
In mei zullen de camera’s op Eurovision ���� in 
Israël gericht zijn. Dat festival zal zich letterlijk 
voltrekken bovenop de ruïnes van de verdwenen 
Palestijnse dorpen. Uit internationale  solidariteit 
steunen we de boycot tegen deze propaganda
cultuur die de schending van mensenrechten wil 
toedekken. Met een fototentoonstelling van jour
nalist Johan Depoortere brengen we de misdaad 
voor het voetlicht die het Eurovisiesongfestival als 
feestelijk rookgordijn aan onze blik wil onttrekken.

DE VERDWENEN DORPEN 
VAN PALESTINA



A�� �� ��� volgend jaar het Eurovisie songfesti
val in Israël plaatsvindt zal dat gebeuren in een 

 arena bij de universiteit van Tel Aviv, op de grond van 
het verdwenen dorp Sheik Muwanis. Alle huizen van 
Sheikh Muwanis zijn met de grond gelijk gemaakt, 
behalve één: het zogenaamde Green House, een voor
malige Palestijnse patriciërswoning waar nu de faculty 
club is gevestigd en waar bij feestelijke gelegenheden 
op de campus de recepties plaats vinden. De bittere 
ironie is dat dit authentieke Palestijnse huis door een 
Italiaanse architect in een pseudooriëntaalse stijl werd 
gerenoveerd. Sheikh Muwanis is geen alleenstaand 
 geval, het is slechts één van de ruim ���  Palestijnse 
dorpen die sinds de oprichting van de staat Israël,  
�� jaar geleden, zijn verdwenen.

Toen de zionisten onder leiding van Ben Gurion op �� 
mei ���� de oprichting van de joodse staat  afkondigden 
was de meerderheid van de bevolking van wat voortaan 
Israël zou heten nietjoods maar  Palestijns Arabisch. 
Geen wonder dat die meerderheid zich verzette tegen 
een beslissing waar ze part noch deel aan had en waar
over ze geen enkele zeg had gekregen. De oorlog die 
daarop volgde, leidde tot de overwinning van de zionis
tische troepen en de nederlaag van de Palestijnen en de 
Arabische buurlanden die hun ter hulp waren gekomen. 
Het gevolg was de Nakba, de Palestijnse tragedie die tot 
vandaag wordt herdacht. De Nakba, dat betekent om 
en bij de ���.��� Palestijnen die have en goed verloren 
en sindsdien een erbarmelijk bestaan als vluchtelingen 



 leiden: de meesten in de Arabische buurlanden, van
daag zo een ���.��� als displaced persons in Israël zelf.

Meer dan ��� Palestijnse dorpen zijn sinds de oprich
ting van de zionistische staat in ���� verdwenen. De 
meeste kort voor, tijdens en na de oorlog van  ����–��, 
een aantal na de zesdaagse oorlog in ����. In de  meeste 
gevallen werden de bewoners verdreven en de  huizen 
en gebouwen met de grond gelijk gemaakt. Volgens 
de officiële zionistische versie werden de dorpen ver
overd en verwoest als gevolg van de oorlog. Maar 
uit de  Israëlische archieven die in de jaren �� en �� 
werden opengesteld, blijkt dat de verdrijving van de 
 Palestijnen en de vernietiging van hun woonplaatsen 
beant woordde aan een vooropgesteld plan voor de 
 verwijdering van de Arabische meerderheid uit wat 
een zuiver  joodse staat moest worden. Ilan  Pappé, één 
van de  Israëlische historici die de archieven be stu
deerden – “nieuwe historici” werden ze genaamd –  
noemt de  operatie de grootschalige etnische zuivering 
van  Palestina.

Palestijnse inwoners werden verdreven na de militaire 
verovering van hun dorp of stad. Maar massale slacht
partijen door zionistische terreurgroepen als  Irgun 
(van de latere premier en Nobelprijswinnaar voor de 
vrede Menachim Begin) of het openlijk fascistische 
Lehi (of Stern van de eveneens latere premier Yitzhak 
Shamir) moesten de anderen ervan overtuigen dat 
de vlucht de enige kans was op overleven. De meest 
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beruchte van die massamoorden vond plaats in Deïr 
 Yassin bij  Jeruzalem onder leiding van  Menachim 
 Begin. Het  precieze aantal slachtoffers is omstreden. 
Het Rode Kruis telde ��� doden maar om het effect 
van de terreurdaad te versterken overdreef Begin 
het “succes” van zijn militie. De Israëlische militaire 
 radio sprak van ��� doden. Benny Morris, een andere 
 “nieuwe historicus” maakt melding van onthoofdin
gen en verkrachtingen.

