

zorgden ervoor dat elke vorm van subversiviteit of uiting van ongenoegen met het 

Israëlische beleid de kop werd ingedrukt. Dit gebeurde meestal door middel van 

deportatie naar Jordanië.223 
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5.4  |  Structuur 

Irgoen Tsvai Leoemi 

In de periode voor de Tweede Wereldoorlog had de Irgoen wel een organisatiestructuur, 

maar werd hij feitelijk bestuurd door de NZO. Bij zijn aantreden zegde Menachem Begin 

alle formele banden met de NZO op en werd IZL een zelfstandig opererende 

organisatie. Hoewel de activiteiten van IZL weinig van doen hadden met die van een 

leger, werd de Irgoen wel langs die lijnen georganiseerd en geduid door Menachem 

Begin; hij noemt in The Revolt de Irgoen ‘in very truth a People’s Army’224 en voegt toe: 

‘We were not a “terrorist” group – neither in the structure of our organization, in our 

methods of warfare, nor in spirit’.225 Irgoen Tsvai Leoemi betekent niet voor niets 

‘Nationale Militaire Organisatie’. Begin liet zich ‘de commandant’ noemen en verder 

waren er een kapitein, luitenanten, sergeant-majoors, sergeanten en korporaals te 

vinden in de rangen226.  

 De organisatie van Irgoen Tsvai Leoemi zag er als volgt uit227: aan het hoofd 

stond een ‘high command’, dat klein was geworden gedurende de Tweede Wereldoorlog 

(net als het ledental), maar dat onder Begin weer uit minimaal vijf man bestond. Hierbij 

hoorden op den duur ook Shmuel Katz en Eli Tavin, die in de diaspora actief waren en 

belangrijke schakels waren in het coördineren van illegale immigratie. Dit geeft aan wat 

een vooraanstaande rol de illegale immigratie speelde voor IZL. Het ‘high command’ 

bestuurde alles, gesteund door een generale staf. Die generale staf had een 

ondersteunende tak (o.a. inlichtingen en financiën) en een militaire tak. Het mandaat 

was verdeeld in zes administratieve regio’s met alle zes een kleine kern aan fulltime 

leden en een commandant. De Irgoen bestond uit fulltime en parttime strijders. De 

fulltimers waren nooit met meer dan veertig man. Zij ontvingen hetzelfde ‘loon’ als de 

leiding van de Irgoen, wat bij na lange niet genoeg was om van te leven.228 De 

parttimers hadden een gewoon ‘bovengronds’ bestaan en moesten hun ondergrondse 

activiteiten vanzelfsprekend verborgen houden voor iedereen. 

 Degenen die ambieerden lid van Irgoen Tsvai Leoemi te worden en hun weg 

wisten te vinden naar een lid van de organisatie, werden door een streng selectiecomité 
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ondervraagd op achtergrond, motivatie en besef van de vereiste opofferingen.229 Om IZL 

niet in gevaar te brengen was het vanzelfsprekend zaak om alleen intelligente, 

gemotiveerde mensen toe te laten: geheimhouding was alles. Als mensen werden 

toegelaten kregen ze eerst een inhoudelijke cursus van vier maanden en daarna 

trainingen op het gebied van wapens. Overigens waren veel rekruten afkomstig uit de 

eerder genoemde Oost-Europese revisionistische jeugdorganisatie Betar.  

In theorie bestond de Irgoen uit vier onderdelen, maar effectief gezien waren er 

twee230: voor reservisten en stoottroepen waren er nooit genoeg leden. Verreweg het 

grootste onderdeel was de RPF, de ‘Revolutionary Propaganda Force’, die vooral 

pamfletten, waarschuwingen en muurkranten verspreidde. Na experimenten met andere 

onderverdelingen kristalliseerde het tweede onderdeel, de zogeheten ‘Hok’ uit, oftewel 

de aanvalstroepen. De Hok was vele malen kleiner dan de RPF. Zij voerde de meer 

gewelddadige acties uit. 

Tussen oktober 1945 en juli 1946 opereerde de Irgoen binnen Tenoeat Hameri 

Ha’Ivri, een samenwerkingsverband tussen de Irgoen, LEHI en de Haganah. De 

laatstgenoemde had in principe het commando en een veto, behalve als het om 

operaties betreffende wapendiefstal ging.231 De drie organisaties van Tenoeat Hameri 

hadden alle drie een eigen agenda, waardoor de samenwerking niet vlekkeloos verliep. 

De officiële samenwerking kwam tot een einde in juli 1946. Vanaf november 1947, de 

maand van de presentatie van het VN-verdelingsplan, begon die weer op gang te 

komen, maar in de tussentijd was er ook – zij het af en toe moeizame – officieuze 

samenwerking tussen IZL en de Haganah. De Irgoen had de beschikking over een 

groeiend aantal getrainde vrijwilligers, zoals blijkt uit de schaal van de aanvallen op Deir 

Yassin en Jaffa in april 1948. De strijd was vanaf de Arabische staking in december 

1947 als reactie op het VN-plan veel meer zichtbaar en direct geworden. Met name de 

operaties na 1 december 1947 hadden een veel meer bovengronds en militair karakter 

en waren daarmee arbeidsintensiever. 

Kort gezegd was Irgoen Tsvai Leoemi een langs militaire lijnen gestructureerde 

ondergrondse organisatie met een grote hoeveelheid vrijwilligers en weinig fulltime 

krachten. De internationale tak van de Irgoen was belangrijk in verband met wapen- en 

mensensmokkel en het verwerven van internationale steun. Voor het overgrote deel van 
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de actieve Irgoen-leden was propaganda maken op welke manier dan ook de 

belangrijkste bezigheid. De organisatie was voorzien van een duidelijke structuur, een 

duidelijke filosofie en een sterke leider. 

De PLO 

De PLO is volledig anders ingericht dan Irgoen Tsvai Leoemi. Het is geen ondergrondse 

organisatie en juist bedoeld als officiële spreekbuis voor de Palestijnse gemeenschap. 

De basis kan redelijk eenvoudig uiteengezet worden, maar de verschillende organisaties 

hielden en houden er nogal uiteenlopende ideologieën, methoden, belangen en 

contacten op na (zie voor een uiteenzetting de paragrafen over motivatie en strategie).  

 De Palestijnse Nationale Raad (PNC) is het wetgevende Palestijnse orgaan. Op 

de eerste zitting in mei 1964, nam de Raad het Palestijnse Nationale Handvest aan en 

vestigde het de PLO als politieke spreekbuis van het Palestijnse volk. De Raad moest 

het hele Palestijnse volk vertegenwoordigen, dat wil zeggen de Palestijnen over de hele 

wereld, niet alleen in de bezette gebieden. De zetels waren verdeeld onder groepen en 

onafhankelijken. Bij de groepen hoorden onder andere de guerrillabewegingen, de 

Hogere Militaire Raad en massabewegingen. De Palestijnse maatschappij kenmerkte 

zich door deze massabewegingen; collectieve organisaties voor studenten, arbeiders, 

vrouwen en nog meer groepen uit de Palestijnse samenleving. De onafhankelijke leden 

vertegenwoordigden met name bepaalde regio’s en vluchtelingengemeenschappen.232 

Hoewel het Handvest stipuleerde, dat de leden van de Raad gekozen moesten worden, 

was de samenstelling het gevolg van onderhandelingen tussen verschillende groepen.233 

In principe kwam de hele raad om de twee jaar bij elkaar. Om het handvest van de PLO 

te veranderen, was een tweederde meerderheid binnen de PNC nodig.  

Een belangrijke taak van de PNC was het kiezen van de leden voor het 

Uitvoerend Comité, het ‘Palestijnse kabinet’. Dit comité regelde de dagelijkse gang van 

zaken. Het comité telde veertien leden, die allemaal hun eigen portefeuille hadden. Het 

lastige van de portefeuilles was, dat de organisatie van de PLO min of meer parallel liep 

met de structuur van de verschillende groepen binnen de PLO.234 In 1969 nam Yasser 

Arafat met Fatah de PLO over. Aan het begin van 1970 creëerde het Uitvoerend Comité 

een derde bestuurslaag: het Centrale Comité. Dit meer dan veertig man tellende comité 
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vormde een functionele tussenstap tussen de Raad en het Uitvoerend Comité; bij veel 

besluiten bleek het voor het Uitvoerend Comité belangrijk meer ruggespraak te plegen 

(bijvoorbeeld met niet vertegenwoordigde guerrillagroeperingen), maar was het te veel 

om de hele Raad bijeen te roepen. Zie bijlage 1 voor een schematisch overzicht van de 

organisatiestructuur van de PLO. 

In 1968 versmolt de geschiedenis van Fatah met die van de PLO, maar voordien 

had Fatah een eigen ontwikkeling doorgemaakt.235 Tussen het ontstaan in 1959 en 1964 

zette Fatah cellen op in Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Jordanië, Syrië en Libië, 

maar ook in andere Arabische landen, Afrika, Europa en Noord-Amerika. De cellen 

werden van bovenaf gestuurd via een structuur die vergelijkbaar was met de PLO-

structuur; een centrale raad – gecontroleerd door een nationaal congres – bestuurde 

een revolutionaire raad. Daaronder stonden regionale raden en sectieraden, die op hun 

beurt de cellen weer coördineerden. Binnen de cellen kende men elkaar slechts door 

codenamen. De leden van de cellen wisten zich in allerlei posities in het openbare leven 

te manoeuvreren. In 1964 kon Fatah daadwerkelijk van start gaan met zijn gewapende 

strijd. Aboe Iyad, de latere leider van de Zwarte September Organisatie, stelt dat deze 

paraatheid voor een belangrijk gedeelte het gevolg was van de aansluiting bij Fatah van 

tientallen Palestijnse groeperingen (van diverse groottes) in Koeweit, Qatar en Saoedi-

Arabië.236  

Bekend is de corruptie binnen de top van de PLO. Arafat betaalde, met name 

vanaf 1973, een corrupte en incompetente elite die er over het algemeen een decadente 

levensstijl op na hield.237 De bijna absolute macht wist Arafat, ondanks de immer 

groeiende en complexer wordende organisatie van de PLO en Fatah, in zijn eigen 

handen te houden. In feite kwam het erop neer, dat Yasser Arafat Fatah voor het 

overgrote deel alleen bestuurde en dat door de manier waarop hij mensen aanstelde in 

de laag onder zich hij zijn positie onbedreigd kon houden. De financiën binnen Fatah 

hield hij helemaal in eigen hand en hij was bedreven in de praktijken van 

steekpenningen en vriendjespolitiek. Dit beleid heeft zeker bijgedragen aan de erosie 

van Fatah en de PLO.238 
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Op een misverstand berust het beeld, dat Fatah het reilen en zeilen van de hele 

PLO bepaalde.239 De leiding van Fatah wist haar overwicht wel vaak in te zetten, maar 

Arafat wilde naar buiten toe een gematigd en democratisch beeld creëren. Om dat te 

bereiken moest hij voor zijn voorstellen voldoende consensus zien te bereiken in de 

PNC of in het Uitvoerend Comité. Daarnaast waren verschillende facties binnen de PLO 

duidelijk gelieerd aan Arabische regeringen of partijen; As-Saika was bijvoorbeeld 

verbonden aan Syrië en het Arabisch Bevrijdings Front aan de Iraakse Baath-partij. 

Steun (of het uitblijven van bemoeienis) van de betrokken landen of partijen, was 

derhalve logischerwijs gerelateerd aan de hoeveelheid invloed die de facties konden 

uitoefenen. Verder wilde Fatah de kleinere onderdelen van de PLO ook rustig houden, 

omdat niemand ze kon verbieden unilaterale acties te ondernemen, die hun uitstraling 

zouden hebben op de hele PLO.  

De Zwarte September Groep werd in Damascus tot leven geroepen, op de 

algemene vergadering van het Congres van Fatah in augustus en september 1971.240 

De leiding was in handen van Aboe Iyad (Salah Khalaf), de tweede man van Fatah. 

Zwarte September kende, net als Fatah, een celstructuur. PFLP-terroristen namen ook 

deel aan BSO-operaties, de scheidslijn was niet altijd even duidelijk.241 Waar Zwarte 

September een front, afsplitsing of dochterorganisatie was van Fatah, pleegde het PFLP 

haar aanslagen op eigen titel. Het Front was een samenvoeging van drie organisaties: 

de Helden van de Terugkeer, de Jonge Wrekers (de Palestijnse militaire tak van de 

Arabische Nationale Beweging) en het Palestijnse Bevrijdingsfront (onder leiding van 

twee Palestijnse officieren uit het Syrische leger).242 Het PFLP was nauw verbonden met 

de Arabische Nationale Beweging, die al een lange geschiedenis en een uitgebreide 

structuur had en daarbij gewend was in het geheim te opereren. De meeste cellen 

hoefde de leiding slechts te ‘activeren’ en zij konden snel ingezet worden. 
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5.5  |  Middelen 

Irgoen Tsvai Leoemi 

De leden van de Irgoen waren vanzelfsprekend het belangrijkste middel dat de 

organisatie had. Wat betreft omvang kan gesteld worden dat IZL nooit groot geweest is. 

