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Maandag 28 september
Vergeefs graaide Erik naar zijn telefoon op het nachtkastje. 
Hij wilde weten hoe laat het was. Het was al licht en hij was 
wakker geworden van honger, dorst en pijn. Zijn ogen vielen 
op het rugzakje. De contouren van zijn vondst tekenden zich 
af in het nylon. Alles gleed van hem af, alleen een plezie-
rig, opgewonden gevoel bleef. Hij dwong zichzelf om eerst 
te douchen om alle wonden schoon te wassen. Daarna zou 
hij ze behandelen met jodium, wondgaasjes en pleisters. Het 
was stil op zijn etage. Zijn huisgenoten waren allemaal naar 
de universiteit waardoor hij de doucheruimte voor zich alleen 
had. Het lauwe water was weldadig. Weliswaar schrijnde het 
een beetje waar de huid open lag, maar hij ervaarde dat gevoel 
als het begin van de genezing. Terwijl hij naar het geklater van 
de druppels luisterde, besefte hij dat hij zelf ook op de univer-
siteit had moeten zijn. Maandag van negen tot elf uur was het 
eerste college van de week. Ze waren met een kleine groep, 
dus zijn afwezigheid zou zeker opvallen. Jammer, niets aan 
te doen. Hij concentreerde zich op zijn wonden: naast twee 
grote was zijn hele lichaam bezaaid met kleinere schaafwon-
den. De grote zaten op zijn achterhoofd en zijn linkerbeen. 
Na het douchen liep hij met een handdoek om zijn middel 
geslagen terug naar zijn kamer en nam een paar paraceta-
moltabletten. Hij was wonderlijk licht in zijn hoofd. Hij had 
het overleefd! Dankzij zijn eigen inventiviteit. En de vondst 
kon zijn doorbraak betekenen. Hoe vaak werd er nu zoiets 
gevonden? Zo’n uniek en oud exemplaar? Iedereen zou in 
zijn schoenen willen staan. Hij kon niet wachten het in zijn 
handen te nemen. Hij kon niet wachten, maar zijn hoofd 
bonkte te hard. Nog even geduld.

Wel had hij verwacht dat op enig moment de belangrijk-
ste gebeurtenissen in zijn leven als een versnelde film op zijn 
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netvlies voorbij hadden moeten trekken. Misschien naïef, 
maar hij had altijd gehoord dat zoiets gebeurde als je de dood 
in de ogen keek. Zou hij nog te weinig hebben meegemaakt 
voor een dergelijke film, was hij niet echt in levensgevaar 
geweest of was het gewoon een broodjeaapverhaal?

Voorzichtig schuifelde hij naar het raam. Het gaf uitzicht op 
de tuin en enkele andere campusgebouwen. In de verte hoorde 
hij de sirene van een ambulance naderen. Het Hadassah 
Medisch Centrum lag naast de campus. Hij had geluk gehad 
met deze kamer in Jeruzalem. Alleen dit gebouw had een 
conciërge, een fraai betegelde entree en vijf grote in plaats van 
tien kleine kamers per eenheid.

Hij kleedde zich aan en at wat in de keuken. Daarna deed 
hij zijn laptop open om erachter te komen hoe laat het was. 
Zonder telefoon was hij volledig onthand, als een blinde 
zonder geleidehond. Halftwaalf. Hoewel hij nog steeds niet 
helemaal helder was in zijn hoofd, kon hij zich niet langer 
inhouden. Eerst schoof hij de grendel voor de deur; hij kon 
geen pottenkijkers gebruiken. Een gevoel bekroop hem alsof 
hij weer vijf was en hij zijn verjaardagscadeautje van zijn 
ouders mocht openen. Hij haalde diep adem en pakte met tril-
lende vingers zijn vondst uit het rugzakje. Die zag er gaaf uit. 
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Zaterdag 26 september
Twee dagen voor de vondst had Erik besloten dat het de hoog-
ste tijd was om het cadeau van zijn beste vriend in te wijden. 
Hij zette een Skypeverbinding op met Mark in Amsterdam. 
Na de gebruikelijke uitwisselingen over het weer – verreweg 
het belangrijkste gespreksonderwerp in zijn vaderland – over 
meisjes – ze hadden geen van beiden op dit moment een vrien-
din – en over de studie, belandde het gesprek op het cadeau. 
Mark zei:

‘Even iets heel anders. Heb je al ideeën hoe je de Garmin 
morgen gaat inwijden?’

