
1

De heuvels van Jeruzalem baden in mist. Rami rijdt op zijn herin-
nering over het rechte stuk voor hem en schat de afstand tot een 
komende schuine bocht.
 Zevenenzestig is hij, zit diep over de motorfiets gebogen, gewat-
teerd jack, dichtgeklapte helm. Het is een Japanse motor, 750 cc. 
Een vlotte machine voor een man van zijn leeftijd.
 Rami trekt het gas open, ook al is het slecht weer.
 Hij stuurt scherp naar rechts bij de tuinen, waar de mist optrekt 
en het donker zichtbaar wordt. Corpus separatum. Hij schakelt te-
rug en scheert langs een legertoren. De natriumlampen zien er don-
zig uit in de ochtend. Het oranje wordt even verduisterd door een 
kleine zwerm vogels.
 Onder aan de heuvel duikt de weg naar een nieuwe bocht, ver-
sluierd door de mist. Hij tikt terug naar zijn twee, laat de koppeling 
los, neemt de bocht soepel en schakelt weer naar zijn drie. Weg 
Nummer Een staat er boven de ruïnes van Qalunya: hier ligt de hele 
geschiedenis op een hoop.
 Aan het eind van de afrit mindert hij vaart, zwenkt van de in-
voegstrook naar de rechterbaan, langs borden voor Oude Stad, voor 
Givat Ram. De snelweg is dun bestrooid met vroege koplampen.
 Hij hangt naar links en ritst door naar de linkerbaan, naar de tun-
nels, de Scheidingsmuur, het stadje Beit Jala. Twee antwoorden 
voor één zwenking: Gilo aan de ene kant, Bethlehem aan de andere.
 Geografie is hier alles.
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2

deZe WeG leIdt naar Zone ‘a’
onder PaleStIJnS GeZaG

toeGanG verBoden
voor ISraËlIScHe InGeZetenen

levenSGevaarlIJK
en In StrIJd met de ISraËlIScHe Wet

3

Jaarlijks overwelven vijfhonderd miljoen vogels de heuvels van Beit 
Jala. Ze vliegen op oeroude instincten: hoppen, lijsters, vliegenvan-
gers, nachtegalen, koekoeken, spreeuwen, klauwieren, kemphanen, 
tapuiten, plevieren, honingzuigers, gierzwaluwen, grasmussen, nacht-
zwaluwen, uilen, meeuwen, haviken, adelaars, wouwen, kraanvogels, 
buizerds, strandlopers, pelikanen, flamingo’s, ooievaars, zwarte rood-
staarten, vale gieren, Europese kanaries, Arabische babbelaars,  
bijeneters, tortelduiven, braamsluipers, gele kwikstaarten, zwartkop-
pen, roodkeelpiepers, wouwaapjes.
 Het is de op een na drukste trekvogelsupersnelweg van de wereld: 
minstens vierhonderd verschillende vogelsoorten stromen er op 
verschillende hoogten overheen. Lange V’s van gakkende vastbera-
dendheid. Eenzame trekkers die laag over het gras scheren.
 Elk jaar zien ze een nieuw landschap onder zich; Israëlische ne-
derzettingen, Palestijnse flatgebouwen, daktuinen, kazernes, barri-
caden, randwegen.
 Sommige vogels trekken ’s nachts om roofdieren te mijden, ze 
vliegen in hun siderische formaties, ellipsvormig van snelheid, ple-
gen tijdens hun vlucht roofbouw op hun spieren en ingewanden. 
Andere reizen overdag om gebruik te maken van de thermiekbellen 
die van onderaf opstijgen, warme wind die hun vleugels optilt en 
waarop ze kunnen meeliften.
 Soms verduisteren grote zwermen de zon en werpen schaduwen 
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over Beit Jala: de akkers, de steile terrassen, de olijfgaarden aan de 
rand van de stad.
 Ga op een willekeurig moment van de dag in de wijngaard van 
het klooster van Cremisan liggen en je ziet de vogels boven je in hun 
kwetterende lijnen over komen.
 Ze strijken neer op bomen, telegraafpalen, elektriciteitskabels, 
watertorens en zelfs op de rand van de Muur, waar ze soms een doel-
wit zijn voor jeugdige stenengooiers.

