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6 FEBRUARI – SCHIPHOL – TEL AVIV - SHEFAYIM

Zes februari 2000 0.415 uur. Gianni Romme staat op het punt om wereldkampioen
schaatsen allround te worden. Een normaal mens is dus in winterslaap, of bereidt de
schema's voor de laatste afstanden voor. De wekker voorkomt het eerste, de tickets
naar Tel Aviv het tweede. Ik slinger de laatste spullen in de auto en scheur naar
Bilthoven. Ma is al wakker. Als je voor je 70ste verjaardag een cadeau krijgt, kan je er
maar het beste bij zijn om het in ontvangst te nemen. Ook Stef arriveert op tijd om
ons op Utrecht CS af te zetten. Door veiligheid op veiligheid te nemen zijn we zo
bijtijds dat we ruim drie uur te vroeg op Schiphol aankomen. Nu zijn er vervelendere
plaatsen op aarde om een paar uur door te brengen, dus als de Boeing van Transavia
om 10.10 uur opstijgt, hebben we ons nauwelijks verveeld.
De vliegtuigstoelen zijn shit,
dus ma, en vooral ik, met
mijn hernia, staan tamelijk
veel. Aan de andere kant
hoor ik nu wel tot een uiterst
selecte groep mensen die kan
zeggen dat ze in één dag
Hongarije zijn
doorgewandeld.

In Tel Aviv is het chaos troef. Allereerst roept de purser om, dat iedereen met
bestemming Tel Aviv moet uitstappen, en dat de anderen moeten blijven zitten. Als
de ene helft van de passagiers staat, en de handbagage uit de rekken heeft gerukt,
biedt hij zijn excuus aan. De volgorde had andersom moeten zijn. Na veel schuiven
lukt het iedereen om uit het vliegtuig te komen, maar daarna duurt het eindeloos
voor we door de douane zijn.
Vervolgens gaat alles uitermate snel. De vrouw van Budget-rent-a-car geeft me
nauwelijks de kans om mijn naam te noemen. Ze duwt met een vriendelijk gebaar
een dik pak papier in mijn handen. Met een busje, dat binnen enkele minuten komt,
worden we naar de "stalling" gebracht, waar een volgende vrouw me tot in detail
uitlegt hoe ik Shefayim, onze eerste kibboets, bereik. We frommelen onze
formidabele verzameling bagage in de Daihastu Cuore en vertrekken in noordelijke

Hoofdstuk: 6 februari – Schiphol – Tel Aviv - Shefayim

Wel vertelt al iemand de
eerste Joodse mop: Bram
komt Moos tegen bij een muur in Jeruzalem. Vraagt ie: "Hoe gaat het". Waarop
Moos zegt: "Ik mag niet klagen."
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richting. Met wat extra
bochten, die onze gids
niet zijn aan te
rekenen, arriveren we
bij het hotel, waar we
een uitstekende kamer
hebben. We eten bij
McD, waar de
serveerster me
wanhopig zegt: I
passed my English test,
but didn't use it
since.... Ze doet haar
best, maar de kwaliteit
van het gebodene is
waardeloos volgens de McD standaard. Dan is het terug naar de kamer.
Daarna donder ik in slaap.

De volgende ochtend
wandelen we eerst naar
de Middellandse Zee.
Daarna storten we ons
op het ontbijtbuffet, dat
voortreffelijk is. Ik
weerhoud een oudere
man ervan om met een
koffieautomaat een kan
koffie in zijn theekop te
gieten. Het zijn dezelfde
automaten als op mijn
werk, dus ik weet dat
het hete water aan de
zijkant zit. Hij bedankt
me en laat met een breed gebaar zien dat hij zelf de suiker weet te vinden.

Hoofdstuk: 7 februari – Shefayim – En Gev

7 FEBRUARI – SHEFAYIM – EN GEV
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Met behulp van de
aanwijzingen van de
parkeerwachter
zetten we koers
richting Tiberias aan
het meer van
Galilea. De man leeft
duidelijk nog in de
tijd van de kamelen.
Hij kan er niet over