‘Ik heb maar één dag, dus het mag niet te ver weg zijn. 
Ik denk aan de Judeawoestijn. Die ligt tussen Jeruzalem en 
de Dode Zee, dus vlakbij. Er zijn geen echte bergen, meer 
heuvels, maar wel veel steile hellingen, dus voldoende uitda-
ging.’

‘Leuk idee. Wacht, ik zoek het even op met Google Earth.’ 
Hij zag dat Mark niet langer naar hem keek, maar naar zijn 
eigen scherm. 

‘Wat je zou kunnen doen is een rechte lijn tussen twee auto-
wegen trekken van ongeveer vijftien kilometer,’ zei hij na een 
paar minuten. ‘Daar doe je in dat terrein waarschijnlijk vijf 
à zes uur over. Dat geeft je voldoende speling om ruim voor 
het donker de andere autoweg te bereiken. Het wordt toch 
omstreeks zes uur donker bij jullie?’

‘Ja, dat klopt.’
‘Die twee wegen zouden autoweg 1 en autoweg 90 kunnen 

zijn.’
‘Daar zat ik ook aan te denken. Ik weet dat daar een bus 

rijdt. Oké, dit gaat hem worden.’
‘Laat me weten hoe het is geweest.’
Het gesprek kwam tot een afronding. Gespeeld zielig zeurde 
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hij dat hij dit keer alles alleen moest doen. Waarop Mark hem 
fijntjes een steek onder water teruggaf door te zeggen dat hij 
dan maar niet naar Israël had moeten gaan. Tijdens het tussen-
jaar – na hun middelbare school en vóór hun studie – hadden 
Mark en hij eerst geld verdiend met allerlei vakantiebaantjes 
en daarna hadden ze samen zes maanden door Azië gereisd. 
Daar was hun liefde voor de bergen geboren. De machtige 
Himalaya’s in Nepal, Kashmir en Tibet. Wat waren ze onder 
de indruk geweest, wat hadden ze genoten. Majestueuze 
bergen. De hoogste ter wereld. Hoe hoog je ook wandelde, 
er waren altijd nog hogere toppen. Je keek diep naar beneden 
en nog veel steiler omhoog. Je voelde je als een sterrenkundige 
die met zijn telescoop het heelal verkent: klein en nietig, maar 
daardoor ook eventjes één met het universum. Ze hadden het 
nooit zo met elkaar besproken, maar Erik was ervan overtuigd 
dat Mark hetzelfde had ervaren. Later hadden ze dat gevoel 
ook in Europa gezocht, in de Pyreneeën en vooral in de Alpen. 

Na het gesprek zette hij de exacte route uit. Op Google 
Maps ontdekte hij dat er een moskee, gewijd aan de profeet 
Mozes, vlakbij een bushalte lag. Die wilde hij in het echt 
zien. Hij besloot de rechte lijn van daaraf te trekken. Mark 
deed wel alsof het gebruik van het navigatie-apparaat heel 
gemakkelijk was, maar toch was hij bijna een uur bezig om 
zijn eerste route geprogrammeerd te krijgen. Meekijken was 
echt iets anders dan het zelf te doen. Er bleken geen wandel-
paden in het gebied te zijn. Het zou dus een goede test voor 
de Garmin worden. 