4

De vroegste slingers waren gemaakt van een matje van runderhuid 
ter grootte van een ooglap met gaatjes erin voor de leren riemen die 
het samenhielden. De slingers waren door herders bedoeld om 
roofdieren van hun zwervende kuddes te verjagen.
 De herder hield het matje in zijn linkerhand, de riemen in zijn 
rechter. Er was veel oefening nodig om nauwkeurig te mikken. Na-
dat de slingeraar een steen in het builtje had gelegd, trok hij de koor-
den strak. Hij zwaaide het een paar keer in een grote boog boven zijn 
hoofd totdat hij een van de koorden losliet. Het zakje vloog open en 
de steen schoot weg: sommige herders konden op tweehonderd pas-
sen afstand een doel ter grootte van een jakhalsoog raken.
 De slinger werd algauw onderdeel van de kunst van het oorlog-
voeren: je kon ermee langs een steile helling en over kanteelmuren 
schieten, wat hem onontbeerlijk maakte bij aanvallen op versterk-
te steden. Er werden massa’s langeafstandsslingeraars ingezet. Ze 
droegen pantserhemden en bereden strijdwagens volgeladen met 
stenen. Wanneer het terrein onbegaanbaar werd – ringgrachten, 
loopgraven, droge woestijnkloven, steile dammen, wegen bezaaid 
met zwerfkeien – klommen ze uit hun wagens, sloegen hun ver-
sierde steenkokers over hun schouder en gingen te voet verder. De 
diepste kokers bevatten soms wel tweehonderd kleine stenen.
 Ter voorbereiding van de slag was het gebruikelijk tenminste één 
van de stenen te beschilderen. Die talisman werd op de bodem van 
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de koker gelegd wanneer de slingeraar ten strijde trok, in de hoop 
dat hij zijn laatste steen nooit hoefde te gebruiken.

5

Rondom het strijdgewoel werden kinderen – acht, negen, tien jaar 
oud – ingezet om vogels uit de lucht te schieten. Ze zaten klaar in 
wadi’s, verstopt in woestijnstruiken, wierpen stenen vanaf verdedi-
gingsmuren. Ze schoten tortelduiven, kwartels, zangvogels.
 Sommige vogels werden nog levend gevangen. Ze werden opge-
raapt en in houten kooien gezet, met uitgestoken ogen om ze het 
idee te geven dat het permanent nacht was: dan zouden ze zich da-
gen achtereen volproppen met graan.
 Vetgemest tot twee keer hun vlieggewicht werden ze in kleiovens 
gebraden en opgediend met brood, olijven en kruiden.