Hoofdstuk: 7 februari – Shefayim – En Gev

Wat koffie, sap en
broodjes verder
komen we tot de
conclusie dat de
lunch weinig voor
hoeft te stellen. We
rijden naar Haifa,
waar we in de bossen
van Carmel kijken.
Vanaf de bergen voor
Haifa heb je een
werelds uitzicht
richting stad en
Middellandse Zee.
Na Haifa pakken we
de weg richting Nazareth. Na een rondje centrum parkeren we betaald, maar ook
bewaakt. We wandelen rond in de Arabische bazaar, langs de moskee en een oude
school. We eindigen in de grote kerk van Nazareth. Een tamelijk modern gebouw,
met prachtige moderne kunst. Binnen de kerk is een ruimte waar resten van de
vorige kerk (een van de vijf) te zien zijn. Ma probeert zich te herinneren wat Jezus
hier nou ook al weer had. "Niet veel" schat ik. "We zijn alleen, en als het opmerkelijk
was, waren de Japanners er nu ook wel geweest." We verlaten de kerk en het
kerkplein, waarbij ik nog wat foto's maak. We gaan de hoek om naar de
parkeerplaats en
staan oog-in-oog
met..... 2
busladingen
Japanners!!!
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uit dat we 's middags nog helemaal naar Tiberias moeten. In praktijk is het met het
huurblik een afstand van niets, en ook En Gev, dat weer 28 km verder ligt, staat goed
aangegeven. Als snel zijn we in de kibboets, waar we hartelijk worden ontvangen.
We hebben een kamer pal langs het meer, recht tegenover Tiberias. De zon gaat er
prachtig onder, en we zien veel mooie vogels.
We eindigen de dag met een Petrusvis in het restaurant, dat Henk ons had
aangeraden.
9 FEBRUARI – EN GEV (HOOGVLAKTE VAN GOLAN)

Na het ontbijt rijden
we naar Kursi. De
man achter de kassa
ontvangt ons
vriendelijk. "In welke
taal wilt u een
folder?" vraagt hij.
"Doe maar Engels",
zeg ik. "We hebben
heel veel talen", zegt
hij, waarschijnlijk om
uit te vissen waar we
vandaan komen.
"Nederlands vind ik
ook goed", zeg ik om

"Die hebben we niet" antwoordt hij met een grijns. "Nederlanders spreken 100%
Engels. Duitsers spreken Duits, Italianen Italiaans, de meeste Fransen alleen Frans,
maar Nederlanders 100% Engels." We nemen de folder aan en bezoeken park en
ruïne. Het uitzicht is er mooi, evenals de vogels, vooral de buul-buul. Vervolgens
rijden we via de hoogvlakte van Golan naar een mooi uitzichtpunt over het meer.
Tijdens de rit horen we de beschietingen van Zuid-Libanon.
Vervolgens terug naar En Gev, waar we de kibboets bekijken. Met name het
visbedrijf, waar witte reigers en meeuwen elkaar verdringen om de laatste vissen te
scoren is een uitgelezen punt om te lunchen.

Hoofdstuk: 9 februari – En Gev (Hoogvlakte van Golan)

de man tegemoet te komen.
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Na wat gegeten te
hebben rijden we naar
Tiberias, waar we een
deel van de
bezienswaardigheden
bekijken, vooral de
promenade langs het
meer, een joods
kerkhof en een
Romeinse ruïne.
Op de promenade is
wat commotie. De
moskee is uitgebrand,
en wordt door een
aantal Palestijnen uitgeruimd. De politie kijkt toe, en ook de orthodoxe joden
houden een oogje in het zeil. De Arabieren stellen het laatste merkbaar niet op prijs.
Onze aanwezigheid vindt iedereen prima, dus ik kan een aantal foto's maken.

Na de ruïne hebben we het gehad. Ik wil alleen nog een foto van de Jordaan. Op
zoek naar een
parkeerplaats eindigen
we bij de officiële
doopplaats. Allerlei
culturen, waaronder de
uitvinders van de Sushi,
waren hier rond. De
meeste steken een
lichaamsdeel in het
water en vinden het
dan geschikt. Een grote
groep zwarten twijfelt
duidelijk over de
aanpak. In meerderheid
spreken ze Afrikaans,
hoewel er soms ook Engels door klinkt. Een man lost het probleem voor de hele

Hoofdstuk: 9 februari – En Gev (Hoogvlakte van Golan)