John Bowyer Bell spreekt over 600 leden aan het begin van de Opstand243, Lenni 

Brenner van 1.500 in 1945.244 In The Revolt geeft Menachem Begin aan dat de omvang 

van de Irgoen gelijke pas hield met de uitbreiding van de activiteiten en dus gedurende 

de jaren van de Opstand groeide van ‘enkele honderden’ naar ‘vele duizenden’, waarbij 

het aantal voltijdstrijders echter nooit de veertig overschreed.245 Aanmeldingen voor de 

Irgoen waren er in ieder geval genoeg, blijkbaar was de romantiek van het ondergrondse 

leven zo aantrekkelijk dat er een strenge selectieprocedure gehanteerd kon worden.246 

De aantrekkingskracht en de bijbehorende aanwas waren een belangrijk middel voor de 

Irgoen: door klein te willen blijven maar wel een ruime keus te hebben kon de 

organisatie zichzelf zeer flexibel maken en verzekerd zijn van relatief betrouwbare en 

kundige leden. In vergelijking met de Irgoen was een organisatie als de Haganah 

statisch: de meeste leden van de Haganah voelden zich voornamelijk verbonden met 

hun dorp of regio en waren in de eerste plaats daarvoor verantwoordelijk.247 

 De Joden in Palestina, ook de leden van IZL, waren afkomstig uit verschillende 

delen van de wereld. Sommigen van hen waren wat betreft uiterlijk niet te 

onderscheiden van Arabieren en anderen konden weer gemakkelijk voor Britse soldaten 

doorgaan. Om bijvoorbeeld tot militaire bases door te dringen of gemakkelijk een bom 

strategisch te kunnen plaatsen, was dit een bijna onmisbaar middel. Taal- en 

accentkennis werden vaak door middel van een cursus verzorgd en daarbij waren er 

veel Irgoen-strijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met de Britten 

gevochten hadden en zich door dat contact de taal machtig hadden gemaakt.248 

Als ondergrondse organisatie had de Irgoen wel altijd een gebrek aan geld en 

wapens en zag de leiding zich genoodzaakt illegale methodes toe te passen, zoals 
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diefstal, afpersing en smokkel.249 Bij zowel Palestijns-Arabische handelaren als corrupte 

Britse soldaten en officieren werden de nodige wapens aangeschaft.250 De Irgoen buitte 

daarnaast de wrijving tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk over hun posities in 

het Midden-Oosten uit: wat betreft de aanschaf en smokkel van wapens en mensen was 

met name het contact met de Fransen voor de Irgoen erg vruchtbaar.251 De 

internationale situatie verschafte de Irgoen ook met andere mogelijkheden, deze worden 

beschreven in de paragraaf over strategie.     

 De creativiteit die terugkomt in bijvoorbeeld de activiteiten in het buitenland, de 

gebruikte explosieven, de vermommingen en de ontsnappingen, is wellicht het 

belangrijkste middel voor IZL gebleken.252 Propaganda was van onschatbare waarde en 

een activiteit waar veel creativiteit bij kwam kijken. Veruit de meesten die de Irgoen-

training doorstaan hadden, kregen als taak het verspreiden van propaganda. De 

drukpers en de illegale radiozender waren essentiële middelen voor de Irgoen, omdat 

het kunnen bereiken van de Yishoev en het verantwoorden van de activiteiten van groot 

belang was voor de organisatie.  

De PLO 

De middelen die de PLO ter beschikking stonden vallen in een totaal andere categorie 

dan de beperkte middelen van Irgoen Tsvai Leoemi. De PLO was (en is) een openbare 

organisatie met onder andere een politiek oogmerk; het beschouwde zichzelf als de 

spreekbuis voor alle Palestijnen. De terroristische tak betrof een klein onderdeel van het 

geheel. Onder de Palestijnen, tussen de Palestijnse groepen onderling en ook binnen de 

groepen (met name Fatah) heerste er discussie over de wenselijkheid en effectiviteit van 

terrorisme.  

Om de internationale terroristische aanslagen te plegen zoals die van 

(voornamelijk) het PFLP en later door de BSO, waren relatief weinig middelen benodigd. 

In principe betreft dit een kenmerk van terrorisme. Groepen die zichzelf geconfronteerd 

zien met een vele malen sterkere tegenstander zoeken naar een manier om deze zo 

effectief mogelijk het hoofd te bieden. In termen van wapens en mankracht zijn er relatief 

weinig middelen nodig voor het plegen van een terroristische aanslag zoals een 

vliegtuigkaping, sabotage, of een gijzeling. Guerrilla-operaties, zoals met name Fatah 
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die pleegde in de tweede helft van de jaren zestig, vergden ook relatief weinig inzet van 

manschappen en materieel, maar nog steeds meer dan in het geval van terroristische 

acties. In veel gevallen betrof het nog steeds een korte militaire confrontatie.  

Het succes dat de Palestijnse terroristen tussen met name 1968 en 1974 

behaalden op het vlak van media-aandacht voor de Palestijnse zaak – door middel van 

hun vliegtuigkapingen en met name de gijzeling in München – leidde tot een sterk 

groeiend geloof in de methoden van de bevrijdingsorganisatie. Internationaal terrorisme 

was ontdekt als middel en als bijkomend gevolg ontstond er een grote aanwas voor de 

Palestijnse groeperingen die betrokken waren bij terroristische aanslagen.253  

In 1964 had de PLO weinig geld en geen solide infrastructuur. Na Arafats 

aantreden kwam er een einde aan die situatie: de PLO werd naast een 

bevrijdingsbeweging ook een commerciële instelling. Tegen het midden van de jaren 

tachtig had de PLO een jaarlijks inkomen van honderden miljoenen Amerikaanse 

dollars, waarvan een groot gedeelte uit investeringen en industriële productie. SAMED, 

onderdeel van de PLO-structuur, was een holding met daarin zesendertig aparte 

bedrijven, die allerlei producten vervaardigden en verhandelden.254 Een ander gedeelte 

van de inkomsten genereerde de PLO door trainingen te geven aan buitenlandse 

terroristen en nog een gedeelte was afkomstig uit de wapenhandel.255 Veel Palestijnse 

strijders waren op hun beurt overigens weer getraind door andere (onder andere 

Algerijnse) terroristen en er was ook een behoorlijk aantal veteranen uit het Syrische 

leger.256 

Veel geld kwam ook uit donaties van Arabische olieproducerende landen, met 

een sterke toename na de oorlog van 1973.257 De Palestijnse diaspora vormde een 

belangrijke bron, vaak eens te meer na een succesvolle aanslag.258 Elke Palestijn 

betaalde daarnaast tussen de 3 en 6 procent belasting aan de PLO.259 De ruime fondsen 

die Arafat en de zijnen tot hun beschikking hadden waren een middel om een 

uitgebreide (maar ineffectieve) bureaucratie op te bouwen en strijders relatief veel te 

betalen. Hierdoor werd het aantrekkelijk om bij Fatah en/of de PLO in dienst te treden. 
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Arafat kon veel reizen en veel contacten onderhouden, binnen en buiten de Arabische 

wereld.260 

De PLO betrok zijn wapens in de gegeven periode voornamelijk uit de Sovjet-

Unie en China. In eerste instantie was China de grootste leverancier (ook van 

ideologieën) en was de Sovjet-Unie wat argwanend.261 Aan het begin van de jaren 

zeventig kwam hier verandering in; Arafat bracht enkele bezoeken aan Moskou, 

diplomatieke relaties werden ontwikkeld en de Sovjet-Unie verschafte wapens en 

inlichtingen. Voor de USSR was de PLO, vanwege zijn groeiende invloed in de regio van 

stijgende waarde binnen de context van de Koude Oorlog en wilde zij Chinese invloed in 

de regio beperken.262 De Koude Oorlog en de belangentegenstellingen tussen de 

Arabische landen en leiders waren middelen die Arafat vaak kundig wist in te zetten. 

 

                                                
260 Lutz en Lutz, Global terrorism 145-146. 
261 Karmon, Coalitions 252-254. 
262 Ibidem, 255. 



Terrorisme als keuze 

 75 

5.6  |  Motivatie en doelstellingen 

Irgoen Tsvai Leoemi 

De belangrijkste ideoloog achter Irgoen Tsvai Leoemi was zonder twijfel Ze’ev 

Jabotinsky. Menachem Begin was groot aanhanger van Jabotinsky en verwees naar 

hem als ‘onze leraar, meester en vader’.263 IZL fungeerde tussen 1937 en 1940 als de 

militaire tak van Jabotinsky’s NZO en na zijn dood verwerd de Irgoen langzaam tot enige 

erfgenaam van het revisionisme. Jabotinsky was zowel een literair talent als een 

begenadigd spreker en daarbij beheerste hij verschillende talen voldoende om erin te 

publiceren. Met deze combinatie van talenten en de mate van intelligentie die hieruit 

sprak wist hij een grote schare volgelingen aan zich te binden.  

In Jabotinsky’s toekomstbeeld voor de Joden in Palestina stonden deze vier 

principes centraal: ‘Monisme’, het einddoel van een enkele Joodse staat, ‘Legyon’, 

militaire training, ‘Giyus’, militaire dienst, en de belangrijkste ‘Hadar’, de transformatie 

van de arme Jood naar de aristocratische Jood.264 Deze principes kwamen vooral tot 

uiting binnen Betar, onder andere door middel van parades, vlaggen, trainingskampen 

en uniformen. Met het revisionisme en Betar had Jabotinsky ‘…an atmosphere, an 

attitude, rather than a new ideology’265 gecreëerd. Vergelijkingen met het Europese 

fascisme waren talrijk.266 

Het doel van een Joodse staat en een Britse oriëntatie als weg daar naartoe 

waren in eerdere instantie onderdeel van zowel het linkse als het rechtse Zionistische 

programma.267 Jabotinsky raakte echter gaandeweg meer en meer gefrustreerd met het 

Britse beleid in Palestina en deze frustratie kwam centraal te staan in zijn politieke visie. 

Hij had tijdens de Eerste Wereldoorlog het Joodse ‘Zionist Mule Corps’ en later drie 

Joodse bataljons opgezet als onderdeel van het Britse leger. In 1917 werd hij 

gedecoreerd wegens zijn bijdrage aan de Britse strijd in Palestina.268 De vijf jaren die 

daarop volgden veranderden zijn ervaring met de Britten in een teleurstelling.  

Na de Eerste Wereldoorlog wilde Jabotinsky een groep van de Joodse strijders 

bij elkaar houden om de Yishoev te kunnen verdedigen tegen toenemende Arabische 
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agressie. De Britten wilden dit echter niet toestaan. Twee jaar later leidde hij de Joden 

bij het opzetten van de Haganah om zich te kunnen verdedigen tijdens de Arabische 

opstand in Jeruzalem van 1920. Als gevolg hiervan werd hij gearresteerd. De derde 

grote desillusie met betrekking tot de Britten kwam met het witboek van 1922, waarin 

Joodse immigratie werd beperkt en Transjordanië als onderdeel van het mogelijke 

Joodse thuis werd geschrapt.269 Teleurgesteld met de acceptatie van dit witboek door de 

Zionistische Organisatie stapte Jabotinsky uit het centrale comité van de ZO in 1923.270 

Uit zijn artikel On the iron wall blijkt Jabotinsky’s ongeloof in de mogelijkheid, dat de 

Palestijnse Arabieren een vrijwillige overeenkomst met de Joden zouden sluiten zolang 

er ook maar een sprankje hoop bestond dat ze verdreven konden worden. Alleen een 

‘ijzeren muur’ van verdediging zou de Arabische wilskracht kunnen breken.271 De 

acceptatie van het witboek door de ZO zou daar volgens Jabotinsky niet aan bijdragen 

en uiteindelijk leiden tot het verlies van Palestina.  