6

Acht dagen voordat hij na een spectaculaire schranspartij overleed, 
koos de Franse president Mitterrand als laatste gang ortolanen: een 
kleine geelkeelzangvogel, niet groter dan zijn duim. De delicatesse 
symboliseerde voor hem de ziel van Frankrijk.
 Mitterrands huispersoneel had toegezien op de vangst van de 
wilde vogels in een dorp in het zuiden. De plaatselijke politie werd 
omgekocht, de jacht werd georganiseerd en de vogels werden bij 
zonsopgang gevangen in een speciaal fijnmazig net aan de rand van 
het bos. De ortolanen werden in kratjes gestopt en in een geblin-
deerde bestelwagen naar Mitterrands buitenhuis in Latche ver-
voerd, waar hij de zomers van zijn jeugd had doorgebracht. De 
souschef verscheen om de kratjes naar binnen te brengen. De vogels 
waren zo vetgemest dat ze bijna uit hun vel barstten, daarna aan hun 
poten boven een vat pure armagnac gehouden, ondergedompeld en 
levend verdronken.
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 De chef-kok plukte, zoutte en peperde ze, liet ze zeven minuten 
in hun eigen vet smoren en vlijde ze in een voorverwarmde witte 
ovenschaal.
 Toen het gerecht werd opgediend, viel er in de gelambriseerde 
kamer – met Mitterrands familie, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn 
maîtresse, zijn vrienden – een grote stilte. Hij ging rechtop in zijn 
stoel zitten, duwde de dekens van zijn knieën, nam een slokje van 
een exquise Château Haut-Marbuzet.
 – Leven is het enige dat interessant is, zei Mitterrand.
 Hij bedekte zijn hoofd met een damasten servet om het aroma 
van de vogels op te snuiven en, zoals de traditie voorschreef, de daad 
voor het oog van God te verbergen. Hij pakte de zangvogels bij de 
pootjes vast en at ze in hun geheel op: het sappige vlees, het vet, de 
bittere darmen, de vleugels, de pezen, de lever, de nieren, het warme 
hart, de pootjes, de schedelbotjes die tussen zijn tanden kraakten.
 Het kostte hem een paar minuten om het gerecht te verorberen, 
al die tijd met zijn gezicht verborgen onder het witte servet. Zijn 
familie kon de geluiden van de brekende botjes horen.
 Mitterrand bette zijn mond met het servet, schoof de aardewer-
ken ovenschaal opzij, hief zijn hoofd op, glimlachte, wenste ieder-
een welterusten, stond op en ging naar bed.
 Hij vastte daarna achtenhalve dag totdat hij stierf.

7

In Israël worden de vogels gevolgd met een geavanceerd radarsys-
teem dat langs de trekroutes door het hele land is opgesteld – Eilat, 
Jeruzalem, Latroen – met verbindingen naar militaire installaties en 
de verkeersleiding op de luchthaven Ben-Goerion.
 De kantoren op Ben-Goerion zijn hightech, uitgerust met don-
kere ramen en batterijen computers, radio’s en telefoons. Een team 
van in luchtvaart en wiskunde opgeleide experts volgt de migratie-
patronen: de grootte van de zwermen, hun routes, hun vorm, hun 
snelheid, hun hoogte, hun verwachte gedrag per weertype, hun mo-
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gelijke reactie op zijwind, sirocco’s en storm. Analisten maken algo-
ritmen en geven alarmwaarschuwingen af voor de verkeersleiders 
en de commerciële luchtvaartmaatschappijen.
 Een aparte hotline is gereserveerd voor de luchtmacht. Spreeuwen 
op duizend voet ten noorden van Gaza-haven, 31.52583°N, 34.43056°E. 
Tweeënveertigduizend Canadese kraanvogels ongeveer zevenhonderd-
vijftig voet boven de zuidrand van de Rode Zee, 20.2802°N, 38.5126°E. 
Ongewone zwermbeweging ten oosten van Akko, kustwachtwaarschu-
wing, storm op til. Verwachte zwerm canadaganzen ten oosten van Ben-
Goerion op 02.00 uur, exacte coördinaten volgen. Koppel woestijnoehoes 
gesignaleerd in bomen bij helikopterlandingsplaats B, Zuid-Hebron, 
31.3200°N, 35.0542°E.
 De ornithologen hebben het het drukst in de herfst en het voor-
jaar, wanneer de grote migraties in volle gang zijn: soms zien hun 
beeldschermen eruit als rorschachtesten. Ze onderhouden nauw 
contact met de vogelwaarnemers op de grond, hoewel een goede 
onderzoeker al vaak het type vogel kan afleiden uit de vorm van de 
zwerm op de radar en de hoogte waarop deze binnenkomt.
 Tijdens hun militaire opleiding worden gevechtspiloten getraind 
om de complexe patronen van de vogeltrek te herkennen, zodat ze 
vrilles in de kritieke zones kunnen vermijden. Alles speelt mee: een 
grote poel bij de startbaan kan een zwerm spreeuwen aantrekken; 
een plas olie kan de vleugels van een roofvogel vet maken en hem 
desoriënteren; door een bosbrand kan een vlucht ganzen ver uit 
koers raken.
 In de migratieseizoenen proberen de piloten niet al te lang lager 
dan drieduizend voet te vliegen.

