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Van de auteur

Beste lezer,
Toen ik op mijn zeventiende besloot om na de middelbare 
school een tussenjaar te nemen in Israël, had ik nooit kunnen 
bedenken dat dit land achtenhalf jaar mijn thuis zou worden. 
Mijn eerste doel was het leren van Hebreeuws, en om dat pro-
ces te versnellen deed ik vrijwilligerswerk op een basisschool in 
de buurt van Tiberias. Na een jaar besloot ik te verhuizen naar 
Tel Aviv, de op een na grootste stad – waar ik niemand kende 
– om ‘Geschiedenis van het Midden-Oosten en Afrika’ te gaan 
studeren. 
 In het begin vond ik Tel Aviv vooral een lelijke stad. Ik was 
er alleen doordeweeks voor mijn studie; ieder weekend ‘vluchtte’ 
ik naar mijn vrienden die in mijn ogen op fraaiere plekken in 
het land woonden. Tel Aviv lijkt in niets op Jeruzalem – de stad 
waar iedere straatsteen duizenden jaren geschiedenis ademt – of 
op Tiberias, de stad waar volgens een oud Hebreeuws lied de 
‘duizend gezichten van het meer van Galilea’ te zien zijn. Het 
geromantiseerde idee van het Heilige Land is in Tel Aviv moei-
lijk te bespeuren. Het is een eigentijdse stad, waarin het straat-
beeld wordt gekenmerkt door (soms in verval geraakte) 
gebouwen in de Bauhausstijl, afgewisseld met hypermoderne 
kantoortorens en gepleisterde betonnen appartementenblok-
ken van drie- of vierhoog met witte, plastic vensterluiken. 
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 Toch ben ik gaandeweg van de stad en zijn mensen gaan 
houden. Voor mij gaat er niets boven het strand, dat naadloos 
overloopt in de stad. Als je op een zomernacht in zee gaat 
zwemmen, kun je de lichten van Jaffa tot Herzliya vanaf het 
water zien. Het stadscentrum is een bruisende plek met volop 
horeca, nachtelijke uitgaansgelegenheden, kunst, cultuur en 
sport. Maar bovenal is de sfeer heel relaxed. En er zijn dag en 
nacht mensen op straat. Veel Nederlandse vrienden hebben me 
gevraagd of ik me er wel veilig voelde. Mijn antwoord is dan 
steevast dat ik me juist vanwege die aanwezigheid van mensen 
veiliger voelde om ’s nachts over straat te gaan in Tel Aviv dan 
in Velserbroek, waar ik ben opgegroeid. 
 Door die relaxte sfeer leek het Israëlisch-Palestijns conflict 
soms een ver-van-mijn-bedshow. Er waren tijden dat ik volle-
dig kon vergeten dat het speelde. Maar er waren ook momen-
ten dat ik me er zeer bewust van was, bijvoorbeeld in de jaren 
2015-2017. Ik woonde in de buurt van het drukke Azrieli 
Center. Iedere dag was ik uiterst alert wanneer ik van mijn 
appartement naar Tel Aviv University en weer terug reisde. 
Mijn huisgenote leerde me hoe ik in winkelruiten moest kij-
ken om te zien of er iemand te dicht achter me liep, en om me 
altijd bewust te zijn van waar mensen hun handen hielden. Dit 
was de tijd van de zogenoemde messenintifada. Mensen wer-
den op straat neergestoken met messen, scharen en schroeven-
draaiers. Ook bij mij in de straat.
 Oorspronkelijk was ik naar Israël gekomen met sterke over-
tuigingen over het Israëlisch-Palestijns conflict. Maar hoe lan-
ger ik er woonde en dit conflict bestudeerde (en daar heb ik 
vele jaren van mijn studie aan besteed), werd ik me steeds 
bewuster van de vele grijstinten. Ik werd eveneens geconfron-
teerd met het contrast tussen ideologische standpunten en de 
realiteit van iedere dag. 
 Nadat mijn vorige roman was verschenen, heb ik lange tijd 
geen fictie meer geschreven. Het duurde een paar jaar voordat 
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zich in mijn hoofd een verhaal aandiende dat ik het opschrij-
ven waard vond. Gaandeweg werd me duidelijk dat ik door 
middel van fictie iets van de complexiteit wilde weergeven van 
de stad waarvan ik was gaan houden. Journalisten en geschied-
kundigen kijken vaak naar het Israëlisch-Palestijns conflict van-
uit een politiek perspectief, en leveren kritiek op het beleid van 
politieke en militaire leiders. Het is belangrijk dat een kritische 
houding mogelijk is, maar de verhalen van de individuele mens 
die worstelt met de trauma’s van jaren van conflict, zijn in mijn 
ogen op zijn minst even waardevol. Ze geven een menselijk 
perspectief op een ongelofelijk complexe maatschappij. 
 Yahav, Wael en Nienke zijn fictionele personen. Maar veel 
van de verhalen die in Mijn land, mijn bloed worden verteld, zijn 
waargebeurd of hadden waargebeurd kunnen zijn. Ik heb men-
sen mogen interviewen die hun persoonlijke ervaring of exper-
tise met mij wilden delen. Zo leerde ik meer over constructiewerk 
in Tel Aviv en in het algemeen; het proces om joods te worden; 
de Israëlische legereenheid Oketz; het werken in de ouderen-
zorg; het dagelijks leven in een Palestijns vluchtelingenkamp op 
de Westelijke Jordaanoever, en nog talloze andere specifieke 
onderwerpen. Ik bezocht plekken waar ik anders nooit zou zijn 
gekomen, zoals het vluchtelingenkamp Dheisheh en een ver-
zorgingshuis in Petach Tikvah. Ik heb in mijn boek diverse 
persoonlijke ervaringen opgetekend, zoals het relaas van een 
studiegenoot die aanwezig was tijdens de Sarona-shooting, en 
de verhalen van een van de professoren over zijn grootmoeder. 
Door de verhaallijnen van mijn hoofdpersonen heb ik gepro-
beerd een zo’n realistisch en divers mogelijk beeld te schetsen 
van de Israëlische samenleving.
 Schrijven over een onderwerp dat zo omstreden is als het 
Israëlisch-Palestijns conflict, is als je hand in een wespennest 
steken. Het zal niemand ooit lukken om volledig politiek 
objectief te blijven, maar dat is ook niet het doel van deze 
roman. Als er verhalen of uitspraken zijn in dit boek waarmee 
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u het op grond van uw politieke of religieuze overtuiging niet 
eens bent, dan heb ik iets goed gedaan. Maar ik hoop voor-
namelijk dat u de mens zult zien in dit conflict. Als dat zo is, dan 
heb ik met dit boek mijn doel bereikt. 