De bewegwijzering naar de Romeinse Ruïne is goed, maar verder is de ruïne een
ruïne, verborgen achter een vuilnisbelt. Als je er eenmaal staat, is het leuk, en er
crossen veel gekko's rond.
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groep op. Hij steekt zijn handen in het water en keert met een blij gezicht terug naar
de groep: "The water is much to cold!!!" Probleem opgelost.
Twee Russischorthodoxen pakken het
radicaler aan. Gehuld
in een doopjurk
storten zij zich in de
rivier. Even lijkt het of
de aanwezige clerus
ook het sacrament der
stervenden toe mag
dienen, want een van
de twee duikt met zijn
kop in een hekje onder
water. Gelukkig valt de
schade mee en hoeven
anderen niet voortijdig

De joodse handelsgeest is ook aanwezig. Voor 4 shequel (= 1 euro) kan je een plastic
flesje met opschrift "Jordaan water" kopen. Als je met dit water naar huis gaat weet
je zeker dat het the real stuff is. De flesjes zijn namelijk leeg, je mag ze zelf vullen.
Rond de plaats vliegen twee soorten kingfishers rond. Naast buul-buuls en
wevervogels de mooiere vliegbeesten uit de regio. Tot slot valt een ploeg katholieke
Amerikanen op. Na zang en gebed wordt aangekondigd dat de vows renewed zullen
worden. Met een gezicht waar de eerbied voor het moment vanaf straalt stappen de
gelovigen in de rivier. Als de pastoor in het water stapt, valt hij uit zijn rol. Hij legt de
anderen uit dat hij al lang renewed is, en dat hij alleen maar mee doet, omdat de
anderen het ook doen.

Hoofdstuk: 9 februari – En Gev (Hoogvlakte van Golan)

uit hun godsdienstoefening gehaald te worden.
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9 FEBRUARI - EN GEV – JERUSALEM (JERICHO)

Jericho staat onder beheer van de
Palestijnse autoriteit. Als toerist zijn we
een bezienswaardigheid. Iedereen
bemoeit zich met je, en ik eindig in een
heel gesprek met een Palestijn. Hij is vader
van acht kinderen en man van 2 vrouwen. Hij legt uit hoe vreselijk de joden zijn.
Vanuit zijn standpunt is het allemaal niet onlogisch. Dat wij hun moskee hebben
bekeken en onze schoenen hebben uitgetrokken bepaalt dat wij voor hem aan de
goede kant van de streep staan. Na een hartelijke handdruk vervolgen wij de reis. Via
een bocht door de woestijn van Judea, met zijn kamelen en bedoeïenen, komen we
in Jeruzalem. Met wat moeite vechten we ons er doorheen, en bereiken we
Shoaresh, onze laatste kibboets. We worden ontvangen door een receptionist die of
aangeschoten is, of bijkomt uit een alcoholvergiftiging. Hij schrijft ons in, en doet
leuke spelletjes met een McD papegaaipoppetje dat hij op zijn schouder kan plakken.
Op de vraag hoe ik het best Jeruzalem kan bezoeken tovert hij een kaart tevoorschijn
waar hij verheugd
allerlei strepen op trekt.
Allemaal eenvoudig, kan
niet missen. Ik ben niet
overtuigd.
Na een tukkie besluiten
we naar het Israëlisch
Nationaal Museum te
gaan. We raken
andermaal beklemd in
het verkeer en eindigen,

Hoofdstuk: 9 februari - En Gev – Jerusalem (Jericho)

Na afgerekend te hebben (en de sleutel te
zijn vergeten) beginnen we aan de derde
etappe. Even hebben we moeite om de
uitvalsweg te vinden, maar dan gaat het in
hoog tempo door de Jordaan vallei. Deze
begint heel groen, maar is een volledige
woestijn tegen de tijd dat we in Jericho
aan komen. De buul-buuls hebben
inmiddels plaatsgemaakt voor vossen,
ezels en geiten.
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hoe toepasselijk, voor
de Klaagmuur.

Daar tussendoor rijden constant politieauto's met zwaailichten. In eerste instantie
denk je dat dit licht betekenis heeft. Niets in minder waar. Ze komen zo van de
fabriek. Sleutel in
het stopcontact en
onmiddellijk blauwblauw-blauw.... De
volgende generatie
zal waarschijnlijk op
zon-PV gaan, dan
hoeven ze nooit
meer uit.
Door dit alles
mislukt de terugreis
jammerlijk. De kaart
is hieraan debet. Op

Hoofdstuk: 9 februari - En Gev – Jerusalem (Jericho)