Het witboek van 1939 maakte het verdrijven van de Britten uit Palestina 

synoniem met het doel van een eigen staat aan beide kanten van de Jordaan: een 

scherp contrast met het feit dat de ZO de Britten ooit zag als het middel bij uitstek om dit 

doel te bereiken. Drie maanden na het uitkomen van het witboek brak echter de Tweede 

Wereldoorlog uit. De leiding van de Irgoen was van mening, dat het voortzetten van de 

campagne op de lange termijn waarschijnlijk een negatief effect zou hebben. Het 

getoonde respect van de Irgoen zou de Britten gunstig stemmen en geweld tegen de 

Britten zou het antisemitische Nazi-Duitsland indirect helpen.272 Uiteindelijk vochten 

Irgoen-strijders zelfs aan Britse zijde mee.  

Vanwege het besluit niet door te vechten vond de bekende afsplitsing van LEHI 

plaats. Deze veroorzaakte dusdanig veel problemen en chaos, dat de ondergrondse 

beweging enkele steken liet vallen wat betreft haar onzichtbaarheid. Het Britse Criminal 

Investigations Department (CID) kon hierdoor met weinig moeite verschillende 

belangrijke leden van zowel Irgoen als LEHI arresteren273. Tijdens een actie die hij voor 

de Britten uitvoerde vond op 18 mei 1941 David Raziël, militair leider van de Irgoen, de 

dood; een tweede, zeer demotiverende slag voor de Irgoen.  
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 Een mix van romantiek enerzijds en integraal nationalisme anderzijds stond 

centraal in het wereldbeeld van Begin. Hierin verschilde hij niet veel van Jabotinsky.274 

Het verschil tussen de twee zat hem voornamelijk in de strijdlustigheid en de overgang 

van verdediging naar aanval die onder andere blijkt uit uitspraken als deze uit The 

Revolt: ‘We shall fight, every Jew in the homeland will fight. The God of Israel, the Lord 

of Hosts, will aid us. There will be no retreat. Freedom - or death.’275 De dood van 

Begins ouders en broer in de Holocaust hadden bij hem een groot cynisme ten aanzien 

van de mensheid teweeggebracht en ook het geloof dat de wereld fundamenteel 

antisemitisch was.276 Daarbij refereert Begin in de introductie van The Revolt aan de 

wederopstanding van de ‘vechtende jood’, waarvan de niet-joden (‘Gojim’) zouden 

denken dat hij 1800 jaar geleden uit was gestorven.277  

De combinatie van romantiek, historicisme, nationalisme, de frustratie van de 

Holocaust, de leer van Jabotinsky en zijn eigen versie van de (Joodse) geschiedenis 

lijken Begin tot de conclusie te hebben gebracht, dat er eigenlijk niets anders op zat dan 

een opstand te ontketenen en dat dit het beste zou zijn voor heel het Joodse volk.278 Wel 

was Begin praktisch genoeg om politieke belangen boven alles te stellen: toen Groot-

Brittannië met Duitsland in oorlog raakte en toen de Engelse verkiezingen een 

Labourregering opleverden in 1945, staakte de Irgoen haar campagne om een oplossing 

niet in de weg te staan. Daarbij sloot Begin tijdens zijn premierschap ruim dertig jaar 

later als eerste Israëlische minister-president een vredesakkoord met een groot Arabisch 

land, namelijk Egypte.279 

Hoewel de motivaties van mensen als Tehomi, Raziël en voornamelijk Begin 

zeer belangrijk zijn geweest voor de campagne van de Irgoen, bestond de groep niet 

alleen uit deze mannen. Joodse mannen en vrouwen, (oud-)soldaten of burgers van 

allerlei pluimage wensten zich bij IZL te voegen. Door de strenge selectieprocedure wist 

de Irgoen avonturiers te weren en ook mensen die de volledige implicaties van 

lidmaatschap niet konden bevatten.280 We mogen er vanuit gaan, dat de motivatie van 

de leden overeenkwam met die van de leiders. In de context van de groepsmotivatie is 

het belangrijk de illegale immigratie te noemen en is het een valkuil veel aandacht te 
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spenderen aan ideologieën en politieke situaties. Het praktische werk van het 

binnensmokkelen van illegale immigranten was zeer belangrijk voor de leden van de 

Irgoen. Zij wilden vaak familieleden of mensen uit hun gemeenschap helpen die op een 

andere manier niet konden emigreren, of simpelweg. Illegale immigratie werd vanaf 

1938 al door IZL georganiseerd en was de centrale activiteit van de Irgoen en de 

Revisionistische Partij geworden.281 

De vroege veertiger jaren stonden voor IZL in het teken van een ideologisch 

vacuüm en het wegvallen van de belangrijkste mentoren. Hierdoor bereikten de 

motivatie en daarmee samenhangend het ledental een dieptepunt. Het missiegevoel en 

leiderschap van Begin, gecombineerd met de frustratie van de Holocaust en het Britse 

beleid deden de organisatie opleven. Vanaf de alliantie van het Verenigd Verzet hoefde 

de Irgoen veel minder te verbergen voor de Haganah en het JA. Daarbij was de 

Haganah, hoofdzakelijk gebaseerd op de desillusie van het Britse Labourkabinet dat in 

1945 aantrad, ideologisch gezien een stuk in de richting van IZL opgeschoven. De 

onderlinge geschillen en verschillen namen af, waardoor de Irgoen minder ondergronds 

hoefde te opereren en haar methoden meer militair van aard werden. Het ledenaantal 

nam hiermee samenhangend sterk toe.  

Samenvattend kan een aantal zaken geduid worden: het belangrijkste doel is 

voor de Irgoen altijd een eigen Joodse staat geweest. In dienst daarvan stond het 

subdoel van het bevorderen van de immigratie langs alle mogelijke wegen. Er kan 

gesteld worden dat Menachem Begin een wat dieper liggende persoonlijke motivatie lijkt 

te hebben gehad dan Jabotinsky en dat, hoewel hun beider wereldbeeld een 

romantische kant had, Begin de meer pragmatische en realistische van de twee bleek 

(het woord ‘realistisch’ is hier gebruikt in zijn letterlijke betekenis, niet de politieke).  

De PLO 

Vanwege haar complexe structuur is de PLO is een bijzondere organisatie. Het is een 

verzameling is van bevrijdingsgroepen van uiteenlopende signatuur en bovendien is de 

organisatie opgericht door de Arabische Liga en niet door de betrokken groepen zelf. 

President Gemal Abdel Nasser van Egypte was in feite de grote architect achter het 

geheel. De belangrijkste motivaties voor Egypte en de andere betrokken Arabische 

landen voor het oprichten van de PLO, waren aan de ene kant het onder controle 
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kunnen houden van de Palestijnse activiteiten en aan de andere kant het creëren van 

een afleiding voor die landen van binnenlandse problemen.282 

 Het Palestijnse Nationale Handvest werd, samen met de Palestijnse grondwet, 

aangenomen op 28 mei 1964. Vier jaar later, in de nadagen van de Zesdaagse Oorlog, 

werd het handvest aanzienlijk geamendeerd en uitgebreid. In de eerste twee artikelen 

van het handvest (in eerste instantie ook wel convenant genoemd) wordt onder andere 

gesteld, dat Palestina het vaderland is van de Palestijnen, dat de Palestijnen een 

integraal onderdeel van de Arabische natie zijn en dat Palestina met de grenzen van het 

Britse mandaat een ondeelbare territoriale eenheid is.283 Belangrijk is artikel acht: de 

nationale strijd van de Palestijnen tegen de imperialisten is belangrijker dan onderlinge 

onenigheden en overstijgt deze op ieder front.284 De gewapende strijd komt nadrukkelijk 

naar voren in het Handvest, met name in de zeven nieuwe artikelen die in 1968 werden 

ingevoerd. Artikel 9, bijvoorbeeld, stelt dat gewapende strijd de enige manier is om 

Palestina te bevrijden en dat het de algehele strategie betreft, niet slechts een tactische 

fase.285 De teneur van het handvest liet weinig tot geen ruimte open voor dialoog. 

De belangrijkste groepen binnen de PLO zijn zonder twijfel Fatah en het PFLP. 

Fatah was met afstand het grootste onderdeel, het PFLP in de besproken periode haar 

belangrijkste tegenhanger binnen de organisatie. Beide groepen hadden als doel 

Palestina te bevrijden van wat zij zagen als koloniale overheersing. Daarnaast waren 

door de ‘Nakba’ honderdduizenden Palestijnen op de vlucht geslagen en ondergebracht 

in vluchtelingenkampen in de omringende Arabische landen. De basis van de strijd van 

alle (vroeg of laat) in de PLO ondergebrachte groepen was het recht op terugkeer voor 

deze volkeren en de vaak verschrikkelijk slechte omstandigheden waaronder zij in deze 

kampen moesten leven. 

Om het bovenstaande te bereiken zag Fatah gewapende strijd door de 

Arabieren, met in de voorhoede de Palestijnen, als enige weg. Dit kwam neer op het 

idee, dat als de Palestijnen bevrijd wilden worden, ze alleen op zichzelf konden 

vertrouwen om het te bewerkstelligen. Deze zelfstandigheid komt ook terug in het Fatah-

beginsel van non-interventie in de interne aangelegenheden van Arabische staten, dat 
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vaak alleen in theorie aangehangen werd.286 De bevrijding van Palestina zou uiteindelijk 

volgens de Fatah-leiding moeten kunnen leiden tot het bevrijden van alle door 

imperialisten onderdrukte volkeren.287 Fatah ontstond in de jaren vijftig uit activisten, die 

gedesillusioneerd waren geraakt met de houding en kracht van de meeste Arabische 

staten en zich richtten op Palestijns nationalisme in plaats van het Pan-Arabisme van 

Nasser. Dit was een louter strategische beslissing. De afwezigheid van een sterke 

ideologische denominatie is altijd de kracht geweest van Fatah. Bovendien was ze van 

mening dat ze ideologisch niet konden concurreren met de bestaande Arabische partijen 

en groepen en vond ze bovendien dat deze groepen de Palestijnen verdeelden.288 De 

organisatie gebruikte wel universele Islamitische symbolen, maar dat was een 

strategisch aspect van haar beleid: het aansprekend maken van Fatah voor zoveel 

mogelijk Arabieren.  

De leiding van Fatah heeft altijd het doel van de revolutie veel belangrijker laten 

zijn dan ideologische overwegingen.289 Deze strategie is terug te zien in de vroege 

stadia van de revolutie van de FLN in Algerije, door welke Fatah zich heeft laten 

inspireren en waarmee Fatah goede contacten onderhield.290 De Franse schrijver Frantz 

Fanon was een belangrijk ideoloog voor de FLN en was ook betrokken bij de revolutie. 

Fanon schreef over dekolonisatie en de psychologische factoren van kolonisatie. Hij 

beïnvloedde met zijn werk verschillende bevrijdingsbewegingen in de Derde Wereld, 

waaronder uiteindelijk ook Fatah.291 In 1964 ontwikkelde de leiding van Fatah contacten 

met China en raakte daarbij geïnspireerd door de filosofie van Mao Tse Tung en de 

Vietnamese generaal Giap. Dit lijkt echter meer strategische visie te betreffen dan 

ideologie of motivatie.292 

Yasser Arafat is vanaf het moment dat Fatah het leiderschap van de PLO 

overnam tot aan zijn dood in 2004 de belangrijkste en meest zichtbare 

vertegenwoordiger van het Palestijnse verzet geweest. Over zijn persoonlijk leven, zeker 

het vroege, is weinig bekend en ook over zijn persoonlijke drijfveer en overwegingen is 
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het meeste speculatie. Arafats initiatieven om deel te nemen aan de strijd die in 1948 

oplaaide strandden bij zowel de Egyptische regering als de Moslimbroederschap. 