8

Een zwaan kan voor de piloot even fataal zijn als een raketgranaat.
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9

In de herfst van de Eerste Intifada werd een koppel vogels – op trek 
van Europa naar Noord-Afrika – aangetroffen in de mistnetten op 
de westelijke hellingen van Beit Jala. Ze hingen naast elkaar, de poot-
jes verstrikt in dezelfde draad, en sloegen met hun vleugels ver-
woed tegen het net, zodat ze van veraf één vreemd gebouwde vogel 
leken.
 Ze werden gevonden door een jongen van veertien, Tarek Khalil, 
die aanvankelijk dacht dat de beestjes te klein waren om trekvogels te 
zijn: misschien waren het zwartkoppen. Hij boog zich dichter naar ze 
toe. Hun doodsbange gepiep schokte hem. Hij maakte ze los, stopte 
ze in twee katoenen zakjes en bracht ze naar het vogeltrekstation op 
de heuvel om ze te identificeren en te merken: vleugellengte, staart-
grootte, gewicht, sekse, het percentage lichaamsvet.
 Het was voor het eerst dat Tarek zulke beestjes had gezien: groe-
ne kopjes, mooi en mysterieus. Hij bladerde vogelgidsen door en 
zocht de beschrijvingen op. Zangvogels, hoogstwaarschijnlijk uit 
Spanje of Gibraltar of Zuid-Frankrijk. Hij wist niet goed wat hij 
ermee aan moest. Zijn taak was om met een tang een genummerde 
metalen ring om een pootje te doen, zodat hun trek gedocumen-
teerd kon worden voor hij ze losliet.
 Tarek legde de ringen gereed. De vogels waren zo iel dat ze niet 
meer wogen dan een lepel kruiden. De metalen banden zouden hen, 
dacht hij, op hun vlucht uit balans kunnen brengen.
 Hij weifelde een ogenblik, stopte de vogels terug in de katoenen 
zakjes en nam ze toen mee naar huis in Beit Sahoer. Onderweg op 
de steil oplopende steenstraten, wiegde hij de vogels in hun zakjes. 
Er werden kooien in de keuken opgehangen. Twee dagen lang wer-
den de vogels door Tareks twee zussen gevoerd en gedrenkt. Op de 
derde dag bracht Tarek de zangvogels weer terug naar de heuvel, 
waar hij ze ongeringd tussen de abrikozenbomen losliet.
 Een van de vogels bleef even in zijn handpalm zitten alvorens weg 
te vliegen. Tarek bekeek hem van alle kanten. De klauwtjes knepen 
in een eeltknobbel. Het nekje draaide tegen de muis van zijn hand. 
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Het beestje kwam onzeker op de poten, fladderde toen weg.
 De twee vogels zouden, wist hij, ongeregistreerd door het leven 
gaan. Als aandenken hing de tiener de klaargelegde aluminium rin-
gen – met hun codenummers – aan een dunne zilveren halsketting.
 Tarek voelde de ringen tegen zijn keel tikken toen hij twee maan-
den later met zijn oudere broers naar de Maagd Mariastraat ging 
om stenen te gooien.

10

Het vogeltrekstation in de Thalita Koemi-school is een van de twee 
in zijn soort op de Westoever: het maakt deel uit van een milieucen-
trum met een natuurhistorisch museum, een recyclingprogramma, 
een waterzuiveringsproject, een educatieve afdeling en een botani-
sche tuin met jasmijn, stokrozen, distels, kogelbrandnetels en rijen 
geelbloemige Afrikaanse wijnruit.
 Het centrum kijkt uit op de Muur die beneden door het land-
schap kronkelt. In de verte marcheren de ordelijke terracottadaken 
van de nederzettingen over de heuveltoppen, omgeven door elektri-
sche omheiningen.
 In het dal zijn er zoveel nieuwe wegen, bruggen, tunnels en flat-
gebouwen dat veel vogels uitwijken naar het stukje helling, waar ze 
nog rust en voedsel kunnen vinden tussen de fruitbomen en het 
lange gras.
 Wandelen door het vier hectare grote milieucentrum – tussen de 
tamarisken, olijfbomen, vijgencactussen en bloeiende heesters op de 
terrassen – is als wandelen op de rand van een krimpende long.