Zondag 27 september
Zondags gunde hij zich geen tijd om te ontbijten. Dat regelde 
hij onderweg wel. Snel stopte hij de noodzakelijke dingen 
in zijn vertrouwde, stevige dagrugzak: water, Garmin, petje, 
zonnebril, zonnebrandolie, Zwitsers zakmes en wat eten. 
Ondanks zijn zware bergschoenen liep hij met lichte tred 
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zijn kamer uit. Beneden groette hij met een hoofdknikje de 
conciërge. Zelfs na een maand in het studentencomplex was 
het nog niet tot een gesprek gekomen, en ook nu had hij er 
geen tijd voor. Hij liep over een smal paadje door het aange-
legde groen langs enkele andere studentenflats en passeerde 
de bewaker in zijn houten wachthuisje. De halte was vlak-
bij en hij hoefde niet lang te wachten. Eerst reed de bus over 
een van de brede autowegen waar het Mount Scopus univer-
siteitsgebouw tussenin lag geklemd. Het was nog rustig op 
straat. Wat later bereikten ze de imposante, witte stadsmuren 
bij de Herodespoort. Daarna langs de Damascuspoort en de 
Nieuwe Poort en toen rechtsaf tot ze bij het centrale bussta-
tion aankwamen. Het was een rit van een klein halfuur. Bij 
het uitstappen was het zonlicht feller geworden. Hij kocht zijn 
ontbijt bij een van de vele kleine kiosken, een beker yoghurt 
met fruit, een pitabroodje met sla en gefrituurde falafels, en 
een vruchtendrankje. Voor alle zekerheid kocht hij ook een 
extra fles water. Het was even zoeken waar hij zijn kaartje 
moest kopen en op welk platform zijn bus stond. Na een tijd 
in de rij te hebben gestaan kreeg hij bij het loket te horen dat 
hij zijn kaartje bij de chauffeur moest kopen en op termi-
nal zes moest zijn. Hij ging de trap op en liep naar de juiste 
poort. Met ronkende motor stond de bus al te wachten. De 
chauffeur vroeg waar hij wilde uitstappen. Hij liet het op zijn 
iPhone zien. In Google Maps had hij thuis al gemarkeerd bij 
welke halte hij wilde uitstappen. Dat leek hem gemakkelijker 
dan het te moeten uitleggen. De chauffeur noemde het bedrag 
en Erik betaalde. De chauffeur, een kleine, kalende man met 
een grote bril, vroeg nieuwsgierig: ‘Wat gaat u daar doen? Alle 
toeristen rijden door naar de Dode Zee.’

‘Ik wil van daaraf dwars door de Judeawoestijn naar auto-
weg 90 lopen en dan de bus terugnemen.’

Verbaasd zei de chauffeur: ‘U weet dat daar geen wandel-
paden zijn?’



12

‘Ja, daarom gebruik ik dit,’ en een beetje trots liet hij zijn 
Garmin zien. De chauffeur knikte begrijpend en wierp vervol-
gens een goedkeurende blik op zijn zware bergschoenen. 

Zodra hij zat klapte hij het tafeltje voor zich uit, stalde er 
zijn ontbijt op uit en begon te eten. Even later reed de bus 
weg. Ze reden eerst dezelfde weg terug. Daar was de prach-
tige ommuring van de oude stad alweer. Gigantische, witte 
rotsblokken waren op elkaar gestapeld tot een stadsmuur 
van vele kilometers. Toen hij de stadsmuur voor het eerst 
had gezien, had hij aangenomen dat die uit de tijd van Jezus 
stamde. Inmiddels was hij erachter gekomen dat de muur 
in de zestiende eeuw opnieuw was aangelegd door sultan 
Süleyman. 

Allengs werden de witte stadswallen achter hem kleiner. 
De bus zat half vol: een Palestijns gezin met drie kinderen, 
een vrouwelijke en een mannelijke militair – beide met een 
mitrailleur – enkele orthodoxe Joden en een jong toeris-
tenstelletje. Hij kon er maar niet aan wennen dat er overal 
mensen met wapens rondliepen. Hij wilde er ook niet aan 
wennen. Militairen hadden altijd hun mitrailleur bij zich. 
Politieagenten altijd hun revolver. En zelfs militairen in 
burgerkledij droegen vaak hun wapen bij zich. Zeer jonge 
mannen en vrouwen, soms nog met jeugdpuistjes, die zwaar-
bewapend de straten en het openbaar vervoer bevolkten. Het 
was een bijzonder land, en dat was zachtjes uitgedrukt. Zijn 
oog viel op de orthodoxe Joden. Ze woonden ongetwijfeld 
in een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. Op die 
manier probeerden ze het bezette gebied Israëlisch te maken. 
Rond elke nederzetting stonden grote hekken met prikkel-
draad. Een goed afsluitbare poort. Openbaar vervoer. Onder 
hevig protest van de orthodoxe Joden die daar woonden had 
de regering een paar jaar geleden alle Joodse nederzettingen in 
de Gazastrook opgeheven, maar op de Westelijke Jordaanoever 
ging het nederzettingenbeleid gewoon door. Hij wist niet of 
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hij in Israël zou kunnen wonen. 
Hij verlegde zijn blik naar het landschap buiten. Geen 