Tijdens de gevechten van 1948 kwam Abdel Kader al-Hoesseini om het leven, een ver 

familielid van Arafat dat hij zeer bewonderde.293  

Voor de ‘Nakba’ hield Arafat de Arabische staten in belangrijke mate 

verantwoordelijk. Zij hadden zich volgens hem niet genoeg ingezet om de bezetting te 

voorkomen, met name Jordanië: emir (later koning) Abdoellah had het op een akkoordje 

met Israël gegooid en wist zo de Westelijk Jordaanoever en een gedeelte van Jeruzalem 

te veroveren. De staatsgreep van Nasser in Egypte op 23 juli 1952 stemde Arafat en de 

zijnen in eerste instantie hoopvol, maar na verloop van tijd bleek dat de Nassers 

toewijding aan de Palestijnse zaak grotendeels op lippendienst neerkwam. De conclusie 

van Arafat was, dat Palestijnse studenten, arbeiders en boeren zelf het initiatief moesten 

nemen in de strijd tegen de Zionisten. De vonk zou over moeten slaan naar andere 

Arabische volkeren.294 

Uit de Arabische Nationale Beweging ontstond aan het einde van 1967 de 

belangrijkste tegenhanger van Fatah, het PFLP. Het Front werd geleid door de Grieks-

Orthodox-christelijke arts George Habash. Hij was tot aan de Zesdaagse Oorlog ervan 

overtuigd dat de oplossing voor het Palestijnse probleem lag in Arabische eenheid en 

was dan ook een groot aanhanger van Nasser. De desillusie die Habash en de zijnen 

ervoeren na de Zesdaagse Oorlog deed de grondleggers van het PFLP niet alleen 

besluiten, dat guerrilla- en terroristische technieken bij nader inzien een noodzakelijk 

kwaad waren295, maar ook dat Arabische eenheid niet bereikt kon worden via de 

politieke 'bourgeouisie' in de Arabische landen, wél via het volk. Fatah verweet na de 

Slag bij Karameh het PFLP het verzaken van haar taak. Het was volgens Helena 

Cobban deze veroordeling die het PFLP in haar rol van belangrijkste opposant van 

Fatah dreef.296 De wil van het PFLP om het initiatief van Fatah te kapen was een 

belangrijke reden voor het PFLP om over te gaan tot terroristische tactieken.297  

Door zijn scherpe standpunten bemoeilijkte het PFLP de contacten met andere 

Arabische regimes en kon het geen groot draagvlak onder Palestijnen en andere 

Arabieren verwerven. Daardoor was er binnen het Front bijna constant onenigheid en 

                                                
293 Ruud Hoff, Aspekt biografie: Jasser Arafat (Soesterberg 2005) 19. 
294 Hoff, Arafat 25. 
295 Halsell, ’Habash’. 
296 Cobban, Organisation 144-146. 
297 Karmon, Coalitions 241. 



Terrorisme als keuze 

 82 

kende het verschillende afsplitsingen.298 Het PFLP beriep zich op Marxistisch-

Leninistische theorieën en meer dan Fatah zag het de Palestijnse strijd in de grotere 

context van een wereldwijde strijd tegen imperialisme. Het lijkt er echter op, dat de 

ideologische denominatie er achteraf bij is gezocht; de radicale uitlatingen en strategie 

van het PFLP zorgden voor een gebrek aan aansluiting bij andere Palestijnse groepen 

en met een Marxistisch label was het gemakkelijker internationale contacten te 

leggen.299 Bij de keuze van bondgenoten werd er in ieder geval ideologisch niet al te 

nauw gekeken.300 Een belangrijk verschil in motivatie tussen Fatah en het PFLP is het 

feit, dat Fatah uiteindelijk wel akkoord wilde gaan met een twee-staten-oplossing, terwijl 

het PFLP altijd uit is blijven gaan van alles of niets. 

Voor zowel het PFLP als Fatah was de overgang tot internationaal terrorisme 

een bewuste keuze. Voor het PFLP was de vernedering van de Zesdaagse Oorlog de 

voornaamste aanleiding. De drang om voorop te blijven lopen in de Palestijnse revolutie 

was een motivatie voor het PFLP, net als de wil om radicale jeugdige Palestijnen aan 

zich te binden (wat voornamelijk gold voor de eerste terroristische acties van het PFLP 

in 1968).301 Voor de groep van Habash was terrorisme meer een strategisch onderdeel 

van de algehele gewapende strijd; de aanslagen werden dan ook op eigen titel 

gepleegd. Fatah had in de maanden na de Zesdaagse Oorlog al moeten concluderen 

dat guerrilla-oorlog niet het gewenste effect had en op een inschattingsfout berustte. De 

organisatie begon zich op dat moment al te oriënteren op alternatieve methoden. 

Terrorisme was voor Fatah niet, zoals voor het PFLP, een onderdeel van de gewapende 

strijd maar een strategisch alternatief voor politieke of militaire activiteit.302 In 1970 was 

het bloedbad van Zwarte September in Jordanië het definitieve omslagpunt.303 Ook 

begon Anwar Sadat, die in 1970 werd gekozen tot president van Egypte, toenadering te 

zoeken tot Israël.   

Twee kleinere groepen, beide afsplitsingen van het PFLP, moeten ook vermeld 

worden vanwege hun terroristische activiteiten. PFLP-GC (General Command) is een 

pro-Syrische groep die in 1968, kort na de oprichting van het PFLP, zich afsplitste. De 

leden van de nieuwe groep konden zich niet vinden in de Marxistische signatuur van het 

PFLP en daarnaast wilden Ahmed Jibril en de zijnen zich meer richten op gewelddadige 
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actie tegen Israël dan het PFLP deed op dat moment.304 De andere afsplitsing vond 

plaats in 1969. Nayef Hawatmeh richtte in dat jaar het ‘Democratic Popular Front for the 

Liberation of Palestine’ (DPFLP, na 1975 zonder de eerste P) op. Sterker nog dan het 

PFLP stond het DFLP een klassenstrijd voor, de omverwerping van conservatieve 

regimes en een wereldwijde Marxistische revolutie. In eerste instantie was zijn officiële 

streven een democratische staat met daarin joden en Arabieren, maar medio 1973 was 

het doel veranderd in aparte staten voor de twee groepen.305        
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5.7  |  Strategie 

Irgoen Tsvai Leoemi 

Enkele leden van Haganah-Bet reageerden in 1936, net na het begin van de Arabische 

opstand, op een bloedige manier op gepleegde Arabische aanslagen. Zij maakten 

hiermee een discussie los tussen de Zionistische partijen onderling en binnen Haganah-

Bet zelf over het nut van dusdanig gewelddadige acties voor de Zionistische zaak. Alle 

partijen, ook de Revisionistische Partij, waren het erover eens, dat iedereen zich diende 

te houden aan de eerdergenoemde ‘havlaga’, of zelfbeheersing. Het gevolg hiervan was 

de opsplitsing van Haganah-Bet en het ontstaan van Irgoen Tsvai Leoemi. De Irgoen 

zag namelijk wel heil in een strategie van terroristische aanslagen om de Arabieren 

angst in te boezemen. Het bereiken van psychologische effecten met aanslagen is 

gedurende het hele bestaan van IZL de belangrijkste strategische component gebleven. 

Aanslagen van de organisatie bestonden voornamelijk uit het gooien van granaten of het 

plaatsen van zelfgemaakte bommen op plaatsen die druk bezocht werden door 

Arabieren. De organisatie vulde zo Jabotinsky’s concept ‘druk’ op haar eigen manier in, 

gefrustreerd door het falen van de oorspronkelijke interpretatie.306 

Onder druk verstond Jabotinsky op het buitenland – voornamelijk het Verenigd 

Koninkrijk – gerichte politieke druk.307 Aangezien hij geen fysieke druk kon uitoefenen op 

de Britten, was zijn voornaamste strategie gericht op het creëren van morele druk, door 

middel van het verspreiden van propaganda en het mobiliseren van de publieke 

opinie.308 Jabotinsky was vanaf 1937 leider van de Hogere Politieke Commissie van de 

Irgoen, maar werd naarmate de tijd vorderde over steeds minder Irgoen-zaken 

ingelicht.309 Toen het witboek van mei 1939 uitkwam herzag de Irgoen haar strategie en 

begon ook aanslagen op Britse doelen te plegen. Een belangrijk strategisch besluit 

maakte de Irgoen drie maanden later: Groot-Brittannië kwam in de Tweede 

Wereldoorlog terecht en Jabotinsky besloot met de top van de Irgoen, dat doorvechten 

tegen de Britten niet in het voordeel van IZL zou werken. Dit besluit toonde, hoewel het 
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leidde tot de chaotische afsplitsing van LEHI, een bepaalde graad van beheersing en 

politiek realisme bij de Irgoen. 

Tijden de eerste oorlogsjaren was het aan Yaakov Meridor om de organisatie bij 

elkaar te houden, met grote tegenslagen en de kwelling van inactiviteit als uitdagingen. 

In die situatie was er niet echt ruimte voor strategie. Het uitblijven van Britse toenadering 

begon in 1943 echter een dusdanig grote bron van frustratie te worden dat mogelijke 

actie een stuk hoger op de agenda kwam. Menachem Begin werd benaderd door de 

leiding van de Irgoen om de organisatie op een hoger plan te trekken. Hiertoe 

ontwikkelde hij een uitgebreide strategie310; met goed gecoördineerde aanslagen wilde 

Begin vanuit de clandestiniteit niet alleen de Britten de grond te heet onder de voeten 

maken, maar vooral een repressieve reactie ontlokken. Ook vond hij het belangrijk, dat 

het geweld niet zozeer heel heftig, als wel continu zou zijn; hiermee zou het Britse 

bankroet het best worden aangetoond en de publieke opinie het best bewerkt.311 Begin 

schatte correct in, dat de oorlog niet lang meer zou duren en dat grotendeels vanwege 

de impact van de Holocaust veel internationale aandacht na de oorlog op Palestina 

gericht zou zijn. Zijn doel was dan ook het creëren van een ‘glazen huis’, waarin 

iedereen kon zien hoe de Britten zich gedroegen in hun mandaat. Zo kon zowel de 

Britse als de internationale publieke opinie gemobiliseerd worden. Het grootste probleem 

in verband met deze strategie was de Yishoev. Zij werd het slachtoffer van de repressie. 

Een uitgebreid propaganda-apparaat en een nauwgezette inschatting van de balans 

moesten dit probleem minimaliseren, maar dit viel niet altijd mee. De propaganda van 

IZL wordt verderop in deze paragraaf behandeld. 

De doelen die de Irgoen uitkoos hadden veelal voornamelijk symbolische 

waarde. De eerste operatie die plaatsvond nadat de Opstand was uitgeroepen, bestond 

bijvoorbeeld uit het opblazen van drie Britse (onbemande) immigratiekantoren, symbolen 

van de Britse immigratiebeperking. De daaropvolgende doelwitten waren de bemande 

kantoren van de Britse politie en inlichtingendiensten in Jeruzalem, Jaffa en Haifa. Het 

grote aantal doden bij de bomaanslag op het Koning David Hotel (26 juli 1946) schokte 

de hele wereld. Met kleine aantallen doden wist de Irgoen echter ook het gewenste 

psychologische effect te bereiken. In juli 1947, terwijl het United Nations Special 

Committee On Palestine (UNSCOP) in het mandaat verbleef, werden door de Irgoen 

twee ontvoerde politiefunctionarissen ter dood gebracht en in een boomgaard 
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opgehangen. Het was een reactie op de terechtstelling van drie gearresteerde Irgoen-

leden.312 De afgrijselijke beelden van de hangende lijken gingen de hele wereld over. 

Het effect was groot; in 1949 gaf kolonel Archer-Cust, die indertijd assistent van de 

Secretaris-Generaal van het mandaat was, aan dat ‘(...) the hanging of the two British 

sergeants did more than anything to get us out.’313 Ook wist Irgoen Tsvai Leoemi 

regelmatig de Britse autoriteiten te kijk te zetten, met als summum de samen met LEHI 

georganiseerde uitbraak uit de Acre-gevangenis door 20 leden van de Irgoen en 7 van 

LEHI.314  

Een belangrijk kenmerk van de Irgoen, althans onder het bewind van Begin, was 

haar pragmatische benadering. Uit veel acties van de Irgoen bleek een constante 

herijking van de gekozen strategie. In de periode voor het einde van de Tweede 

Wereldoorlog ontzag de organisatie bijvoorbeeld Britse militaire installaties en gaf de 

Irgoen vooraf altijd waarschuwing voor een aanslag.315 Tijdens het ‘Seizoen’, waarin de 

Haganah ongeveer duizend leden van LEHI en IZL arresteerde, voerde de Irgoen geen 

represailles uit. Het besluit dat hieraan ten grondslag lag was gebaseerd op een 

combinatie van het feit dat Begin geen burgeroorlog wilde riskeren en zijn weigering om 

Joden tegen Joden te laten vechten: de Britten zouden de uiteindelijke winnaar zijn van 

die strijd.316 Daarnaast was de inschatting van Begin correct, dat de Haganah zichzelf 

tegen de Britten zou keren na de oorlog; hij wilde wederzijds bloedvergieten voorkomen 

met het oog op toekomstige samenwerking (die uiteindelijk tot stand kwam in oktober 