 11

Vaak kun je een witte zeppelin boven Jeruzalem zien uitstijgen, over 
de stad zien zweven, verdwijnen, weer opstijgen en verdwijnen. Kij-
kend vanaf de heuvels van Beit Jala – een paar kilometer verderop – 
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lijkt de anonieme zeppelin op een kleine wolk, een zachte witte 
zwelling, een paardenvlieg.
 Af en toe zitten er vogels op die meeliften, een kilometer of drie 
lui meedrijven voordat ze er weer af duiken: als een nachtegaal jui-
chend op de rug van een adelaar.
 Het luchtschip, door zijn Israëlische bemanning en de radar-
technici Fat Boy 2 gedoopt, hangt gewoonlijk op ruim driehon-
derd meter hoogte. Hij is gemaakt van kevlar en aluminium. Aan 
de onderzijde van de zeppelin hangt een glazen cabine. De der-
tienpersoonsruimte is uitgerust met een rij computers en infra-
roodcamera’s, krachtig genoeg om de nummers en kleuren van elke 
kentekenplaat op de snelweg op te pikken en te identificeren, zelfs 
als ze snel voorbijrijden.

12

Rami’s kentekenplaat is geel.

13

Hij kijkt even op het klokje van de motor, dan op zijn horloge. Een 
ogenblik van verwarring. Een uur verschil. Wintertijd. Zijn horloge 
is makkelijk te verzetten, maar het zal, weet hij, de dag op een ande-
re manier aanbreken. Elk jaar weer hetzelfde: een paar dagen min-
stens lopen Israël en Palestina een uur ongelijk.
 Niets meer aan te doen nu. Teruggaan naar huis heeft geen zin. 
Hij zou wat tijd kunnen doden door nog wat langer op de snelweg 
te blijven. Of wat op binnenwegen in de valleien rond te rijden. Een 
stuk weg te zoeken waar hij kan scheuren, de dag een kleine zwiep 
kan geven.
 Hij schakelt terug naar zijn vier, houdt de rode streep van de toe-
renteller in de gaten. Schiet langs een truck met oplegger, schakelt 
weer soepel naar zijn vijf.
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14

Een rubberkogel, afgeschoten uit een metalen buis aan het eind van 
een M16, verlaat de loop van het geweer met meer dan honderdzes-
tig kilometer per uur.
 De kogels zijn groot genoeg om te zien, maar te snel om te ont-
wijken.
 Ze werden voor het eerst uitgeprobeerd in Noord-Ierland, waar 
de Britten ze knieënketsers noemden: ze waren bedoeld om naar de 
grond af te vuren, waarna ze moesten opspringen om de benen van 
relschoppers te raken.

15

De kogel die Abir doodde, reisde vijftien meter door de lucht voor 
hij in haar achterhoofd sloeg en haar schedelbot kraakte alsof het 
een kleine ortolaan was.
 Ze was naar de kruidenier geweest om snoep te kopen.

16

Voor twee sjekel had Abir een armbandje kunnen kopen met Hij 
houdt van me, Hij houdt niet van me erop. Maar ze kocht twee iswa-
rit mlaba’s: harde pillen van roze, oranje, geel en lichtblauw suiker-
goed, met een draad aaneengeregen tot een bandje.
 Ze schoof het geld over de toonbank in de hand van de winke-
lierster, die de armbandjes uit een diepe glazen pot viste.
 Op weg terug naar school, gaf Abir het tweede armbandje aan 
haar zus Areen.
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17