De oude stad van
Jeruzalem blijkt een
must, het verkeer niet.
Dit blijkt
Belgisch/Italiaans, met
een joodse
toevoeging. Belgisch is
de bewegwijzering.
Onoverzichtelijk, te
laat, of gewoon
afwezig (buiten de
stad gaat dat wel
goed). Italiaans is het volkomen anarchistische als het om verkeersregels gaat.
Snelheden en stoplichten neemt men (redelijk) serieus, maar in rijstroken gelooft
men niet. Dit in tegenstelling tot de toeter. Als het om geloven gaat, staat de claxon
op een lijn met de Thora en de menora. Toch is de toeter niet het joodse element.
Dat is de laconieke wijze waarop vooral orthodoxe joden hun auto overal stoppen.
Dubbel geparkeerd? No problem, ik kan hem toch niet binnenshuis parkeren... Op een
kruising stil staan? Oi, die man moest toch uitstappen? Zomaar stilstaan midden op
de rijbaan? Ik toeterde toch...
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enig moment rijden we op Hebronstreet. Zoeken onder de H levert niet op. Als we
de woestijn naderen keren we maar om. Later vind ik de Hebronstreet alsnog in de
index van de kaart. Helaas onder de D van Derekh Hebron. “Lijkt aardig op mijn
adressenboekje”, stelt mama vast. Ondanks deze roerende conclusie komt ook zij
niet verder met de kaart, terwijl ze toch een goed kaartlezer is.
Voortaan rijden we in Jeruzalem op de tast. In het hotel eten we in het restaurant op
de 5e etage. Eigenlijk is dat de vierde, maar daar doen ze niet aan. (ongeluksgetal?)
Aan de andere kant zit de ingang op de derde etage, en kan je vanaf de vijfde zo de
tuin in wandelen. Het is wat, zo'n gebouw op een berg.
Het diner is het slot van een enerverende dag met veel indrukken en nog meer
onlogica.

We rijden
opnieuw naar
Jeruzalem. We
willen naar het
Israëlisch
museum of
iedere andere
interessante
plaats die het
verkeer ons
toelaat. Al snel
zie ik de afslag
die we moeten
hebben. Nu
ontdek ik een
andere
eigenaardigheid van het joodse verkeer. Ik pak weliswaar de goede afslag, maar die
is "under construction". Ik loop dus vast. Geen nood, iedereen zag mijn fout
aankomen en trapt verheugd op de rem. De man rijdt verkeert, en moet dus weer
terug kunnen draaien.... Hun humor, maar mijn kans om er weer tussen te komen.
Dit doen ze vaak. Men is erg tolerant waar het op fouten van anderen aankomt. Wel
toetert men nog steeds veel en graag, vooral als de nanoseconde in het geding is. Ik
neem de gewoonte maar over.

Hoofdstuk: 10 februari - Jerusalem

10 FEBRUARI - JERUSALEM
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Ondanks de lage
verwachting gaat
het goed. We
eindigen bij de
Knesseth, op een
steenworp van
het museum. Ik
fotografeer weer
wat van onze
gele vrienden uit
het oosten, en zij
leggen de idioot
met pet weer
vast.
De Knesseth bekijken we alleen van buiten, met als bijzondere dingen de prachtige
Menorah en het Rosepark. Ma raakt in gesprek met een hondenbezitter. Deze wil
dat de hond shalom tegen hem zegt, maar het beest vindt wat grommen genoeg.

De rest van het
museum is het
best te
omschrijven als
een prachtige
verzameling
cadeautjes van
vooral
Amerikaanse
vrienden. Meerdere Picasso's, Gaugin's, Monets, Rodin's, Baruch's en Henry Moore's
staan en hangen naast enkele werken van Van Gogh, Dali, Warhol, Margritte etc.

Hoofdstuk: 10 februari - Jerusalem

Daarna gaan we naar het Israëlisch museum. Indrukwekkend is de tentoonstelling
van de Dode Zee rollen. De tijdelijke expositie is van Yoko Ono, die is dus echt gek,
maar soms zijn
de ideeën wel
leuk zoals een
appel of alles
half (stoel,
schoen, TV etc).