1945).317 In juli 1945, toen de onverwachts verkozen Labourregering van Bevin en Attlee 

aantrad in het Verenigd Koninkrijk, liet IZL door middel van pamfletten weten dat de 

regering enkele weken van ‘rust’ kreeg, om te laten zien uit welk hout ze gesneden 

was.318 Tijdens het bezoek van UNSCOP in juni 1947 kreeg een delegatie van de Irgoen 

twee maal de mogelijkheid haar visie uiteen te zetten; een belangrijke indicatie van de 

rol die de VN de organisatie toedichtte.319  
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Rondom de gebeurtenissen van 9 april in Deir Yassin bestaat nog steeds grote 

onduidelijkheid, maar duidelijk is wel dat veel mensen in het dorp op brute wijze om het 

leven zijn gekomen en dat Irgoen Tsvai Leoemi daar voor een aanzienlijk deel 

verantwoordelijk voor is geweest. De Irgoen gaf aan, dat met behulp van een 

vrachtwagen met daarop een geluidssysteem was getracht de inwoners, zoals 

gebruikelijk, te waarschuwen. Deze zou echter vastgelopen zijn in een greppel en het 

nieuws van dit ongeluk had IZL en LEHI niet bereikt. Functionarissen van het 

Internationale Rode Kruis, maar ook Haganah-leden spraken hun afgrijzen en walging 

uit over hetgeen ze aangetroffen in Deir Yassin. De Irgoen verontschuldigde zich echter 

niet voor het gebeurde. Menachem Begin gaf aan, dat aan alle leden van de organisatie 

was opgedragen zich strikt aan het oorlogsrecht te houden en dat hij erop vertrouwde 

dat zij dat ook in dit geval gedaan hadden. Zelf was hij niet bij Deir Yassin aanwezig 

geweest, omdat hij nooit persoonlijk aan acties deelnam.320 In The Revolt uitte Begin zijn 

blijdschap met het psychologische effect dat de actie volgens hem teweeg had 

gebracht.321 Ondanks de onzekerheden rondom de gebeurtenissen in Deir Yassin laat 

deze reactie een weinig humane Begin zien. Hoewel de Irgoen sterk in de minderheid 

was, toen zij op 25 april Jaffa binnenviel, vluchtten de meeste Arabieren. De naam die 

de Irgoen met Deir Yassin had neergezet had hier naar alle waarschijnlijkheid veel mee 

te maken. Daarnaast was het bombardement waarmee de aanval gepaard ging 

overweldigend. De stad werd geplunderd door de Irgoen.322 

Een belangrijk gedeelte van de strategie van Begin lag niet in de gewelddadige 

sfeer; zoals te lezen is in de paragraaf over middelen bestond een groot deel van de 

activiteiten uit propaganda. Voornamelijk aan het begin van de Opstand in 1944, stak de 

Irgoen veel energie, papier en inkt in het overtuigen van de Yishoev. Naast een grote 

stroom pamfletten werd de eerder genoemde ondergrondse krant Heroet (lett. ‘vrijheid’) 

uitgegeven, die bijna volledig van de hand van Begin kwam.323 Veelal werden kranten op 

muren geplakt. De Irgoen was vernieuwend op het gebied van propaganda. Zo waren er 

ook ‘pamfletbommen’ en waren er installaties, waarbij met behulp van het gewicht van 

een langzaam leeglopende emmer water een doos pamfletten vanuit een dakgoot over 

een plein werd leeg gestrooid.324 IZL-leden plakten waarschuwingen voor de Britten, 
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zoals bovengenoemde aan de verse Labourregering, regelmatig aan. Begin stelt in The 

Revolt, dat bij alle informatie die de Irgoen verspreidde, altijd de waarheid werd vermeld, 

ook als operaties niet zo goed waren verlopen, om uiteindelijk zoveel mogelijk het 

vertrouwen van de Yishoev af te dwingen.325 Een belangrijk voorbeeld van geslaagde 

propaganda vond plaats in september 1944.326 Al veertien jaar was het de Joden door 

de Britten verboden om met de Joodse feestdag Yom Kippoer (lett. Verzoeningsdag) de 

Shofar (een soort hoorn) te laten klinken bij de Klaagmuur, wat volgens de Joodse 

religieuze traditie wel zou moeten. In de weken voor Yom Kippoer (27 september) 

waarschuwde de Irgoen via aangeplakte biljetten op de Klaagmuur, dat iedere Britse 

agent die zich met Yom Kippoer in de buurt van de Klaagmuur zou begeven, als 

misdadiger gestraft zou worden. Eventueel geweld van Britse zijde zou slecht zijn voor 

de relatie tussen de Britten en de Yishoev, de dreigementen van de Irgoen opvolgen zou 

gezichtsverlies betekenen. De keuze viel op de laatste optie en IZL behaalde een 

morele overwinning. 

In het buitenland speelde zich een essentieel onderdeel van de Irgoen-

campagne af, namelijk het mobiliseren van diplomatieke druk. Naast de VS had de 

Irgoen nog enkele belangrijke diplomatieke contacten weten te leggen. Vanuit het 

hoofdkwartier in Parijs had de organisatie goede contacten met voornamelijk het 

Vaticaan en Tsjecho-Slowakije. Het latente conflict tussen Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk over de wederzijdse invloedssferen in het Midden-Oosten buitte de Irgoen 

goed uit: zowel de Britse als de Franse inlichtingendiensten boden de Irgoen geheime 

informatie aan. Ook de revisionisten hadden een lobby opgezet, met als belangrijk 

onderdeel het Hebrew Committee of National Liberation (HCNL) onder leiderschap van 

Hillel Kook (die in de VS als Peter Bergson door het leven ging).327 In de paragraaf over 

middelen wordt ingegaan op de internationale contacten betreffende wapenhandel.  

Er kan, kortom niet veel duidelijks gezegd worden over de periode tot aan het 

aantreden van Begin, behalve dat het eerste moment waarop van een echte strategie – 

of in ieder geval een vooruitziende blik – blijk werd gegeven juist het moment was 

waarop de campagne gestopt werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. De 

periode na het aantreden van Begin wordt gekenmerkt door een haast politieke 

handelwijze en positionering, ware het niet voor de onorthodoxe en gewelddadige 
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methoden; een alliantie met de Haganah was mogelijk, de Labour-regering kreeg een 

pauze en alle acties werden verantwoord naar de Yishoev toe. Deir Yassin en de 

aanslag op het Koning David Hotel vormen zwarte pagina’s, maar het psychologisch 

effect van beide aanslagen was enorm en zo bezien pasten de acties zonder meer 

binnen de strategie van IZL. In 1947 en 1948 ging de Irgoen meer bovengronds 

opereren, wat mogelijk was vanwege de veranderde relatie met de Haganah. Dat deze 

mogelijkheid wat de Irgoen betreft bestond, is een belangrijk onderdeel van de strategie 

van Begin. 

De PLO 

Er kan niet zoals in het geval van de Irgoen gesproken worden van een eenduidige 

PLO-strategie. De facties en groepen, verenigd in de bevrijdingsorganisatie, hielden er 

verschillende doelen, motivaties en ook strategieën op na. Yasser Arafat lanceerde, 

voornamelijk tussen 1968 en 1970, verschillende initiatieven om alle Palestijnse 

gewapende of strijdende eenheden onder één commando te krijgen. Deze mislukten 

echter allemaal, met als belangrijk gevolg de verdeeldheid binnen de PLO die na de 

Yom Kippoer-oorlog eigenlijk alleen maar erger werd.328 Arafats persoonlijke strategie 

was er, na de machtsovername van de PLO, op gericht zoveel mogelijk consensus te 

creëren tussen de verschillende facties. Ook binnen de groepen zelf was er vaak 

onenigheid, met name als het ging over terroristische aanslagen. Gedurende de jaren 

vijftig, ook voordat Fatah werd opgericht, vonden er aanslagen plaats op Israëlisch 

grondgebied. Ze werden gepleegd door fedayien, georganiseerd in kleine groepjes en 

gemotiveerd door de uitzichtloosheid van de vluchtelingenkampen waarin ze gevangen 

zaten.  

In januari 1965 pleegde Fatah onder de naam ‘Al-Asifa’ (vert. ‘de Storm’) haar 

eerste georganiseerde guerrilla-aanslag op Israëlisch grondgebied. Tot aan de 

Zesdaagse Oorlog zou ze doorgaan met soortgelijke aanvallen vanuit voornamelijk 

Jordanië en Libanon. Deze strategie had ze afgekeken van andere revoluties, zoals de 

Algerijnse, maar ook de Cubaanse en de Vietnamese. Fatah wilde een gewapende 

volksopstand tot stand brengen. De Arabische staten hadden kritiek op de activiteiten 

van Fatah. De beweging wendde zich daarom tot een tactiek van ‘verwikkeling’: door 

sabotage dwongen de Palestijnse strijders Israëlische militaire reacties af, waardoor de 
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Arabische buurlanden hun staat van militaire paraatheid zouden opschroeven.329 De 

argwaan zou aan beide kanten gaan stijgen om uiteindelijk uit te monden in oorlog. De 

beoogde oorlog is op den duur uitgebroken maar in welke mate de activiteiten van Fatah 

oorzaak of aanleiding waren is niet duidelijk. 

 De nederlaag die door de deelnemende Arabische landen in 1967 werd geleden 

was de aanleiding voor de oprichting van het Volksfront voor de Bevrijding van 

Palestina. De overwinning die Fatah boekte bij de slag van Karameh in maart 1968 en 

de kritiek op het PFLP waarmee die gepaard ging, deden George Habash besluiten een 

daad te stellen.330 Toen op 23 juli 1968 PFLP-terroristen een El Al-vliegtuig kaapten, 

deden ze dat ten eerste om een duidelijk politiek signaal af te geven, ten tweede om de 

passagiers te ruilen tegen gevangen Palestijnse terroristen en ten derde om de 

Israëlische regering tot een dialoog te dwingen. Deze combinatie genereerde, met name 

vanwege het gevaar voor de inzittenden van het vliegtuig en de duur van de gijzeling (39 

dagen), ook veel internationale media-aandacht.331  

 Het succes dat deze actie opleverde was aanleiding voor het PFLP om de tactiek 

vaker toe te passen. Het PFLP pleegde in 1968, 1969 en 1970 verschillende aanslagen, 

waarvan de meeste vliegtuigkapingen waren. Het betrof vaak El Al-vliegtuigen en 

andere vliegtuigen met bestemming Israël of een andere plek in het Midden-Oosten. El 

Al had transport verzorgd voor Israëlische soldaten in de Zesdaagse Oorlog en was 

daarom in de ogen van het PFLP een valide doelwit.332 Op 21 februari 1970 vonden 47 

passagiers van een Swissair-toestel de dood doordat hun vliegtuig, onderweg van 

Zürich naar Tel Aviv, in de lucht werd opgeblazen door een drukexplosief van het PFLP. 

Bekend zijn ook de kapingen waarbij Leila Khaled betrokken was, deze worden 

besproken onder ‘Publiek en media’. De kaping en vernietiging in de Jordaanse woestijn 

van drie vliegtuigen was de aanleiding voor Zwarte September. In 1972 werden 26 

mensen doodgeschoten bij een PFLP-aanslag op het vliegveld Lod in Tel Aviv, waarbij 

het Front geholpen werd door het Japanse Rode Leger. Het Front had banden met meer 

linkse facties over de hele wereld. Verderop in deze paragraaf wordt daar meer 

aandacht aan besteed. 

 Fatah wilde haar internationale positie en aanzien zoveel mogelijk waarborgen 

en koos er daarom voor niet onder eigen naam terroristische aanslagen te plegen. Over 
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de precieze relatie tussen de PLO en Zwarte September is geen eenduidigheid, maar 

een veel geciteerde duiding is die van Aboe Iyad, die geacht wordt aan het hoofd te 

hebben gestaan van de laatste organisatie. In het boek Stateless, een neerslag van 

gesprekken met Eric Rouleau, stelt hij dat Zwarte September niet als aparte organisatie 

bestond, maar meer een hulpeenheid was van Fatah.333 De Zwarte September 

Organisatie liet voor het eerst van zich horen op 28 november 1971, toen leden van de 

organisatie de Jordaanse premier Wasfi Tal vermoordden in Caïro. Deze daad had een 

directe aanleiding: de slachting onder Palestijnen in september 1970 en de 

successievelijke verwijdering van Fatah uit Jordanië. De woede en frustratie van het 

Palestijnse volk dwongen Fatah om actie te ondernemen en met haar revolutionaire 

strategie leek het PFLP het voortouw te hebben genomen voor de Palestijnen. Zwarte 

September was niet bang om zowel de Egyptische als de Jordaanse regeringen te 

beledigen op de ergst mogelijke manier. De poging tot moord op de Jordaanse 

ambassadeur in Londen laat voor het eerst de internationale Zwarte September zien. 

