
 

Het Muur-informatiecentrum 
 
Het Muur-informatiecentrum (‘Wall Information Centre’) in AEI’s Soemoed Verhalenhuis in 
Noord-Bethlehem geeft stem aan Palestijnen die schade ondervinden van de zogenaamde 
afscheidingsmuur die Israel heeft opgericht op de bezette Westelijke Jordaanoever. Het 
centrum geeft daarbij bijzondere aandacht aan de verhalen van mensen, over zowel hun verlies 
als hun soemoed [Arabisch voor standvastigheid, veerkracht]. Het Centrum bepleit het recht op 
bescherming, veiligheid en ontwikkeling in overeenstemming met de beginselen van de 
mensenrechten en het internationale humanitaire recht. Het wil de stemmen van Palestijnse 
vrouwen versterken die in de schaduw van de muur wonen. 
 
Op het Muur-informatiecentrum wordt in 2019 een gesalarieerde jonge stafmedewerkster 
aangesteld om de volgende activiteiten uit te voeren: 
  

▪ verzamelen van informatie en verhalen die de impact van de Muur aantonen 

▪ organisatie van bezoekersprogramma's en -evenementen bij de Muur voor inwoners en 

internationale bezoekers  

▪ behoud en uitbreiding van het zgn. Muurmuseum van grote weersbestendige posters op 

de Muur met verhalen van Palestijnse jongeren en vrouwen 

▪ ondersteuning van culturele activiteiten langs de Muur, zoals koorzang en het spelen 

van educatieve games 

▪ het helpen ontwikkelen van mediaproducten 

▪ het opbouwen van lokale en internationale netwerken  

▪ fondsenwerving. 

Tijdens het jaar 2019 zal het Muur-informatiecentrum onder meer via het verzamelen en 
doorgeven van verhalen en achtergrondinformatie bijzondere aandacht besteden aan de 
volgende situatie: 
 

Het land ten noorden van het Graf van Rachel in Bethlehem maakt deel uit van een 
gebied van 6-700 hectare landbouwgrond dat gelegen is tussen Jeruzalem en 
Bethlehem. Vanwege 'veiligheidsoverwegingen' – het betreffende gebied wordt 
doorsneden door de Muur – heeft de Israëlische regering het gebied grotendeels 
ontoegankelijk gemaakt voor de 182 Palestijnse landeigenaren uit Bethlehem, Beit Jala 
en Beit Sahour. Sinds bijna 20 jaar kunnen ze, afgezien van korte periodes in het jaar, 
hun grond niet bebouwen of cultiveren. Israël lijkt nu gebruik te maken van een oude 
Ottomaanse wet van voor de Eerste Wereldoorlog die bepaalt dat land dat drie jaar lang 
niet is gecultiveerd, 'staatsgrond' wordt. Het gebied is volgens onze informatie enige tijd 
geleden tot 'eigendom van afwezigen' (‘absentee property’) verklaard. De landeigenaren 
wachten ondertussen al vele jaren op een beslissing van het Israëlische 
Hooggerechtshof over de juridische status van hun eigendom. 



 
AEI waardeert uw steun ten zeerste. Met uw gift stelt u het AEI in staat voor een jaar lang een 
parttime stafmedewerkster in het Soemoed Verhalenhuis in dienst te nemen. 
 

 
Story posters on the Wall around Rachel’s Tomb in North-Bethlehem 

 
 