Eline Rosenhart 
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1

Wael, september 2015

Als Amer niet was gegaan, was Wael ook niet gegaan. Amer was 
de leider, al sinds hun kindertijd. Amer had altijd de grootste 
moed, het hoogste woord en de meeste bewonderaars. Het was 
Amer die de waanzinnigste ideeën had en het lef om door te 
zetten. Hij was het die Wael meesleepte en naar voren duwde. 
Hij was degene die de eerste steen pakte en hem recht op de 
soldaten af slingerde.

Ze liepen met de stroom jonge mannen mee door Hebron 
Road. ‘Bevrijd al-Aqsa!’ schreeuwde hij, Amers voorbeeld vol-
gend. ‘Eindig de bezetting!’

Wael marcheerde samen met zijn neef op de maat van die 
gescandeerde woorden langs het Bethlehem Souvenir Center 
naar het doel: controlepost 300, op de grens tussen Bethlehem 
en Oost-Jeruzalem. Daar waren soldaten gestationeerd in hun 
groene uniforms met kogelvrije vesten, helmen op, schild in de 
hand en geweren met traangasgranaten geladen. Vanuit het niets 
kwamen twee legervoertuigen Hebron Road in gereden. Het 
schelle geluid van een megafoon deed pijn aan zijn oren. Zelfs 
al kon hij de boodschap verstaan, het ging langs hem heen.

De warme kleuren van de zon waren nu achter de grim-
mige huizenblokken verdwenen en maakten plaats voor de 
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koude grijstinten van de nacht. De gezichten om hem heen 
veranderden in schaduwen. Hij hief zijn armen zodat het rood, 
zwart, wit en groen van zijn vlag in de schemering nog enigs-
zins te onderscheiden viel. 