Aanslagen op een West-Duitse elektriciteitscentrale en een Nederlands 

gaskoppelstation in februari 1972 tonen een Zwarte September die ook een 

economische bedreiging wilde vormen.334 

In 1968 werden de eerste internationale contacten gelegd tussen de Palestijnse 

groepen en Duitse terroristen. Andreas Baader en Ulrike Meinhof werden getraind in 

kampen in Jordanië om later hun opgedane kennis als ‘stadsguerrillero’ in praktijk te 

kunnen brengen. In eerste instantie waren de Palestijnen erg blij met het internationale 

contact en investeerden ze meer dan ze terugkregen, maar uiteindelijk assisteerden 

RAF-leden bij een gijzelingsactie in het hoofdkwartier van OPEC in Wenen in 1975, de 

kapingen van een vlucht naar Entebbe (Oeganda) in 1976 en een vlucht naar 

Mogadishu in 1977. Ook assisteerde de RAF op logistiek vlak bij de actie op de 

Olympische Spelen in München.335 Wadi Haddad, een radicalere figuur binnen de PFLP, 

was verantwoordelijk voor de gijzeling en de genoemde kapingen en in die tijd (1974-

1977) ook het meest betrokken bij de Duitse terroristen.336 Fatah voorzag de Rote 

Armee Fraktion van wapens.337 
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  In hoeverre Yasser Arafat van alle acties van de verschillende groeperingen 

binnen de PLO wist, is niet helemaal duidelijk. In 1974 kwam de PLO overeen 

internationaal terrorisme te staken. Het nam af, maar weg ging het niet. Waar Arafat 

over het algemeen last had van de verdeeldheid binnen de PLO, was dit in het geval van 

de inzet van terroristische methoden alleen maar handig. Hij kon schermen met de 

verdeeldheid als er door Palestijnen een aanslag werd gepleegd. Zo kon hij tegelijk het 

politieke en het terroristische pad bewandelen. Natuurlijk is dit een vereenvoudigde 

weergave van de werkelijkheid, maar geen onrealistische. Arafat had weinig gevoel voor 

detail en wilde koste wat het kost de eenheid binnen de PLO bewaren. Er is nog geen 

bewijs naar voren gekomen, dat Arafat actief betrokken zou zijn geweest bij welke van 

de aanslagen dan ook, maar hij moet in een positie geweest zijn om ze tegen te houden 

en dat heeft hij niet gedaan.338 
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5.8  |  Publiek en media 

Irgoen Tsvai Leoemi 

Wat betreft publiek is er in bovenstaande paragrafen reeds het een en ander gezegd. 

Het 'glazen huis' van Menachem Begin was een doordachte strategie met veel facetten 

en een ruim aantal doelgroepen. Wat betreft de Britten in Palestina was het belangrijkste 

doel van de ontplooide activiteiten angst zaaien en het verlagen van de moraal. Het 

aantonen van het Britse bankroet in de regio was daarnaast belangrijk voor het 

beïnvloeden van de publieke opinie in Groot-Brittannië: zo werd de druk om te 

vertrekken aangevuld met druk vanuit het vaderland zelf. De publieke opinie onder de 

Joodse bevolking van Palestina was vanzelfsprekend ook belangrijk. Irgoen Tsvai 

Leoemi had draagvlak nodig. De internationale Britse standing wat betreft zowel macht 

als morele waarden was het doelwit van de campagne van Begin. Het uitmeten van de 

Britse onmacht en onmenselijkheid had invloed op de Britse plek in de internationale 

machtsbalans. 

De aanslag op het Koning David Hotel in juli 1946 is een goed voorbeeld van het 

slagen van deze strategie. De media in Groot-Brittannië deden uitgebreid verslag van 

het blijkbaar foutieve beeld dat tot dan toe had bestaan betreffende het niveau van 

controle dat de koloniale autoriteiten uitoefenden in Palestina.339 Overigens besteedden 

kranten over de gehele wereld aandacht aan de terroristische acties, met name in de 

Verenigde Staten, waar de Irgoen een succesvolle lobby had.340 In juli 1947 gingen 

foto’s de hele wereld over van de lijken van twee Britse officieren, die door de Irgoen 

aan een boomtak waren gehangen. Het effect dat Begin beoogde met de onsmakelijke 

vertoning bereikte hij ook: zoals eerder vermeld liet een belangrijke Britse functionaris 

enkel jaren later weten dat deze actie de druppel was die de Britse emmer had doen 

overlopen. Het feit dat Begin tweemaal gevraagd werd zijn verhaal te doen bij UNSCOP 

toont aan dat hij Irgoen als een belangrijke speler neer had weten te zetten in de 

situatie. 

De strategie van IZL was gericht op een duidelijk, zij het breed publiek en wist de 

media te bespelen op de bedoelde manier. De organisatie vervulde de rol van pionier 

wat betreft het gebruiken van deze nieuwe techniek.341 Verschillende groeperingen 
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namen de les van de Irgoen ter harte en pasten hem zelf toe. Voorbeelden zijn de EOKA 

op Cyprus en het FLN in Algerije; over beide organisaties staat meer in het hoofdstuk 

over de geschiedenis van het terrorisme.  

De PLO 
 

‘The first several hijackings aroused the consciousness of the world and awakened the 

media and world opinion much more – and more effectively – than 20 years of pleading 

at the United Nations’.342 Zo sprak Labib Terzi, destijds waarnemer namens de PLO bij 

de Verenigde Naties in 1976. Met de kaping van een El Al-vliegtuig op 23 juli 1968 werd 

een tactiek geboren. In de ruim twee jaar tot aan Zwarte September was het het PFLP 

dat met vliegtuigkapingen in het buitenland aandacht naar zich toetrok.343 De scherpe 

realiteit van de mogelijkheid dat onschuldige mensen slachtoffer konden worden van 

terrorisme sprak enorm tot de verbeelding.  

Na de kaping in juli 1968 begonnen Palestijnse terroristen op regelmatige basis 

reizen naar het buitenland te maken om daar aanslagen te plegen. In 1969 en 1970 was 

PFLP-aanhangster Leila Khaled betrokken bij vliegtuigkapingen; haar jonge, bijzondere 

verschijning gaf de Palestijnse strijd een bijzonder en menselijk gezicht: walging maakte 

plaats voor fascinatie.344 De tweede kaping waarbij ze betrokken was, maakte onderdeel 

uit van de Dawson’s Field-exercitie: het PFLP bracht tussen 6 en 9 september drie 

gekaapte vliegtuigen samen op het militaire vliegveld Dawson’s Field in Jordanië om ze 

– zonder inzittenden maar met veel media-aandacht – op 12 september tegelijk op te 

blazen. Koning Hoessein van Jordanië voelde door deze actie de emmer van Palestijnse 

bedreiging voor zijn macht overstromen, het gevolg was de hardhandige verwijdering 

van Fatah uit Jordanië, beter bekend als Zwarte September. 

Een kleurrijke figuur uit de PFLP-gelederen was de Venezolaan Ilich Ramirez 

Sanchez, die als bijnaam ‘Carlos de jakhals’ had. Hij nam deel aan verschillende PFLP-

acties – zoals de gijzeling van zestig mensen tijdens de OPEC-ministersconferentie in 

Wenen – wist veel media-aandacht te genereren met zijn vreemde en gevaarlijke imago; 

iets wat hij zelf graag in stand hield.345 In 1974 kreeg Carlos het Japanse Rode Leger 

onder zijn hoede, een Marxistische groepering, die zich constant verbond aan andere 
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groepen en acties uitvoerde in hun naam. In 1972 had het Leger in naam van het PFLP 

een bloedbad aangericht op het vliegveld Lod in Israël, wat ook garant stond voor veel 

media-aandacht.346 

 De frustratie binnen Fatah rondom Zwarte September was een van de 

aanleidingen voor het ontstaan van de Zwarte September Groep. Deze groep zou 

verantwoordelijk worden voor het doden van elf Israëlische atleten op de Olympische 

Spelen in München in 1972. Hoewel de terroristen hun doel – de ruil van hun gijzelaars 

tegen 236 Palestijnse gevangenen in Israël en 5 andere gevangen in Duitsland – niet 

bereikten, was het mediabereik van de actie enorm groot. Vanwege het evenement 

waren talloze media neergestreken in München en daarnaast was en is er altijd grote 

belangstelling voor de Olympische Spelen. Naar schatting was meer dan een kwart van 

de wereldbevolking zich destijds bewust van hetgeen zich in München voltrok.347  

 Het Arabische succes na de Yom Kippoer-oorlog en de Amerikaanse 

diplomatieke activiteit die erop volgde, overtuigden de belangrijkste PLO-leiders, dat er 

een politieke strategie moest komen en een meer gematigd internationaal beeld 

geschapen moest worden voor de PLO. Ze waren daarnaast bang dat, indien ze dit niet 

deden, de PLO achter het net zou vissen en geen rol zouden kunnen spelen bij een 

internationale vredesovereenkomst.348 De terroristische strategie werd door de 

hoofdstroming binnen de PLO om deze redenen verlaten. Met zijn toespraak voor de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in november 1974 wist Arafat op een 

bijna volledig tegenovergestelde manier een wereldwijd publiek te bereiken. Paradoxaal 

genoeg had hij de kans daartoe waarschijnlijk nooit gekregen als de Palestijnen niet 

door terroristische aanslagen zoals die in München zichtbaar waren geworden voor het 

oog van de wereld.349  

 De Palestijnen, de Israëli’s en de de wereldbevolking; dit zijn de drie ‘publieken’ 

waarvoor de facties binnen de PLO terroristische aanslagen pleegden. De verschillende 

facties binnen de organisatie wilden Palestijnen aan zich binden en hen tevreden stellen. 

De Israëli’s wilden de PLO angst inboezemen om zo druk te zetten op de Israëlische 

autoriteiten. Met hun internationale activiteiten zochten Palestijnse terroristen de wereld 

op als publiek om aandacht te trekken voor de situatie en internationale publieke opinie 
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en – als uiteindelijke gevolg – politieke druk op Israël te genereren. Belangrijk is de 

voorbeeldrol die de PLO met haar terroristische activiteiten vervulde. Tussen 1968 en 

1978 groeide het aantal separatistische en ethnisch-nationalistische terroristische 

groeperingen schrikbarend. Alle wilden met een op die van de PLO gebaseerde 

strategie hun zaak internationaal aanhangig maken.350 Samenvattend heeft het 

‘mediabeleid’ van de PLO een belangrijk langetermijneffect gehad.   

 

                                                
350 Ibidem, 75. 
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Hoofdstuk 6  |  Conclusie 
 

De grote overspannende conclusie die getrokken kan worden op basis van het 

hierboven beschrevene is het feit dat Irgoen Tsvai Leoemi zich verhoudt tot de 

Palestijnse Bevrijdingsbeweging als een appel tot een peer. Beide zijn soorten fruit en 

dus wel degelijk te vergelijken, maar al van een afstand zijn de verschillen zichtbaar. 

Een duidelijke hoofdvraag ontbreekt in deze scriptie; het hoofdonderwerp is een 

structurele vergelijking gebaseerd op de genoemde analysepunten: politieke context, 

sociale context, structuur, middelen, motivatie en doelstellingen, strategie en tot slot 

publiek en media. Een conclusie moet in principe het antwoord op een hoofdvraag 

leveren, maar in dit geval wordt er een analyse gemaakt gebaseerd op de informatie die 

uit de vergelijking naar voren komt. Eerst zullen de hierboven genoemde analysepunten 

per stuk behandeld worden, gevolgd door enkele concluderende opmerkingen. 

 Wat betreft de politieke context waarbinnen de PLO en de Irgoen opereerden 

gaat het vanzelfsprekend om twee generieke situaties. Het is niet interessant om op 

deze plek een overzicht te maken van de gevonden verschillen en overeenkomsten, 

maar wel om een evaluatie te maken van wat bepalend lijkt te zijn geweest binnen de 

politieke context waarin de organisaties opereerden. In het geval van Irgoen Tsvai 

Leoemi was het zo, dat de linkse Zionisten het binnen de Yishoev voor het zeggen 

hadden en dat Zionistisch rechts binnen het politieke spectrum een marginale positie 

innam. De manier waarop de Zionistische maatschappij was ingericht, hield in dat de 

linkse partij – of liever gezegd de linkse beweging – veel macht had en eigenlijk in alle 

facetten van het dagelijks bestaan was doorgedrongen. De Irgoen voerde haar strijd wel 

in naam van die Yishoev, of in ieder geval in de overtuiging dat wat zij deed het beste 

was voor de Joodse gemeenschap in mandaat.  