11

Figuur 1 Collage Museum

Hoofdstuk: 10 februari - Jerusalem

Er is uitgebreide aandacht voor joodse culturen en leefgewoonte, er zijn munten en
er is kunst uit Azië, naast moderne fotografie.
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Ik ga vervolgens
alleen omhoog,
omdat het voor
mama te stijl is om
naar boven te
sjouwen. Allereerst
word ik
aangehouden door
een grafdelver, die
me
achtereenvolgens
probeert de plaats

Hoofdstuk: 10 februari - Jerusalem

Het leukste voorbeeld blijft voor mij de 18e eeuwse Franse kasteel-pronkkamer.
Geschonken aan de burgemeester van de stad door de Franse Baron Emile de
Rothschild. Deze schrijft in een toelichting dat hij na een gesprek met David Ben
Goerion en Teddy Kollek zich realiseerde dat hij het ding toch nog ergens in opslag
had. Met behulp van
de conservator van
Versailles leek het hem
een leuk gebaar om
zoiets aan Israël te
schenken. Het feit dat
mensen "zoiets" in de
opslag hebben blijft
voor mij een sterk
argument voor het
communisme. Na uren
in het museum te
hebben doorgebracht
besluiten we wat rond
te rijden. Na verloop
van tijd staan we op de
olijfberg. Eerst bezoeken we de kerk op de plaats Getsemane, waar Jezus en zijn
discipelen na het laatste avondmaal gingen uitbuiken. Een belangrijk punt, wat
alleen al blijkt uit
de vele vrienden uit
het land van de
Mavica.
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van de opnames van Schindlers list, het graf van Menachim Begin en een mooi
camerastandpunt te tonen. Als ik dit alles niet wil, weiger om sestertiën te kopen die
hij zelf uit een graf heeft
geroofd en geen geld wil
geven voor bier, daalt mijn
populariteit. Het zal me
een zorg zijn. Ik eindig bij
de Dominus Flevit kapel,
waar ik eindelijk Jeruzalem
zie, zoals de folders dat
altijd hebben beloofd. Ook
het dak van de Russisch
orthodoxe kerk is hier
mooi te fotograferen. Op
weg naar beneden
ontmoet ik drie
Canadezen. Aardige lui,
die aanvankelijk denken dat ik Engelstalig ben. Ma pikken we onderweg op en al
pratend komen we bij de rest van de groep. Deze nodigt ons uit om ons te
adopteren, maar daar zien we van af. Het is mooi geweest voor vandaag. We lopen
nog even langs de Tombe van Absalom, en stappen in de auto. Met een omweg door
het Palestijnse deel van Jeruzalem, waarbij we onder meer langs een optrekje van
Rockefeller komen (ook al iemand met permanent geldgebrek) keren we terug naar
Shoresh.

De d-tour is vandaag niet zo groot. Met een
bergje te veel eindigen we heel snel bij de
Dung poort en de Klaagmuur. Dan volgt een
korte teleurstelling. De moskee en de dome
of the rock zijn vandaag gesloten. Er blijft
genoeg over om te bekijken in de smalle
straatjes van de Arabische wijk. Van mama
krijg ik de nieuwe CD van de Eurytmics,
althans de kopie ervan. Na een tijd
wandelen over onder meer de Via Dolorosa
komen we in de kerk van de Sepulcre.
Geloof zal ik nooit begrijpen. Een schepper

Hoofdstuk: 11 februari - Jerusalem

11 FEBRUARI - JERUSALEM
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alla, maar om dan eens in de week met kruisen door de stad te gaan sjouwen, zoals
de Franciscaner monniken doen gaat mij te ver. Wel is het een mooi gebouw, dat
mede door het feit dat het door vier Christelijke geloven wordt gedeeld, een
prachtige culturele mengeling is. Ook de kerk van de verlosser bekijken we, voordat
we door de Jaffapoort de oude stad verlaten. Na een shoarma-maal gaan we naar
het Davidtoren museum. Hierin is een prachtige glastentoonstelling ter ere van het
jaar 2000.
Verder is er veel
materiaal over
de ontwikkeling
van Jeruzalem
en de toren
heeft een
uitzicht. Hoewel,
uitzichter is
beter, en
uitzichtst is ook
goed. Als we net
binnen zijn belt
Nelleke. Ook
altijd goed voor
mijn humeur,
het is een onvergetelijk bezoek. Na het museum (en vele floppen) wordt het tijd om
afscheid van de stad te nemen. Via de Jaffaweg lopen we naar de Dungpoort. Bij een
Palestijn koop ik souvenirs voor Nelleke en Esther, wat een gebeurtenis op zich is.
Tot slot laten we ons een rood touwtje aansmeren door een Marokkaanse jood met
wie we de wereld in het algemeen en Israël in het bijzonder bespreken. Hij geeft aan
dat de grootste bedreiging voor Israël nu van binnen uit komt. De verdeling tussen
conservatief orthodox en de rest splitst het land.