Bijna ���.��� Palestijnen werden verjaagd om plaats te 
maken voor joodse kolonisten die op het grond gebied 
van de verdwenen dorpen Kibboetsen (collectieve 
boerderijen), Moshavs (coöperatieve ondernemingen) 
en steden oprichtten. In veel gevallen werd de oor
spronkelijke Arabische naam verjoodst. Soms bleef 
een moskee, een islamitische begraafplaats of een kerk 
overeind maar meestal werd elke herinnering aan de 
vroegere Palestijnse bewoners uitgewist. Om te verhin
deren dat de verdreven bewoners terug zouden komen, 
werden strenge wetten uitgevaardigd. Grond werd in 
beslag genomen en wie uit de buurlanden “illegaal” 
de grens overstak werd als “infiltrant” beschouwd 
en kon ter plekke worden doodgeschoten. Veel Pales
tijnen die zo naar hun vroegere woonplaats probeer
den terug te keren, vonden op die manier de dood. 
Ook de dorps bewoners die naar Palestijnse steden in 
Israël zelf  waren gevlucht, verloren het recht om naar 
hun huis en woonplaats terug te keren. De “Wet op de 
aanwezige afwezigen ” – zo werden de binnenlandse 
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 vluchtelingen genoemd – bepaalde dat wie niet op zijn 
woonplaats aanwezig was, al was het voor �� uur, het 
eigendomsrecht op huis en grond verloor. Dorpen en 
huizen vernietigen en verhinderen dat bewoners terug
keren, is een internationaal erkende oorlogsmisdaad.

Vernietiging van de dorpen was voor de opeenvolgen
de zionistische regeringen niet genoeg. Op de ruïnes 
werden bomen geplant om elke heropbouw onmoge
lijk te maken. Bekende personaliteiten, staatshoofden 
en regeringsleiders van bevriende landen werden uit
genodigd om symbolisch een boom te planten.  Velen 
gingen op de uitnodiging in: koning Boudewijn van 
België, zijn opvolger Albert, koningin Wilhelmina 
van Nederland, koningin Elisabeth van het Verenigd 
Koninkrijk, Belgische ministers als Jean Gol en  Didier 
Reynders. De ruïnes van drie christelijke dorpen 
in de buurt van Nazaret liggen nu begraven onder 
het  KoningBoudewijnbos. Twee christelijke kerkjes 
 hebben de kaalslag overleefd; ze liggen nu op een toe
ristisch wandel- en fietspad door het Boudewijnbos. 
Zou de vrome koning beseft hebben dat zijn bos de 
 resten van een christelijk dorp moest bedekken?

In een paar zeldzame gevallen werden de bewoners 
verjaagd maar de huizen gespaard. Het Palestijnse dorp 
Ayn Hawd (nu: Ein Hod) in de buurt van  Haïfa is nu 
een kunstenaarskolonie voor joodse kunstenaars. Ook 
hier is er een Belgische link. Het dorp is het  initiatief 
van de Roemeensjoodse kunstenaar Marcel Janco die 
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samen met de Belg Marcel Duchamp de  dadabeweging 
stichtte. De voormalige moskee van Ayn Hawd is nu 
een (wat vervallen) café waarvan het interieur is ge
inspireerd op dat van Café Voltaire in Zürich waar de 
dadabeweging werd opgericht.

Ook van Lifta, een dorp in de onmiddellijke buurt van 
Jeruzalem zijn de huizen grotendeels bewaard geble
ven. Projectontwikkelaars staan te popelen om de site 
om te toveren tot luxewoningen en appartementen. 
Tot dusver konden actievoerders – architecten, milieu- 
activisten en voormalige bewoners – de plannen ver
hinderen. Het dorp staat op de lijst van kanshebbers 
om tot UNESCOwerelderfgoed te worden verklaard, 
maar doordat de regering Netanyahu zich uit die 
VNorganisatie heeft teruggetrokken dreigt die moge
lijke bescherming weg te vallen.

