
Door onze correspondent
Guus Valk
Al-arakib, 17 sept. De kurkdro-
ge wind blaast het zand in wervel-
stormen omhoog. De hete kolen
die een pot koffie verwarmen,
smeulen op. De vijf dorpsbewo-
ners die in een kring in een schuur
van golfplaat bij elkaar zitten, ver-
nauwen hun oogleden tot splee-
tjes. Ze kruipen wat dieper in hun
plastic stoel weg.

„Alleen deze schuur hebben we
nog”, zegt sjeik Musbah al-Turi,
een man met een snor als een offi-
cier uit de Eerste Wereldoorlog.
„En de zes begraafplaatsen. Voor
iedere clan één.” Het Bedoeïenen-
dorp Al-Arakib, in een dorre vallei
in de Israëlische Negev-woestijn, is
grondig verwoest. De huizen, con-

structies van hout, golfplaat en
soms van steen, liggen in puin om
de mannen heen. Over de ruïnes is
zand gestort, om te voorkomen
dat iemand de resten nog als
bouwmateriaal kan gebruiken. De
paar honderd bewoners slapen ‘s
nachts in de grote schuur, of in
geïmproviseerde tenten.

In de vroege ochtend van 27 juli
kwamen ze voor het eerst, de jeeps
en bulldozers van het Israëlische
leger. De bewoners werden uit hun
huizen gehaald, waarna in enkele
uren niets van het dorp overbleef.
De puinhopen verraden dat de
huizen in haast zijn verlaten. Niet
alle spullen konden de inwoners
nog meenemen. Er liggen auto’s,
kleren, speelgoed en schilderijen
onder het zand verborgen.

Toen de bulldozers vertrokken
waren, begonnen de inwoners met
de herbouw van hun dorp. Ze ver-
zamelden alles wat nog bruikbaar
was, en bouwden tenten en
schuurtjes. Een week later kwam
het leger nog een keer. Dit herhaal-
de zich nog eens. En nog een keer.
Al-Turi: „Het is vijf keer gebeurd.
We blijven koppig. We bouwen het
dorp net zo vaak op totdat we hier

mogen blijven.”
De sloop van het Bedoeïenen-

dorp Al-Arakib is een symptoom
dat wijst op een toegenomen span-
ning tussen de Israëlische autori-
teiten en de oorspronkelijke Be-
doeïenenbevolking, die vooral in
de verlaten en ruige Negev-woes-
tijn woont. Eeuwenlang zwierven
de voorouders van deze Bedoeïe-
nen in het gebied waar nu Israël,
Egypte en Jordanië liggen. Sinds
het begin van de twintigste eeuw
zijn de meeste stammen op een
vaste plek gaan wonen. Al-Arakib
werd in 1914 gesticht door zes fa-

milies, toen het Ottomaanse Rijk
heerste over de Negev.

Na de stichting van Israël, in
1948, nam de jonge staat het over-
grote deel van de woestijn in bezit
als staatsgrond, ook de plek waar
Al-Arakib staat. Israël heeft al van

jongsaf grote plannen met de Ne-
gev. De regering en het Joods Nati-
onaal Fonds stimuleren migratie
van joodse Israëliërs naar de woes-
tijn, en willen er grote parken
s t i ch t e n .

Het probleem van het dorp Al-
Arakib is het probleem van enkele
tientallen andere Bedoeïenendor-
pen. Sommige dorpen hebben een
legale status gekregen, maar circa
veertig zijn volgens de Israëlische
wet illegaal en mogen gesloopt
worden.

Ook het volgens Israël illegale
dorp Hura werd deze week be-
zocht door bulldozers. Met zijn
mobiele telefoon belt sjeik Al-Turi
de hele dag met nabijgelegen ge-
meenschappen, of ook daar iets ge-
beurt. Israëlische mensenrechten-
organisaties hebben geprotesteerd
tegen de sloop van de huizen. Is-
raël zegt dat het naar de wet han-
delt, en dat de inwoners een alter-
natief is geboden.

Op de plek waar nu Al-Arakib
ligt, moet een uitbreiding komen
van een nabijgelegen nationaal
park. De bewoners hebben van de
regionale autoriteiten te horen ge-
kregen dat ze moeten verhuizen

naar Rahat, een nieuw, door Israël
gebouwd modelstadje. Daar kun-
nen de Bedoeïenen in huizen met
elektriciteit wonen, hun kinderen
naar school sturen, kortom: hun
traditionele levensstijl opgeven.

De inwoners van Al-Arakib

peinzen er niet over. Al-Turi: „Hier
heb ik documenten die aantonen
dat wij hier al dertig jaar voor de
stichting van Israël woonden. Bo-
vendien zijn we nu burgers van Is-
raël. We kunnen dus niet illegaal
zijn. Weggaan zou betekenen dat
we de graven van onze voorouders
in de steek laten.”

Intussen wordt het leven steeds
moeilijker voor de Bedoeïenen,
meestal kleine boeren. Wat ze ver-
bouwen – meloenen, tomaten en
olijven – verkopen ze op marktjes
in de buurt. Maar de laatste maan-
den is het niet meer gekomen van
handel.

Aziz Abu Mdegham, een vader
van vijf kinderen, is bezig een tent
te op te richten naast de plek waar
eerst zijn stenen huis stond. „We
hebben geen tijd om groenten te
verbouwen”, zegt hij. De velden in
de vallei liggen er dor bij. Nog even
en de armoede zal de Bedoeïenen
alsnog verdrijven.

„Ik verwacht dat deze tent de
komende dagen weer gesloopt
gaat worden”, zegt Abu Mdegham
met berusting in zijn stem. „Maar
zolang ik tentzeil blijf vinden, kan
ik mijn huis herbouwen.”

Het Israëlische leger sloopt
Bedoeïenendorpen in de
Negev. Ze zouden illegaal
zijn. Maar de bewoners
zeggen dat ze al voor de
geboorte van de staat Israël
bestonden.

Bedoeïenen moeten wijken voor parken

Israël Bulldozers verwoesten Bedoeïenendorpen, maar de bewoners blijven bouwen

‘We kunnen niet
illegaal zijn’
Sjeik Al-Turi
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Bedoeïenen bij de resten van de moskee van Al-Za’arura dat door het Israëlische leger is gebulldozerd. Uit de tentoonstelling Unrecognized, van 7 tot 31 oktober in de Melkweg Galerie in Amsterdam. In de Negev-woestijn
wonen circa 150.000 Bedoeïnen. Deze Arabische bevolkingsgroep vormt het armste en laagst opgeleide deel van de Israëlische bevolking. Het nomadische leven dat ze tot in de twintigste eeuw leidden, is grotendeels on-
mogelijk geworden. Sommige dorpen houden tradities in stand, zoals polygamie en een eigen rechtspraak. Volgens schattingen woont circa de helft van de bevolking in niet-erkende dorpen. Foto Tal Adler
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