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Tel Aviv ligt aan de zee. De stad vormt het economisch hart van Israël maar is ook een 
toeristisch oord met gele stranden. Hoewel maar goed 30 km verwijderd van de ‘Groene lijn’, 
de grens van de Westelijke Jordaanoever, valt er weinig te merken van de bezetting waar de 
Palestijnen mee te maken hebben. In Tel Aviv zijn verschillende organisaties actief die 
opkomen voor de Palestijnse rechten en zich verzetten tegen de Israëlische kolonisatiepolitiek. 
 

We brengen een bezoek aan het kantoor van Zochrot.  Zochrot is Hebreeuws voor 'herinneren'. 
Sinds 2002 voert de organisatie campagne tegen het aanhoudende onrecht van de Nakba, de 
Palestijnse catastrofe van 1948 toen 750.000 Palestijnen uit hun huizen zijn verdreven door 
zionistische gewapende milities. Vier generaties later leven 5,5miljoen vluchtelingen in 
kampen in Gaza, op de Westelijke Jordaanoever en in de buurlanden. Hoewel de Algemene 
Vergadering van de VN een resolutie stemde over het recht op terugkeer, heeft Israël dat 
politiek (via wetten) en fysiek (door het vernietigen van de huizen in honderden dorpen) 
verhinderd. In Israël wordt deze gebeurtenis in de geschiedenisboeken zo goed als verzwegen. 
Van de vele honderden vernietigde dorpen is er vandaag niets meer te merken. Het zijn 
natuurparken geworden of er zijn nieuwe gebouwen gerezen zonder enige aanwijzing of 
signalisatie. Zochrot en andere Israëlische organisaties zien het als hun taak om de realiteit en 
de gevolgen van de Nakba bij het brede Joodse publiek bekend te maken. Zochrot gelooft dat 
vrede pas zal komen nadat het land is gedekoloniseerd, waardoor al zijn inwoners en 
vluchtelingen samen kunnen leven zonder de dreiging van uitzetting of weigering van 
terugkeer. 
Tel Aviv is begonnen als een joodse nederzetting eind 19e eeuw ten noorden van de oude 
Palestijnse havenstad Jaffa. In april 1948 werden de meeste Palestijnse inwoners door 
zionistische milities verdreven. Vandaag worden de voormalige Palestijnse huizen in Jaffa 
grotendeels bewoond door Joodse Israëli’s. Enkel in de wijk Ajami leven vandaag nog rond de 
10.000 Palestijnen. Ramy, een Palestijnse gids uit Jaffa, loodst ons door een stukje van Jaffa en 
vertelt over de rijke Palestijnse geschiedenis van de stad. 
  
Meer informatie 
www.zochrot.org 
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