De Irgoen – de Nationale Militaire Organisatie – was in 1944 eigenlijk het enige 

levensvatbare overblijfsel van de NZO: de oorspronkelijk politieke organisatie was 

derhalve verworden tot terroristische organisatie. Door de grote rol die het linkse 

Zionisme speelde in het mandaat, was er weinig ruimte voor de rechtse beweging om 

zich te profileren. Belangrijk was de rol van de Britse bezetter. Palestina was van de 

Britten en Palestina moest dan ook van de Britten verkregen worden of op de Britten 

veroverd. De Britse binnenlandse politiek en de internationale positie van Groot-

Brittannië vormden daarom belangrijke elementen in de politieke context van Irgoen 
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Tsvai Leoemi. Op het niveau daarboven, namelijk dat van de publieke wereldopinie, was 

het belangrijkste de morele druk op Groot-Brittannië die ontstond, met de Holocaust als 

oorzaak. Onder druk van de ZO, de Amerikaanse publieke opinie en door het 

vooruitzicht van tienduizenden Joodse immigranten uit onder andere Polen, verwijderde 

de VS zich politiek gezien van Groot-Brittannië. Ook de Sovjet-Unie was voor een 

zelfstandige Joodse staat en keerde zich tegen Groot-Brittannië.  

 Voor de PLO bepaalde haar eigen interne reilen en zeilen een belangrijk stuk 

politieke context. Op het Palestijns Nationaal Congres overlegden guerrillagroepen van 

uiteenlopende groottes en overtuigingen met massaorganisaties, onafhankelijken en 

regiovertegenwoordigers. De versnippering van de Palestijnen in geografische en in 

ideologische zin zorgden ervoor, dat de PLO nooit echt een politiek slagvaardige 

organisatie heeft kunnen worden. Behalve dat de PLO intern geen eenheid was, speelde 

ook de relatie met de andere Arabische landen een rol in het gebrek aan daadkracht. De 

Arabische landen vormden de ‘ring’ om de PLO, via de Arabische Liga, bilateraal of via 

een van de guerrillagroepen. De nationale belangen en aspiraties van de Arabische 

landen bleken meestal belangrijker dan het lot van de Palestijnse vluchtelingen. De 

Palestijnse afhankelijkheid van de omliggende Arabische landen, de teleurstelling over 

de praktische uitvoering van het pan-Arabisch gedachtegoed en het organisatorische en 

militaire onvermogen dat de Arabische landen in 1948 en 1967 lieten zien waren de 

belangrijkste onderdelen van de politieke context waarbinnen de PLO moest opereren.  

Het grote verschil tussen de Irgoen en de PLO was dan ook, dat de Irgoen en 

Zionistisch links in ieder geval hetzelfde doel hadden en dat na bleven streven, zij het 

met andere methoden. Helena Cobban beschrijft in haar werk The Palestinian Liberation 

Organisation, hoe de Egyptische president Nasser – in de herinnering van een van zijn 

vertrouwelingen – zich na een gesprek met Fatah in 1968 voorstelde dat ‘(…) the 

Palestinian guerrillas could be the Arab world’s ”Stern Gang or Irgun” (…)’351, waarbij hij 

waarschijnlijk de Egyptische en andere Arabische ‘Joodse Agentschappen’ als 

tegenhangers in gedachten had.352 Nasser zag blijkbaar de ‘officiële’ Joodse politiek en 

de activiteiten van Irgoen Zvai Leumi in die tijd als complementair. Jordanië en later ook 

Egypte en – in mindere mate – Syrië gingen uiteindelijk voor hun eigen hachje en zagen 

het niet zo zitten als de Palestijnen te veel zelfstandig konden gaan opereren, wat de 

laatsten in 1970 erg duidelijk werd gemaakt. In het besproken tijdvak bepaalde de 
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Koude Oorlog de internationale politiek; de VS en de Sovjet-Unie vochten hun stille strijd 

gedeeltelijk in het Midden-Oosten uit. Door de mate van materiële steun die beide 

landen konden leveren wisten ze beiden een grote mate van invloed te verwerven in het 

gebied. De PLO ontwikkelde goede contacten met de Sovjet-Unie. De invloed van de 

Verenigde Naties lijkt meer dan hij was: het bleef voornamelijk bij consequentieloze 

veroordeling en erkenning van de PLO en de Palestijnse problemen. 

Wat sociale context betreft zijn er voornamelijk verschillen aan te duiden. De 

groep Joden waarvoor de Irgoen vocht was het resultaat van meer dan zestig jaar 

immigratie, met een duidelijke piek aan het einde van die periode, de eerste helft van de 

jaren dertig. De immigranten werkten hard om een eigen gemeenschap op te zetten in 

Palestina en lieten zich door weinig van hun missie afbrengen. De sociale situatie van 

de immigranten werd, toen de immigratie echt een vlucht begon te nemen, bedreigd 

door de Arabieren die er al woonden, vooral tijdens de opstanden van 1929 en 1936. De 

Holocaust en het desondanks restrictieve Britse immigratiebeleid voor het mandaat 

waren belangrijke factoren voor het verslechteren van de sociale positie en de groeiende 

vastberadenheid van de Yishoev: bijna iedereen had wel vrienden of familieleden die in 

een concentratiekamp terecht waren gekomen en/of de dood hadden gevonden. Dit had 

tot gevolg dat het verlangen van de Yishoev naar een eigen land sterk toenam. Voor de 

Palestijnen tussen 1948 en 1980 is een minder duidelijk beeld te schetsen. Er waren de 

vluchtelingenstromen van 1948 en 1967, de slachting van 1970 in Jordanië, de slechte 

omstandigheden in de vluchtelingenkampen en de onwelkome behandeling door de 

Arabische staten. Op de Westelijke Jordaanoever waren er echter gemeenschappen die 

zich niets van de buitenwereld aantrokken, die zich alleen met hun eigen stammen 

bemoeiden en de wereld aan zich voorbij lieten gaan totdat het echt niet meer kon. In de 

tweede helft van de jaren zeventig begon hier eigenlijk pas echt verandering in te 

komen. De sociale context van de PLO bestond zodoende uit twee extreme situaties.  

Op het vlak van de organisatiestructuur zijn eigenlijk ook bijna alleen maar 

verschillen aan te wijzen. De Irgoen had het voordeel dat het een kleine en daardoor 

voor de leiding overzichtelijke organisatie was. De beperkte grootte van de organisatie 

kwam de flexibiliteit en controleerbaarheid ten goede, waardoor een relatief kleine 

centrale autoriteit het geheel efficiënt kon besturen. De filosofie achter alle acties was 

duidelijk uitgewerkt, net als de taakverdeling. Opvallend is de hoeveelheid energie die 

werd gestoken in het maken van propaganda. Een bijzonder feit is ook, dat de Irgoen in 

principe de militaire tak was van de Nieuwe Zionistische Organisatie, maar dat de louter 
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politieke tak van de rechtse Zionistische beweging in de loop van het bestaan van de 

Irgoen verdween (of eigenlijk opging in IZL). De PLO kende, in tegenstelling tot de 

Irgoen, een grote en ingewikkelde structuur. Op het eerste gezicht lijkt de organisatie 

van de PLO relatief gemakkelijk in kaart te brengen, maar onder de oppervlakte blijkt de 

complexiteit die zich in bijna alle facetten van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie 

manifesteert opvallend. In het geval van de PLO was terrorisme één van de tactieken 

die werd gebruikt, dus niet dé strategie van de PLO. In samenhang hiermee moet 

benadrukt worden, dat het niet duidelijk is welke onderdelen of leden van de leiding van 

de PLO (of Fatah, of het PFLP) van bepaalde aanslagen hebben geweten en in 

hoeverre ze er invloed op hadden. Het bestaan van de corrupte bestuurslaag binnen het 

PLO-apparaat door Yasser Arafat, maakt het beeld nog ondoorzichtiger. 

De middelen die IZL ter beschikking stonden waren voornamelijk creativiteit, een 

ruime keuze in nieuwe rekruten en onder de leden een rijk gamma aan plaatsen van 

herkomst. Veel van de leden spraken dan ook vloeiend Arabisch, Engels of Frans. 

Financieel gezien had de Irgoen het niet ruim, in tegenstelling tot de PLO. In de loop van 

haar bestaan verzamelde de PLO veel financiële steun van de Arabische 

olieproducerende landen, wist het een netwerk aan bedrijven op te zetten die inkomen 

genereerden en vruchtbare contacten met China en de Sovjet-Unie te ontwikkelen. De 

buitenlandse contacten die de PLO kon aanwenden, zoals de Duitse terroristische 

groepen, vormden een belangrijk middel voor de organisatie. Om deze contacten te 

kunnen leggen konden ze hun (soms twijfelachtige) Marxistische of anderszins linkse 

ideologie in de strijd gooien. Terrorisme an sich is natuurlijk zelf een middel om een doel 

te bereiken.  

Dat doel was voor zowel de PLO als de Irgoen een eigen staat. Sterker nog, 

zowel de PLO als IZL wilde haar eigen staat terug, al verschilden de periodes waarin het 

land niet meer aan de betreffende bevolkingsgroep had toebehoord. Vladimir Jabotinsky 

was ervan overtuigd dat de Arabieren, zolang ze een mogelijkheid konden zien om de 

Joden te verdrijven, geen overeenkomst met ze zouden sluiten en dat daarom zijn Iron 

wall de enige oplossing zou zijn. Van de Britten hadden de Joden wat de Irgoen betreft 

ook niets te verwachten, alleen verraad. Jabotinsky’s vier principes – een enkele Joodse 

staat, militaire training, militaire dienst en de transformatie van de gewone Jood naar de 

aristocratische Jood – zijn tekenend voor zijn harde houding. Het witboek van 1939 was 

de definitieve aanleiding voor de strijd van IZL, de desillusie met het Labourkabinet dat 

in 1945 aantrad. Voor Menachem Begin speelden persoonlijke motivaties mee, maar 
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ook een grote mate van romantiek, historicisme en wantrouwen ten aanzien van de 

mensheid. Belangrijk is altijd gebleven het gevoel, dat als de Zionistische zaak aan links 

overgelaten zou worden, dat hij dan verkwanseld zou worden. Het leiderschap van 

Begin, zijn duidelijke visie en uitgewerkte plan zijn voor de overige leden van de (leiding 

van de) Irgoen ongetwijfeld ook een grote bron van inspiratie geweest, de organisatie 

was richtings- en leiderloos uit de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog gekomen 

en kon de inbreng van Begin goed gebruiken.  

De motivaties en doelstellingen binnen de PLO zijn meer diffuus en aan 

verandering onderhevig geweest. Waar in eerste instantie voor alle partijen de 

belangrijkste motivaties waren de bevrijding van heel Palestina en het recht op 

terugkeer, koos Fatah samen met enkele kleinere groepen in 1974 voor het streven naar 

een twee-staten-oplossing, wat de nodige wrijving opleverde en een splijting binnen de 

PLO veroorzaakte. Fatah en het PFLP, de twee belangrijkste onderdelen van de PLO, 

waren op veel vlakken verdeeld. Ideologisch gezien had Fatah een linkse oriëntatie 

maar koos het ervoor zichzelf op ideologisch vlak niet te radicaal te profileren. Het liet 

zich inspireren door de vrijheidsstrijd van het FLN in Algerije. Het PFLP noemde zich 

daarentegen Marxistisch-Leninistisch en pan-Arabisch. Het Front was uitgesproken anti-

koloniaal en anti-imperialistisch, verfoeide de ‘bourgeois’ Arabische regeringen en 

associeerde zich graag met buitenlandse links georiënteerde terroristische bewegingen. 

Terrorisme had voor de groepen een verschillende plaats in het grotere geheel; het 

PFLP zag terrorisme als integraal onderdeel van de gewapende strijd, Fatah zag het 

meer als onderdeel van de politieke praktijk. Een element dat meespeelde voor eerst het 

Front en daarna ook Fatah, was een concurrentiestrijd rond het verkrijgen of behouden 

van de voortrekkersrol binnen de Palestijnse bevrijdingsbeweging; het aanspreken van 

de groep van ontevreden, gefrustreerde jonge potentiële rekruten. Het PFLP was 

radicaler en dat heeft zeker meegespeeld bij het vaak ontstaan van meningsverschillen 

binnen zijn gelederen, die enkele keren leidden tot afsplitsingen. Het PFLP-GC maakte 

zich los, omdat het PFLP zelf te veel van woorden en te weinig van daden zou zijn, het 

DFLP ging haar eigen weg juist omdat het PFLP te ver van haar Marxistische 

beginselen van klassenstrijd en anti-imperialisme geraakt zou zijn. De ondoorzichtigheid 

van de motivaties van veel figuren uit de top van de PLO, niet in de laatste plaats Yasser 

Arafat, werpt een schaduw over de ‘zuiverheid’ (voorzover daar hier van gesproken kan 

worden) van de intenties en doelen van die topfiguren. Voor velen in de hogere echelons 

van de PLO was de organisatie een winstgevende operatie geworden. Toch heeft Arafat 
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altijd een belangrijke inspirerende rol gespeeld binnen de PLO. Zijn sobere levensstijl, 

zijn uiterlijke profilering en het mysterie rond zijn persoon maakten van hem een 

bijzonder leidersfiguur. 