De dag wordt besloten met het nemen van foto's in Shoresh en het eten van
Noodels.

Hoofdstuk: 11 februari - Jerusalem

Wij denken dat hij gelijk heef. Overal zie je spandoeken tegen de landteruggave. Met
wat kronkels verlaten we Jeruzalem.
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Hoofdstuk: 11 februari - Jerusalem

Figuur 2 Collage Jerusalem
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12 FEBRUARI JERUSALEM – DODE ZEE

De huilende en keffende vossen rond de kibboets hadden het voelen aan komen; het
weer is in de namiddag omgeslagen. Het stormt en regent buiten. Niet het kleine
buitje bij aankomst in Tel Aviv of de drie druppels bij de Tombe van Absalom, maar
echte storm en regen. Niet dat dat een probleem is, want de dag zit er inmiddels op,
en morgen trekken we verder.

Na Jeruzalem is het een piece of cake om naar de Dode zee te rijden. Gewoon de
weg 1 afrijden en bijtijds op de 90 overgaan. Dan blijven dalen tot 300 m onder
zeeniveau en
alles komt goed.
Ook Masada (of
Massada, of
Mazeda: Israëli's
zijn het zelden
eens over de
schrijfwijze van
plaatsnamen) is
snel gevonden.
Met een lift gaan
we naar boven
en kijken rond
op de ruïnes van
dit enorme fort.
Vogels en
medetoeristen
zijn een extra attractie. Zo arriveren we samen met een bus mensen uit het land van
de reizende zon. En ik zie een jonge zwangere vrouw met een pet met "Viagra"
rondlopen. Mooie meid denk ik, daar zou toch geen Viagra voor nodig geweest zijn.
Verder besluit ik, dat hier voor mij een grens ligt. Ik zou niet met zo'n kreet op mijn
kop willen lopen. Later blijkt, dat ik op dit punt een uitzonderingsstandpunt inneem.
Er is een volledige buslading met deze potentieverhoging op de berg los gelaten. Als
ik naar de koppen kijk, twijfel ik aan de effectiviteit van het spul. Maar ik ben te laf
om ze voor te stellen om er "Viagra Fails" van te maken. Kan je altijd nog zeggen dat

Hoofdstuk: 12 Februari Jerusalem – Dode Zee

We zijn vandaag vroeg opgestaan en via Jeruzalem naar de Dode Zee gereden. Dat
ging een beetje fout, zodat we weer via de oostkant en de weg van de Palestijnse
nationale autoriteit gingen. Over drie dagen wordt deze weg gesloten voor groot
onderhoud, wat al zeker drie jaar noodzakelijk is.
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Hoofdstuk: 12 Februari Jerusalem – Dode Zee

het Niagara Falls had moeten zijn. Genoeg onzin. Masada is enorm groot, maar we
bekijken het niet
helemaal. Mama
vindt het klimmen
te zwaar, dus ik ga
alleen op weg naar
het middelste
kasteel. Daarbij
word ik overvallen
door hoogtevrees,
en daarmee
eindigt de poging
om het kasteel
helemaal te
bekijken. We
nemen een
broodje bij de
uitgang en vertrekken naar de eerste de beste badplaats die we kunnen vinden. De
Dode Zee leent zich er niet voor om er willekeurig in te stappen. Veel drijfzand, of
deep-mud zoals het
hier heet, en allerlei
scherpe stenen. En
Gedi Spa biedt voor
dit alles een
oplossing (en dat
mag wat kosten...).
Het bad is een
ervaring. Goede
kleedruimten,
douches en een
binnenbad, modder
met heilzame
werking, een treintje
om je van en naar
zee te brengen, een
buitenbad en veel Dode Zee. Alles wat er over de Dode Zee gezegd wordt blijkt waar.
Dus volgende keer waterschoenen mee. Het is vooral een toeristische attractie, maar
ook Palestijnen en Israëli's zijn aanwezig. Amerikanen lopen vast in hun aangeboren
neiging om echt te willen sporten. De freestroke is hier onmogelijk. Een Amerikaan
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legt zich er uiteindelijke bij neer. Als hij foto's laat maken in drie poses stel ik als
titels lazy, lazier en laziest voor. Hij is het met mij eens. Onze bezoekers van de
eilandengroep voor de Chinese kust laten zich van een onverwachte kant zien. De
vrouwen komen in hoog modieuze badkleding naar buiten. Hun badkleding bevat
veel kant en doorschijnende stukken. Als ze de modder zien bedenken ze zich echter
geen moment. Onder grote hilariteit verdwijnt alles onder de bagger en eindigt de
modeshow in een rotte eierengeur van de zwavelhoudende modder. Een plus voor
our little yellow friends. Een min voor
de bagger trouwens. De zwavel
reageert heftig met mijn zilveren
duikertje. Deze radicale manier van
“paint it black” was niet de bedoeling.