zachte woestijn van mooie zandheuvels uit de plaatjesboe-
ken van duizend-en-een-nacht. Nee, een harde rotswoestijn 
met sterk verschillende landschappen aan weerskanten van 
de weg. De keurig aangelegde asfaltweg meanderde er als een 
scheidslijn doorheen. Rechts was het nog vrij groen, terwijl 
in de witte vlakte links geen enkele begroeiing was te zien. De 
uitgehouwen blokken die voor de stadsmuren van Jeruzalem 
waren gebruikt, kwamen duidelijk niet van ver. Ze passeerden 
het ommuurde dorpje Ma’ale Adumin, gelegen op een verho-
ging in het landschap. Daarna weer zo ver het oog reikte een 
eindeloze woestijn. Één keer zag hij een jonge knul met een 
kudde geiten en één keer een primitief hutje. Hij vroeg zich af 
wat mensen in deze barre dorheid te zoeken hadden. De bus 
minderde vaart en stopte bij een haltehokje. Het Palestijnse 
gezin stapte uit.

Morgen moest hij weer naar college. Hij hield van zijn 
studie, hij was verzot op oude talen. Zijn professor van 
het masterjaar, Ruben Goldstein, was de beste in zijn vak. 
Wereldberoemd sinds onder zijn leiding de volledige vertaling 
van de Dode Zeerollen was gerealiseerd. Hij was zijn ouders 
dankbaar dat hij hier Koinè mocht studeren. Morgen zag hij 
zijn twaalf studiegenoten weer en natuurlijk Esther, de bloed-
mooie assistent van de professor. Maar eerst lag de wandeling 
in het verschiet. Ook echt iets om zich op te verheugen.

Even later stopte de bus weer. De chauffeur wenkte 
naar hem. Iets verderop stonden drie bruine afslagborden 
onder elkaar met van boven naar beneden “An Nabi Musa”, 
“Hureqanya” en “Wadi Og”. Geen boom of struik te beken-
nen. Hij pakte zijn rugzak en liep naar de deur. Kennelijk 
was hij de enige passagier die wilde uitstappen. De chauffeur 
wenste hem succes. Snel optrekkend reed de bus weg. 
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De afslag bleek geasfalteerd in plaats van onverhard zoals 
hij verwacht had. Hij volgde de slingeringen van de weg die 
langzaam omhoog liep. Naarmate hij verder kwam, ebde het 
geruis van de autoweg weg. Even later zag hij iets lager en 
links van de weg de moskee liggen. Dit had wel een plaatje uit 
een sprookjesboek kunnen zijn. Het gebouwencomplex was 
volledig ommuurd en werd ontsloten door een grote houten 
poort. Boven de bruine, hoekige gebouwen waren fraaie, witte 
koepels zichtbaar. De moskee was het hoofdgebouw. Het had 
één wat plompe, vierkante minaret met aan de top goed zicht-
bare luidsprekers. Erachter stond een palm waarvan de takken 
om de minaret heen uitstaken als de vele armen van de god 
Shiva. Rechts van de ommuring lag een oase, links een groot 
kerkhof. De witte tomben en simpele witte rotsplaten straal-
den een serene vredigheid uit. De woestijn eromheen kleurde 
vele schakeringen geel en roze. Hij maakte een foto en liep 
verder. Bij de afslag naar de moskee twijfelde hij. Zijn telefoon 
gaf aan dat het negen uur was. Vijftien kilometer was ongeveer 
vijf à zes uur lopen. Als hij rekening hield met zes uur had hij 
nog ongeveer drie uur speling, want om zes uur ’s avonds werd 
het donker. Maar hij wilde ook minimaal twee uur pauzeren. 
Eén uur speling op een dag was niet veel. De moskee bezoe-
ken moest maar een andere keer. Het was bovendien de vraag 
of ze hem als niet-moslim binnen zouden laten. Hij liep de 
afslag voorbij en stopte een paar honderd meter verder. Dit 
moest het punt zijn vanwaar hij de route had uitgezet. Hij 
keek op de Garmin. Mark had echt uitgepakt, het type was 
een van de beste in zijn soort: waterdicht en bestand tegen 
schokken. Het apparaat gaf aan dat zijn route ongeveer vijftig 
meter verder op de weg begon. Van daaraf moest hij schuin 
linksaf. De eerste honderd meter was vlak, daarna werd het 
terrein geaccidenteerd. De grootste uitdaging was natuurlijk 
het volledig ontbreken van wandelpaden. Met de meegele-
verde karabijnhaak maakte hij het gps-apparaat vast aan zijn 
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broekriem en zette er stevig de pas in. 
Al snel merkte hij dat zijn eerste indruk juist was geweest. 