Sommige dorpen kenden een extra tragische geschie
denis. Ikrit, een dorp in het overwegend Arabisch 
Palestijnse Galilea ligt op een boogscheut van de 
grens met Libanon. De meeste bewoners van Ikrit zijn 
 christelijke Palestijnen. Ze zijn tijdens de oorlog in het 
dorp gebleven en hebben geen verzet gepleegd. Maar 
de zionistische regering besluit in ���� dat het grens-
gebied “Arabierenvrij” moet worden gemaakt. In okto
ber van dat jaar krijgen de inwoners van de  militaire 
autoriteiten het bevel het dorp te verlaten. Het is “een 
voorlopige maatregel – ze mogen na een paar weken 
terugkeren” zo wordt hun gezegd. De mensen van 
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Ikrit gaan gewillig op het bevel in, ze verlaten het 
dorp en trekken in bij familieleden en kennissen in 
de  naburige dorpen. Maar de weken worden maan
den en van  terugkeren is geen sprake. Dan gaan de 
inwoners van Ikrit een lange juridische strijd aan die 
tot vandaag duurt. In juli ���� oordeelt het Israëlische 
hooggerechtshof dat de uitwijzingsprocedure illegaal 
was en dat de  militaire autoriteiten de terugkeer van de 
bewoners niet mocht verhinderen. Daarop verklaarden 
de militairen het dorp tot “gesloten zone” en op kerst
nacht van dat jaar – uitgerekend die nacht – kwamen 
de bulldozers om het dorp plat te leggen. Vandaag staat 
alleen nog de kerk overeind en elke eerste zaterdag van 
de maand komen de overlevende inwoners van Ikrit en 
hun nakomelingen daar de mis vieren.

Nog schrijnender is het verhaal van de verdwenen 
dorpen Huj en Najd waar nu de Israëlische stad Sderot 
ligt, vlakbij Gaza. In de jaren vóór de oorlog van ���� 
leefden de islamitische Palestijnen van Huj in goede 
 verstandhouding met hun joodse buren. In ���� had-
den ze zelfs leden van de Hagannah (het  ondergrondse 
joodse leger onder het Britse mandaat) beschermd 
 tegen de Britten die naar hen op zoek waren. Dat kostte 
uiteindelijk het leven aan de mukhtar (burgemeester) 
en zijn broer. Tijdens een bezoek aan Gaza een jaar later 
werden ze door een menigte als collaborateurs herkend 
en vermoord. Maar toen het jaar daarop de Hagannah 
bedreigd werd door een oprukkende Egyptische een
heid besloot de Negevbrigade van het joodse leger 
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de bewoners van het dorp uit te wijzen naar Gaza en 
alle huizen op te blazen. Tot vandaag leven ze met de 
 lotgenoten van het buurdorp Najd en hun nakomelin
gen in ellendige omstandigheden in een vluchtelingen
kamp in de Gazastrook. Hun verhaal was voor goed 
vergeten, had de Israëlische historicus Benny Morris 
het een paar jaar geleden niet wereldkundig gemaakt.

De vernietiging van de Palestijnse dorpen is geen ge
schiedenis die in ���� gelijk met de oorlog is beëindigd: 
het is een proces dat tot vandaag voortduurt. Na de 
verovering van de Golanhoogte op Syrië in de oorlog 
van ���� vernietigde het Israëlische leger ��� Syrische 
dorpen en werden ���.��� inwoners verdreven. In hun 
plaats zijn joodse kolonisten gekomen die er  onder 
 andere de befaamde Yarden wijn produceren. Wie 
 Yarden koopt steunt de illegale bezetting van de Golan.

In dezelfde “Zesdaagse oorlog” veroverde het Israëli
sche leger drie dorpen in de Jordaanse enclave Latrun 
dicht bij Jeruzalem. De dorpen Imwas, Yalu en Beit 
Nuba werden gebulldozered en hun inwoners ver
dreven. De brigade die de operatie leidde stond  onder 
 leiding van de latere Nobellaureaat voor de vrede 
 Yitzhak Rabin. De bewoners kregen nauwelijks de tijd 
om een paar spullen mee te nemen. Soldaten schoten 
met scherp net boven de hoofden van de vluchten
de  mensen om ze tot spoed aan te zetten. Vandaag 
is  Latrun een  natuurpark, beplant met naaldbomen 
 grotendeels  gefinancierd door rijke Canadese joden. 
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Van de dorpen in dit  “Canadapark” zijn alleen de 
res ten van een  moslim heiligdom en het puin van de 
 huizen over.