Voor we het weten is de dag om en
vertrekken we weer naar Shoresh,
waarbij ik voor het laatst verdwaal in
Jeruzalem. Dit behoeft zo
langzamerhand enige toelichting.
Jeruzalem is gebouwd op heuvels. Als je de centrale heuvels niet ziet is het lastig te
oriënteren. Ten tweede is Jeruzalem een stad met eindeloze begraafplaatsen. Dit
wordt veroorzaakt door het Joodse en Mohammedaanse geloof, dat het ruimen van
graven verbiedt. Het verkeer moet daar dus doorheen. Centraal in Jeruzalem is de
oude stad, met zijn ommuurde gebied van 4 km2. Ook hier geen verkeer mogelijk.
Dan is er de 1. De fantastische snelweg tussen Jericho en Tel Aviv. Helaas in
Jeruzalem under construction, dus alles wordt de stad in gestuurd. Daar heeft een
Belgisch emigrant de bewegwijzering gedaan. Borden Tel Aviv (of ieder andere
uitvalsplaats) zijn er te weinig/onlogisch geplaatst/sterk wisselend van uiterlijk.
Kortom, je zoekt je klem. En net als je de weg weet is het sabbat. Dat gaat goed tot je
de definitieve weg hebt gevonden waar je door moet. Die wordt dan bevolkt door
joden van de Staphorster Synagoge. Dat betekent vuilnisbakken op straat en met
elkaar op straat heen en weer lopen. Het is ten slotte sabbat, en dan dient er geen
auto gereden te worden. De politie sluit zo'n blok dan maar af, want platrijden geeft
ook zo'n commotie. De eenzame toerist in zijn Budget-rental raakt echter door deze
combinatie de weg en de kluts volkomen kwijt. Toch wil ik nog eens terug komen in
deze stad. Maar niet morgen, want het weer is shit.

Hoofdstuk: 12 Februari Jerusalem – Dode Zee

Een Noord-Hollander biedt aan om ma
en mij op de foto te zetten. Nou, hij is
mooi.
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We eten 's avonds in de kibboets. Zoals bijna iedere avond zitten we met een groep
Duitse pelgrims. Meestal zijn dat sombere groepen mensen van 45+ (en soms +++).
Zo van het type geloven is lijden. Begeleidt door een pastoor die rondloopt met een
permanente "wat gaat er nu weet fout" blik. Deze keer zitten we met een leuke
groep. Geloven is een ding, maar de reis mag ook leuk zijn. Ze krijgen van de
kibboets als "extraatje" een taart. Omdat duidelijk is dat we hun taal verstaan, en
ook een beetje spreken, moeten we meteen mee eten. Nu hadden we via het buffet
ook al gehad, dus we bedanken beleeft. Daarna kondigt de reisleider aan dat we om
04.15 uur gewekt zullen worden. We kijken uiterst opvallend minder beleefd. Met
een grijns geeft de man aan dat ze voor ons een uitzondering zullen maken. Maar ja,
zij moeten morgen terug naar Beieren. Na deze belofte gaan we met de beste
wensen uit elkaar. Wij hebben nog een halte tegoed.

Israëli's zijn sommige
dingen niet gewend.
Het regent zegt de
schoonmaker bij de
ingang op een toon
die wij reserveren
voor de eerste
sneeuw. Dan voel ik
me thuis antwoord ik,
want daar is het ook
altijd nat. Als ik de
eerste koffer naar
buiten zeul, wou ik
dat ik me wat minder
thuis voelde. Het
hoost vreselijk. Na het ontbijt, het afrekenen (korting op de maaltijden) en het
advies van de receptionist, die nu nuchter is, kunnen we weg.
Volgens de receptionist kan ik op iedere mogelijke manier naar Eilat (of Elat) rijden.
Centraal door de Sinai heeft het voordeel dat we eventuele wateroverlast langs de
Dode Zee missen. Bovendien is het een mooie route, en Jeruzalem is te vermijden.
Dat laatste kan de volgens de man ook als je langs de Dode Zee rijdt, maar we
hebben ons al eerder verslikt in zijn aanwijzingen, dus het wordt centraal door de
Negev.