De Judeawoestijn was een kale, hete en ontoegankelijke rots-
woestijn. Slechts hier en daar een pluk droog struikgewas. 
Hoewel hij wist dat het nergens hoger was dan vierhonderd 
meter bleken er toch veel steile hellingen te zijn, vooral langs 
drooggevallen rivierbeddingen. Qua steilheid leek het een 
beetje op zijn geliefde Alpen, maar dan uitsluitend het kale 
deel boven de boomgrens. Het viel hem tegen hoe snel hij 
opschoot. Het terrein was zwaarder dan hij had verwacht. 
Meerdere malen moest hij terug en een andere route nemen 
omdat het te steil omhoog of omlaag ging. Hij was meer aan 
het klauteren dan aan het wandelen. 

Op een top nam hij de tijd om om zich heen te kijken: 
rotswoestijn zo ver het oog reikte. Weinig kleur, alleen geel 
en bruin, maar dat dan wel in duizend tinten. Scherpe scha-
duwen. Verzengende, zinderende hitte. Zelfs de lucht rook 
verbrand. Heel anders dan de frisse geur in de Alpen. In de 
verte alles wazig door de trillende lucht. Was het niet hier dat 
Jezus zich veertig dagen had afgezonderd voor een gevecht 
met de duivel? Hij herinnerde zich nog vaag een plaatje uit 
zijn kinderbijbel, waar een op zijn knieën zittende duivel met 
vleugels de mediterende Jezus probeerde te verleiden tot het 
kwaad. Onwillekeurig trok er een glimlach over zijn gezicht. 
Dat was altijd het mooiste moment van de dag geweest: mama 
die voor het slapen gaan zittend op zijn bed voorlas uit de 
kinderbijbel en af en toe een spannend plaatje liet zien. Als 
kind had hij heilig in de Bijbel geloofd, zoals kinderen van 
gelovige ouders dat kunnen. De Bijbel was zijn enige waar-
heid geweest, de Kerk de zin van het bestaan. Al het andere 
was ijdelheid. Wat was hij boos, verdrietig, uit het lood gesla-
gen geweest toen tijdens zijn tienerjaren zijn verstand zijn 
geloof in de weg ging zitten. Een cruciaal moment was geweest 
toen hem de lust was vergaan om te bidden dat hij zijn geloof 
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mocht behouden, dat hij zijn geloofsafval niet meer zag als een 
beproeving die hij moest doorstaan met Gods genade, maar 
als een onafwendbaar proces. Ook herinnerde hij zich nog 
als de dag van gisteren de avond dat hij voor het eerst zonder 
te bidden naar bed ging. Waarom nog bidden als God niet 
bestond? Terwijl hij daarna in slaap probeerde te vallen had 
toch een lichte vrees hem bevangen. Zou hij morgenochtend 
wel wakker worden? Het laatste restje godsvrees. De volgende 
ochtend was ook dat verdwenen. In de waarheid geloofde hij 
nog steeds, maar niet meer in de Kerk. Hoe meer hij er van 
afwist hoe duidelijker het werd dat geïnstitutionaliseerde reli-
gie een menselijke constructie was.