Het stoppen met vechten in het kader van de Tweede Wereldoorlog was het 

eerste moment dat er een strategie achter de campagne van de Irgoen leek te zitten. 

Vervolgens werd de strategie van Irgoen Zvai Leumi bepaald door de visies van 

Menachem Begin. Zijn strategie was er een met verschillende facetten en ook met 

elementen van beheersing. Denk bijvoorbeeld aan het feit, dat elke aanslag 

aangekondigd werd, dat de Irgoen de Labourregering die in 1945 aantrad een 

adempauze gaf en dat de Irgoen niet gewelddadig reageerde op het ‘Seizoen’ van de 

Haganah. De aanslagen waarbij beheersing ver weg leek (de bomaanslag op het Koning 

David Hotel en het bloedbad in Deir Yassin) hadden wel grote waarde in termen van 

aandacht en choquerend effect. De aanval op Jaffa, die kort na ‘Deir Yassin’ plaatsvond, 

verliep gemakkelijk, omdat de Arabische bevolking grotendeels gevlucht was, 

aangenomen wordt vanwege de gewelddadige naam die de Irgoen met het bloedbad in 

Deir Yassin had gevestigd. Jabotinsky’s strategie van druk (morele druk op Groot-

Brittannië) werd door Begin en IZL op een geheel eigen wijze ingevuld. Het geweld was 

over het algemeen niet hevig, maar wel continu. De Irgoen wilde reacties van de Britten 

ontlokken in het glazen huis dat het mandaat moest zijn, zodat de wereld en de Yishoev 

getuigen konden zijn van het barbaarse gedrag van de Britse bezetter. Binnen het 

glazen huis wilden ze ook het Britse falen in het besturen van het mandaat tonen en de 

publieke opinie in Groot-Brittannië bewerken; het ophangen van de twee Britse 

sergeanten had bijvoorbeeld een groot effect op dit vlak. IZL roerde zich ook op het 

internationale vlak met enkele belangrijke contacten en een sterke lobby in de Verenigde 

Staten. 

Al enkele keren is benadrukt hoe verdeeld en ontransparant de PLO was. 

Terroristische activiteiten werden niet in het openbaar georganiseerd en werden 

uitgevoerd door cellen. Geheimhouding was het sleutelwoord. Deze informatie, 

gecombineerd met de moeizame communicatie en politieke meningsverschillen in de 

PLO kan alleen maar leiden tot de conclusie dat de terroristische activiteiten van de PLO 

naar alle waarschijnlijk niet centraal gecoördineerd konden worden. In de jaren na de 

Zesdaagse Oorlog heerste er redelijke consensus binnen de gelederen van de 

bevrijdingsorganisatie met betrekking tot de noodzaak voor radicale maatregelen. De 

strategie waar de PLO bekend door is geworden, de spectaculaire operaties zoals 
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vliegtuigkapingen en de operatie in München, is per ongeluk ontdekt. De operatie 

waarmee dat ontdekt is was erop gericht de Israëlische regering tot een dialoog met de 

PLO te dwingen en gevangenen te bevrijden. Voorafgaand aan (en na) de Zesdaagse 

Oorlog was het Fatah die met guerrillatactieken Israël bestookte. Het effect daarvan was 

uiteindelijk de gewelddadige verwijdering uit Jordanië en wat het onder druk zetten van 

Israël betreft had het geen zoden aan de dijk gezet. Ondertussen had het PFLP al heel 

wat internationale aandacht gegenereerd en trok het veel jonge rekruten aan. De 

strategie van Zwarte September omvatte meer dan die van het PFLP: ze nam wraak op 

Jordanië, ze pleegde economisch getinte aanslagen en een van de meest schokkende 

terroristische aanslagen aller tijden in München. De laatste had niet, of een stuk 

moeilijker gepleegd kunnen worden zonder een ander stuk van de internationale PLO-

strategie, de samenwerking met buitenlandse (linkse) groeperingen. In 1974 kondigde 

Arafat het einde van het terrorisme aan. Enkele groepen binnen het Afwijzingsfront 

pleegden echter in de daaropvolgende jaren nog aanslagen. 

 IZL richtte zich wat publiek voor haar praktijken betreft op verschillende 

doelgroepen: onder de Britten in het mandaat wilde zij angst zaaien, via schokkend 

nieuws wilde de Irgoen daarnaast de publieke opinie in Groot-Brittannië en zo de Britse 

politiek bewerken. De Yishoev moest overtuigd worden van de doeltreffendheid van de 

methodes van IZL, de rest van de wereld moest het bankroet van de Britten in Palestina 

erkennen. De Irgoen was ontegenzeggelijk een pionier in het bewust aanwenden van 

media-aandacht. Het PFLP tilde deze tactiek naar een ander niveau door spectaculaire 

vliegtuigkapingen te plegen en daarbij onschuldige, buitenlandse omstanders tot 

(mogelijk) slachtoffer te maken. Een nieuw fenomeen was de fascinatie met terroristen; 

de zweem die hing rond bijvoorbeeld Leila Khaled en op een andere manier rond Carlos 

de Jakhals. Het absolute toppunt in media-aandacht werd echter gegenereerd door 

Zwarte September op de Olympische Spelen in München. De internationalisering van 

het terrorisme die de PFLP en vervolgens Zwarte September bewerkstelligden, heeft 

een ongekende verandering teweeg gebracht van het referentiekader van vrijheidsstrijd, 

separatisme en terrorisme. 

 Bijzonder is het feit, dat Irgoen Zvai Leumi en de PLO, in ieder geval in de 

hoofden van velen, een reputatie hebben van ‘aartsterroristen’ en met hun tactieken een 

voorbeeldrol hebben vervuld voor andere organisaties. In hoofdstuk 3, dat enkele visies 

over het fenomeen terrorisme naast elkaar zet, wordt gesteld dat een te specifieke 

definitie van de term hoe dan ook blijkt te leiden tot eindeloze discussie. Wat wel vast te 



Terrorisme als keuze 

 104 

stellen zou zijn, is dat terrorisme hoe dan ook politiek gemotiveerd is. Tot zover gaat de 

definiëring op, want beide besproken organisaties hadden een duidelijk politiek doel en 

dit probeerden beiden met hun acties te bereiken of in ieder geval de weg er naartoe te 

bekorten. De Irgoen en de PLO hebben uiteindelijk allebei de kans gekregen zich door 

de VN te laten horen en zijn dus, door en ondanks hun respectievelijke strategieën 

politieke actoren geworden of gebleven. Andere constateringen, zoals die in het 

overzicht dat Bruce Hoffman aandraagt (zie wederom hoofdstuk 3) lijken ook te kloppen: 

om doelen te bereiken wordt angst gezaaid, onschuldige burgers worden het slachtoffer 

en de aanslagen zijn systematisch en gepland.  

 Bij de vergelijking met andere typen van geweld vertroebelt het beeld echter, met 

name in het geval van de PLO. Deze wilde zich in de eerste plaats profileren als 

politieke actor, maar maakte zich wel schuldig aan het faciliteren van terroristische 

aanslagen. Bij de zuiverheid van de terroristische ‘kwaliteit’ van de Zwarte September-

aanslagen zijn overigens ook enkele vraagtekens te plaatsen. De moord op Wasfi Tal en 

de poging tot moord op de Jordaanse ambassadeur in Londen zijn te typeren als wraak, 

zij het wellicht enigszins symbolisch. Dit is nu net een vorm van geweld die niet onder 

terrorisme te scharen is. Wat het grotere geheel van de PLO betreft, is er ook sprake 

van vrij structurele zelfverrijking binnen de organisatie. Een aanzienlijk deel van de 

inkomsten van de PLO was afkomstig van de Arabische olieproducerende landen, 

waarmee zij in feite terrorisme als methode goedkeurden. Het trainen van terroristen valt 

overigens ook onder terrorisme en als er geld mee wordt verdiend (zoals door de PLO in 

dit geval) ontstaat er een vreemde constructie die in ieder geval weinig ruimte laat voor 

duidelijke classificatie.  

Terrorisme had bij de PLO een plaats in een groter geheel. De Palestijnse 

politiek was tussen 1968 en 1974 een samenspel van ‘gewone’ politiek en geweld, met 

voor het oog van de wereld onduidelijk commandostructuren, zodat de leiding van de 

PLO nooit direct ergens op aangesproken kon worden. Terrorisme was de voortzetting 

van politiek met andere middelen, om Clausewitz moedwillig foutief te citeren. Dat is dan 

weer wel een kenmerk van terrorisme. De Irgoen lijkt meer te voldoen aan het beeld van 

een terroristische groepering. Wel schikte zij zich meer naar de politieke situatie en 

bedreef zij op haar eigen manier politiek. Waar bij de PLO terrorisme een onderdeel van 

een groter geheel was, was de Irgoen als terroristische organisatie – ondanks haar 

wrijvingen met Zionistisch links – een onderdeel van de Zionistische beweging voor de 

bevrijding van haar beloofde land. 
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 Terrorisme heeft, in deze twee gevallen, tot op zeker hoogte gewerkt. In het 

geval van de PLO hebben terroristische activiteiten via de media de Palestijnse zaak op 

de wereldagenda gezet en had Yasser Arafat bijna zonder twijfel nooit de kans gekregen 

om voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te spreken en uitgebreide 

diplomatieke contacten aan te knopen. Irgoen Zvai Leumi is het onderwerp van de 

nodige controverse in de Israëlische historiografische literatuur, wat betreft de bijdrage 

die zij geleverd heeft aan de stichting van de staat Israël. Getuige echter bijvoorbeeld de 

geciteerde opmerking van kolonel Archter-Cust (‘the hanging of the two British sergeants 

did more than anything to get us out.’, zie hoofdstuk 5, de paragraaf over strategie) en 

het imago van ongekende wreedheid dat IZL neerzette onder de Arabische bevolking 

door haar handelen in Deir Yassin, mag geconcludeerd worden dat de Irgoen een niet 

onbelangrijke rol heeft gespeeld bij het verdrijven van de Britten en daarmee het 

vrijmaken van de weg voor het stichten van een eigen staat. 

 De belangrijkste groepen binnen de PLO zetten terrorisme in als strategie en 

schaften het ook weer af. De enige ter zake doende politieke uitingsvorm van Zionistisch 

rechts verwerd tot een terroristische groepering en ging daarna op in het officiële 

Israëlische leger; de voornaamste leider van de groep schopte het zelfs tot minister-

president drie decennia later. Als in dit kader het dictum wordt aangehaald, dat de één 

zijn terrorist voor de ander een vrijheidsstrijder is, dan lijken bovenstaande 

gebeurtenissen en situaties toch in het voordeel te spreken van de term 

‘vrijheidsstrijder’, vanwege het nut dat de gekozen strategieën hebben gehad voor hun 

strijd en de bevestiging die ze uiteindelijk hebben ervaren voor hun keuze.    

 Zoals ieder wetenschappelijk werk dat doet, roept dit stuk waarschijnlijk meer 

vragen op dan dat het antwoorden geeft. Een mogelijke aanbeveling naar aanleiding van 

dit werk, is een nader onderzoek naar de omstandigheden waaronder terroristische 

organisaties als politieke actoren geaccepteerd worden. Een andere mogelijkheid, die 

wat verder van het onderwerp van deze scriptie staat, is een studie naar de rol die ethiek 

speelt bij terroristische organisaties, of ‘typen’ van terroristische organisaties. Men is 

geneigd te denken, of liever gezegd te voelen, dat terroristen de ethiek volledig voorbij 

stappen bij wat ze doen. Irgoen Zvai Leumi dwingt bijvoorbeeld al een genuanceerder 

beeld af. 
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Bijlage 1  |  De organisatiestructuur van de PLO 
 

De afbeelding hieronder toont de organisatiestructuur van de PLO zoals hij gold in de 

besproken periode.353 
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