Sinds Abirs dood wandelt Bassam dagelijks in het uur voor zonsop-
gang naar de moskee om de vrije gebeden vóór het aanbreken van 
de dag mee te bidden.
 Hij is achtenveertig, loopt licht met zijn been trekkend door het 
donker, houdt een sigaret in de holte van zijn hand. Hij is mager, 
tenger, fit. Zijn kreupele gang tekent hem voor de buitenwereld: an-
ders zou hij praktisch onopgemerkt voorbijschuiven. Toch schuilt 
er behendigheid in hem, een verrassende kracht, alsof hij ieder mo-
ment uit zijn mankheid zou kunnen wegspringen om die afgedankt 
achter zich te laten.
 Hij laat zijn sigaret op het pad voor de moskee vallen, drukt hem 
onder zijn gymschoen fijn. In zijn eenzaamheid strijkt hij met zijn 
hand zijn witte overhemd glad, loopt de trap op, trekt zijn schoenen 
uit, stapt met zijn rechtervoet naar binnen, knielt achter in de zaal 
en buigt zich voor zijn onmetelijke God.
 Hij bidt voor zijn vrouw, zijn vijf kinderen, Abirs nagedachtenis. 
Allah, behoed ons voor openlijke of verzwegen wandaden. Een voor een 
zakken de gebedskralen vanuit zijn vingers langzaam weer naar de 
andere kant van zijn hand.
 Terwijl de zonsopgang over de ramen tast, ruist een splinterdun-
ne schaduw over de stenen trap. Bassam veegt de vloer met een riet-
bezem en rolt de matten uit die tegen de oostmuur staan opgerold.
 Van buiten komt de geur van houtskool en hennep. Het gonzen 
van het ontwakende verkeer, de troost van de muezzin, het blaffen 
van zwerfhonden.
 Bassam werkt systematisch van voor naar achter door de zaal als 
hij de vloer met matten bedekt, gevolgd door gebedsmutsen en 
-snoeren voor het eerste gebed van de dag.
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 18

 Anata, een onbetekenende stad, lijkt een vreemde stedelijke ei-
landengroep – een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever 
onder Israëlische bezetting binnen het gouvernement Jeruzalem. 
De stad wordt bijna geheel omringd door de afscheidingsmuur.
 Hoog op hellingen staan een paar fraaie huizen – witte steen, 
marmeren zuilen, wijde bogen, hoge ramen – maar die maken 
algauw plaats voor de lager gelegen chaos.
 De afdaling is steil en opvallend. Op de daken woekeren satelliet-
schotels. Duiven koeren klaaglijk in kooien. Wasgoed wappert aan 
lijnen tussen flatgebouwen. Jongens met ontbloot bovenlijf fietsen 
slalommend tussen gaten in de weg. Ze suizen omlaag langs over-
volle afvalcontainers en bergen rotzooi.
 De straten zijn verkeersstromen zonder verkeerslichten. Overal 
neonreclame. Autobandenwinkels, bakkerijen, telefoondokters. In 
de schaduwen veinzen mannen desinteresse. Boven hen hangen 
wolken sigarettenrook. Vrouwen haasten zich onder hun hidjabs. 
Voor slagerijen hangen lamskarkassen troosteloos aan stalen haken. 
Popmuziek sijpelt uit luidsprekers. Overal ligt rommel.
 Het stadje dringt tegen vluchtelingenkamp Shuafat aan. Shuafat 
bouwt zichzelf flat na flat de hoogte in. Ze kunnen geen andere 
kant op dan de hemel.
 Je komt het kamp moeiteloos binnen – je schuifelt gewoon door 
het metalen draaihek bij de controlepost en loopt verder – maar eruit 
komen is moeilijker. Om in Jeruzalem te komen heb je een identi-
teitskaart of een vergunning nodig. Om naar de rest van de West-
oever te gaan – wat je, zoals Bassam, moet doen als je een groen ken-
teken hebt – is je enige uitweg een eenbaansweg vol kuilen.