Hij sprak zichzelf vermanend toe, hij moest door. Moe 
was hij niet, wel had hij meer last van de hitte dan voorzien. 
Hij liep en klauterde door. De hemel was strakblauw en de 
zon leek door zijn petje heen te branden. Hij zweette steeds 
meer, vooral op zijn hoofd. Af en toe likte hij het vocht van 
zijn bovenlip weg en proefde zout vermengd met de smaak 
van zonnebrandolie.

Twee uur na de start zag hij een overhangende rots die wat 
schaduw bood. Een mooie plek voor een korte rustpauze. 
Hij dronk wat en bestudeerde de route. Nog zeker vier uur 
te gaan. Bijzonder eigenlijk, hoe hij de tijd ervoer tijdens het 
wandelen. Seconden, minuten en uren waren objectief meet-
baar en duurden altijd even lang. Zo waren ze gedefinieerd. 
Toch ervoer niemand het op die manier. Als je pijn had of 
ergens op moest wachten duurden de minuten veel langer dan 
anders, terwijl als je naar een spannende film keek of in een 
flow zat, de tijd juist veel sneller ging. Bij wandelen daaren-
tegen leken de minuten hun natuurlijke, objectieve ritme te 
hebben gevonden. Objectieve en subjectieve tijd vielen samen. 

Na de rustpauze begon hij het terrein beter te lezen, waar-
door hij minder vaak op zijn schreden hoefde terug te keren. 
Zijn benen gingen steeds meer als vanzelf over het terrein en 
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zijn hoofd werd leger. Dat had hij vaak als hij in de bergen 
wandelde. Hij wist dat wandelen voor filosofen, zoals Kant en 
Nietzsche, hielp om de gedachten te ordenen. Maar voor hem 
was het meer een soort zenmeditatie. Op een bepaald moment 
hielden je gedachten op en voelde je alleen maar dat je was. 

Weer twee uur later nam hij zijn volgende pauze. Sinds hij 
was vertrokken, was hij niemand tegengekomen. Hij keek 
op zijn Garmin. Dit keer was hij wel goed opgeschoten. Hij 
schatte in dat het nog circa anderhalf uur wandelen was naar 
autoweg 90. De lunch bestond uit enkele pitabroodjes belegd 
met humus, twee mueslirepen, een appel en veel water. Hij 
ging op zijn rug liggen. Een roofvogel stond vrijwel roerloos 
in de lucht; het eerste teken van leven dat hij zag in deze woes-
tijn. Een zwart vlekje in een strakblauwe hemel. 

Hij stond op en zag op zijn telefoon dat het drie uur was. 
Voordat hij weer doorliep wierp hij een laatste, lange blik om 
zich heen. Een hard, ongenaakbaar landschap. Leeg als het 
enorme plein voor de kathedraal tijdens de mis. Stilte. Hitte. 
Een zon waarvan hij nu begon te begrijpen waarom die vroe-
ger door de Hollanders in de tropen ‘koperen ploert’ werd 
genoemd. Zo anders dan in Nederland. Daar verdiepte hij 
de kleuren, hier verbleekte hij ze alleen maar.

Hij vertrok, de rugzak lichter. De meters regen zich lang-
zaam maar gestaag aaneen. Hij hoorde niets anders dan zijn 
eigen voetstappen en af en toe het wegrollen van steentjes. Zijn 
ogen waren permanent gericht op het terrein vlak voor hem 
om elke voet zonder te struikelen voor de andere te kunnen 
zetten. Je zag niet veel van het landschap als je wandelde.

Verdorie, was hij toch weer verkeerd gelopen. Voor hem 
liep het steil naar beneden, te steil om verder te gaan. Hij 
moest terug. De laatste vijf minuten had hij zich als een klim-
geit over de helling naar boven gewerkt. Hij draaide zich om 
en zag dat het achter hem amper minder steil was. Hij dacht 
even na. Het eerste deel moest hij achteruit omlaag. Langzaam 
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werkte hij zich naar beneden, voorzichtig tastend en stevig-
heid zoekend voordat hij zijn voeten en handen een voor een 
neerzette. Plots verloren zijn voeten grip; stenen rolden en 
vielen met veel lawaai de diepte in. 