Op de Westelijke Jordaanoever worden op vandaag 
�� dorpen met vernietiging bedreigd. Vaak gaat aan 
de vernietiging een campagne van agressie en terreur 
door joodse kolonisten vooraf. Het normale leven van 
de Palestijnse bewoners wordt onmogelijk gemaakt, 
bouwvergunningen worden zelden of nooit toege
kend en “illegaal gebouwde” huizen gedynamiteerd. 
 Dorpen van de halfnomadische bedoeïenen worden 
niet als zodanig erkend en blijven verstoken van infra
structuur als water en elektriciteit. Ze zijn gedoemd  
tot “autodestructie.”

Illegale joodse nederzettingen sluiten stilaan het cor
don rondom het Palestijnse OostJeruzalem.  Palestijnse 
dorpen aan de rand van de stad worden langzaam 
maar zeker doodgeknepen of worden rechtstreeks 
met vernietiging bedreigd. Dat is recent het geval met 
het dorp Silwan waar de ��� inwoners al zestien jaar 
een juridische strijd voeren om te mogen blijven on
danks de toenemende druk van de joodse kolonisten 
die de grond van het dorp opeisen. Hoewel de eisen 
van de settlers volgens het hooggerechtshof juridisch 
aanvechtbaar zijn, besliste het hof dat ze de gronden 
 mochten blijven bezetten. De extreemrechtse kolonis
ten en hun organisatie Ateret Cohanim krijgen nu de weg 
vrij om zich in het centrum van Silwan te vestigen met 

hun door de regering betaalde gewapende milities. Dat 
betekent op termijn het einde van het  Palestijnse dorp 
Silwan. Het hooggerechtshof verwierp ook het beroep 
van een  Palestijnse familie uit het dorp Sheikh  Jarrah 
eveneens in OostJeruzalem. Die beslissing maakt 
de weg vrij voor de uitwijzing van tientallen andere 
 Pales tijnse  families. Volgens de Israëlische mensen
rechtenbeweging B’Tselem gaat het over de grootste 
campagne van etnische zuivering sinds de oorlog van 
����. Dit keer niet meer alleen met bulldozers en dyna
miet maar met even doeltreffende bureaucratische en 
juridische  middelen.

Op de tentoonstelling zullen de foto’s te zien zijn van 
een tiental verdwenen Palestijnse dorpen, maar ook 
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van Jaffa, de voormalige Palestijnse economische en 
culturele hoofdstad die nu een verkommerde wijk 
is van Tel Aviv. De foto’s zijn in oktober van ���� op 
een rondreis door IsraëlPalestina gemaakt. Ze tonen 
de vaak ver geten getuigen van een verleden dat de 
zion istische staat het liefst wil begraven, maar dat on
danks alles levendig wordt gehouden. Daarvoor zorgen 
 onder andere de joodsPalestijnse organisaties Zochrot 
(Hebreeuws voor “Herinneren”) en Decolonizer, beide 
opgericht door  Eitan Bronstein die opgroeide in een 
kibbutz en pas op latere leeftijd ontdekte dat de ruïnes 
waar hij als kind ging spelen de resten waren van een 
Palestijns dorp dat door de zionisten was vernietigd en 
de bewoners verjaagd. Beide NGO’s proberen  joodse 
Israëli’s bekend te maken met het Palestijnse  verleden 
van het land. Ze organiseren daarvoor uitstappen 
naar de verdwenen dorpen met joodse en Palestijnse 
 Israëli’s – vaak ook met deelname van vluchtelingen 
uit de  dorpen die dikwijls voor het eerst in tientallen 
jaren de resten te zien krijgen van het huis waar ze ooit 
woonden en zijn opgegroeid. De foto en videoreeks 
kwam tot stand met medewerking van onder andere 
Eitan Bronstein en Jonathan Cook, een Britse journalist 
in Nazaret die eveneens informatiereizen naar de ver
dwenen dorpen organiseert en begeleidt.
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