19

De rand van een krimpende long.
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20

Stel je voor: je bent in Anata, achter in een taxi met een jong meisje 
in je armen. Ze is net door een rubberkogel in haar achterhoofd ge-
troffen. Je bent op weg naar het ziekenhuis.
 De taxi zit vast in het verkeer. De weg via de controlepost naar 
Jeruzalem is afgesloten. In het gunstigste geval word je gearresteerd 
als je er illegaal doorheen probeert te komen. In het ergste geval 
worden zowel jij als de taxichauffeur neergeschoten, terwijl je het 
neergeschoten kind in je armen houdt.
 Je kijkt omlaag. Het kind ademt nog. De chauffeur houdt zijn 
hand op de claxon. De auto achter je laat zijn claxon blèren. De auto 
voor je doet mee. De herrie verdubbelt en verdubbelt nog eens. Je 
kijkt uit het raam. Je auto schuift langzaam langs een berg vuilnis. 
Plastic zakken waaien op in de wind. Je komt niet vooruit. De hitte 
is drukkend. Een zweetdruppel valt van je kin op de plastic bekle-
ding.
 De chauffeur laat zijn claxon weer loeien. De lucht is blauw met 
gerafelde wolkenlinten. Wanneer de auto begint te rijden, zakt het 
voorwiel in de zoveelste kuil. De wolken, denk je, zijn hier veruit het 
snelste. Dan is er beweging: twee helikopters verhakselen het blauw.
 Een deel van je wil uitstappen met het toegetakelde kind in je ar-
men, maar je moet haar hoofd ondersteunen en proberen niet te be-
wegen terwijl er ook op de grond verder niets beweegt.

21

De Bijbelse Jeremia – ook wel de wenende profeet genoemd, door 
God uitverkoren om te waarschuwen voor naderend onheil – zou in 
het oude Anata zijn geboren. Zijn beeltenis is te vinden op het pla-
fond van de Sixtijnse Kapel in Rome, begin zestiende eeuw geschil-
derd door Michelangelo.
 Op het fresco, dat opzij van het hoogaltaar te zien is, dicht bij de 
voorzijde van de kapel, zit een baardige Jeremia te piekeren in een 
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lang, zalmkleurig gewaad, met neergeslagen ogen en een vinger ge-
strekt over zijn mond.

22

Nog steeds wordt Bassam achtervolgd door de gedachte aan zijn 
dochters snoeparmbandje. In het ziekenhuis werd hij opgevangen 
door de taxichauffeur en de winkelierster, die met Abir achterin had 
gezeten. Ze had Abirs schoen weer aan haar voet geschoven, maar 
de snoeparmband was verdwenen: die zat niet in haar hand, niet aan 
haar pols en niet in haar zakken.
 In de operatiekamer kuste Bassam haar voorhoofd. Abir ademde 
nog. De apparaten piepten zwakjes. Het was het soort ziekenhuis 
dat zelf een ziekenhuis nodig had. De artsen deden wat ze konden, 
maar ze hadden maar weinig functionerende apparatuur.
 Besloten werd haar naar het Hadassah in Jeruzalem over te bren-
gen. Een rit van twintig minuten voorbij de Muur.
 Twee uur later – nog steeds in een stilstaande ambulance bij de 
controlepost – zocht Bassam in haar schooltas en vond het snoep-
goed onder haar rekenschrift.

23

Het schot kwam vanuit de achterkant van een rijdende jeep. Uit een 
metalen klep van tien bij tien centimeter in de achterdeur.

24

De commandant van de grenspolitie schreef in zijn verslag dat er 
vanaf een naburige begraafplaats stenen waren gegooid. Zijn man-
nen verkeerden in levensgevaar, zei hij.
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25

Abir was tien jaar.

26

Ze kwam met Areen en twee vriendinnetjes uit de kruidenierswin-
kel onder het golfplaatdak. Het was even na negenen. De winterzon 
stond laag. De school had een uur pauze. Ze wilden net teruggaan 
voor een proefwerk rekenen, vermenigvuldigingen.
 Twaalf keer acht is zesennegentig. Twaalf keer negen is honderd-
acht.
 De straat werd door zonlicht opengesneden. De meisjes passeer-
den de betonnen blokken die dwars over de straat waren geplaatst, 
liepen verder langs de bushalte. Hun schaduwen kropen over de 
wegversperring.
 Twaalf keer twaalf is honderdvierenveertig.

27
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