Amer boog door zijn knieën en pakte een losse steen van 
de straat op. Een groep tieners rolde autobanden Hebron Road 
in. Een van hen had een grote, plastic jerrycan in zijn handen. 
Binnen enkele minuten verspreidden gitzwarte wolken en de 
penetrante geur van schroeiend rubber zich richting de solda-
ten. Met die geur was Wael kil vertrouwd. Het was de geur van 
zijn kindertijd, van de weg van school naar huis, van zijn kle-
ren na een slopende dag tijdens een algemene staking. Zelfs 
nadat alle demonstranten allang waren verdwenen, bleef die 
geur in zijn straat hangen. Die geur had zich in zijn ziel 
genesteld. 

De eerste traangasgranaten werden afgeschoten. Het was 
alsof iemand chilipepers in zijn keel en ogen wreef. Wael trok 
zijn keffiyeh1 dichter over zijn neus en mond en probeerde te 
ademen. Hij bedekte zijn ogen met zijn linkerarm en hurkte 
neer. Met zijn rechterhand zocht hij naar een steen aan de kant 
van de weg. Hij kwam weer overeind en liet zijn vingers over 
het oppervlak glijden – ruw en zwaarder dan gedacht. De volu-
meknop van zijn overactieve hersenen draaide hij op nul.

Krachtig wierp hij de steen in de richting van de soldaten. 
‘Die is voor al-Aqsa!’ schreeuwde hij. Razendsnel zocht hij een 
andere steen en verplaatste zich een paar meter, zodat zijn doel 
beter zichtbaar werd. ‘Deze is voor mijn land dat jullie hebben 
gestolen!’ De derde steen was het zwaarst. Hij kon nu duidelijk 
zien hoe een soldaat zijn traangasgranaten monteerde om deze 
af te gaan schieten. De soldaat was geconcentreerd bezig en zag 
niet hoe hij hem almaar dichter naderde. Wael wreef door zijn 

1  Zie bij schuingedrukte (buitenlandse) woorden de verklarende woor-
denlijst achter in het boek.



15

ogen, terwijl hij zijn ademhaling onder controle probeerde te 
brengen. ‘Deze is voor Mazen!’

De steen trof de schouder van de soldaat met volle kracht. 
De soldaat viel kermend van de pijn neer terwijl de traangas-
granaat werd afgeschoten. Twee andere soldaten schoten hem 
onmiddellijk te hulp en brachten hem zo snel mogelijk in vei-
ligheid.
 Met tranende ogen bleef Wael onbeweeglijk staan. Het tafe-
reel verplaatste zich in zijn gedachten naar een donkere ruimte, 
midden in de nacht. Hij hoorde schreeuwende stemmen, 
gedempt, door de deur van het berghok. De loop van een 
geweer. En toen dat gezicht, zo dichtbij. Het gezicht waardoor 
zijn leven nooit meer hetzelfde kon zijn. 

‘Bevrijd Palestina!’ De schreeuw haalde hem terug naar de 
realiteit.

Hij moest zich terugtrekken. Terug naar de mensenmassa 
voordat ze op hem zouden schieten. Zijn longen leken door 
zijn keel naar buiten te willen komen, terwijl de soldaten 
opnieuw traangas afvuurden. Witte mist verduisterde het zicht. 
Het scanderen van protestleuzen zwol aan en het ritme hypno-
tiseerde hem.

Secondes werden minuten, en minuten uren. De straat werd 
zo donker als een grot, waarin de echo’s van de bezoekers 
weergalmden. Door de brandende autobanden werd de straat 
op verschillende plekken verlicht. In zijn eigen ledematen brand-
de eenzelfde vuur, dat hem op de been hield. Voor Mazen. Zijn 
shirt kleefde aan zijn lichaam en het traangas leek hem niet 
meer te deren. De menigte naderde de controlepost. Schoten. 
Geen traangas.

De zionisten beginnen bang te worden.
Hij keek om zich heen. Waar is Amer?
Het leger voerde charges uit. Hoestend en met tranende 

ogen rende hij de hoek om van de eerste kruising met Hebron 
Road. Met zijn rug tegen de muur keek Wael rechts Hebron 