Hoofdstuk: 13 februari - Jerusalem - eilat

13 FEBRUARI - JERUSALEM - EILAT
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Allereerst dalen we van Shoresh af naar de "1" richting Tel Aviv. De regen wordt
tijdens het dalen niet minder, maar de mist trekt op, en dat maakt het rijden
overzichtelijk. We wagen nog een keer ons leven door de snelweg te kruisen en gaan

Het eerste
stuk woestijn
is zwaar
vervuild. Er
zijn ook veel
bedoeïenenk
ampen met
geiten en
ezels. Daarna wordt het leger en schoner. Hier en daar zien we stofwolken omhoog

Hoofdstuk: 13 februari - Jerusalem - eilat

op weg. Ter hoogte van Ben Goerion wordt het droog. Zo, dat was de regen, stel ik
optimistisch. Mis dus. Rond Be'er Sheva wordt het weer heel donker, en al snel
stroomt het weer van de regen. Voor Israëli's is dit zo extreem, dat ze het gaspedaal
los laten. Na
zo'n 20 km
wordt het
droog, al zal
het de rest
van de dag
licht bewolkt
blijven.
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De eerste snorkeltocht met mama zit er dan al op, en die was heel mooi. Napleonen papegaaivissen in overvloed, en niet te vergeten de biafrasnoek en zwart
gestreepte vlindervissen. De nachtsnorkeltocht later start moeizaam (vinbandje
kapot), maar is nog mooier. Gepen, blue spotted stingray, koraalduivels, dokters-,
soldaten en vlindervissen kunnen aan de lijst worden toegevoegd.

Hoofdstuk: 13 februari - Jerusalem - eilat

komen. Na een tijd komen we erachter dat het niet om zandstormen gaat maar om
militair oefenterrein. De tanks zorgen voor grote zandverplaatsingen. Halverwege de
rit ligt Mitzpe Ramon. Bij deze plaats ligt een enorme krater. Volgens de receptionist
een meteorietinslag, die groter is dan de Grand Canyon. Bij de uitkijkpost hangen
drie steenbokken rond. Verder is de canyon goed te zien, met allerlei aardlagen in
uiteenlopende kleuren. Wel waai je er uit je hemd, dus na een sanitaire stop rijden
we de luwte van de canyon in en vervolgen daar de reis naar Eilat. Het laatste stuk
gaat door de vallei van de Dode Zee, waar we twee struisvogels zien aan de rand van
een natuurpark, even voor Timnapark. Daarna is het een korte rit naar Eilat en het
Red Sea Sportshotel. Het hotel is prima, met een eigen zwembad en zonneterras. De
mogelijkheid om te duiken is shit. De man die me op de beurs had verteld dat er
altijd buddy's waren, en dat zij gespecialiseerd zijn in het koppelen van mensen is
vervangen door de kille mentaliteit van Put All Dollars In. Duiken? Alleen guided,
tenzij je zelf een
buddy vindt. Anders is
het 40$ voor twee
duiken. Na wat
chagarijnen en een
telefoontje naar thuis
bedenk ik dat ik hier
maar een keer ben.
Dan maar 40$
betalen. Als ik me wil
inschrijven is de prijs
omhoog gegaan naar
45$ voor een duik,
want het is een
bootduik. Als ik van
het strand wil duiken
kan dat ook. Middag- en nachtduik voor 75$. Als ik ja zeg, voegen ze er aan toe: plus
20$ verzekering. Mijn verzekeringskaarten gelden niet, want daar staat duiken niet
op. Het is mooi, ik ga wel snorkelen.

22

Dan wordt het tijd om de terugreis te bevestigen. Ik werk me door de stapel
leesvoer, maar kan het nummer niet vinden. Dus maar weer naar huis bellen. Zo
speek ik, naast Esther, Nelleke twee keer. En dat is leuk. Minder leuk is dat ik ook
mezelf terug hoor met vertraging van ongeveer een seconde. Ik vertrouw op het
brains van Nelleke, want ik ben op het eind van het gesprek de draad volkomen
kwijt. Maar ze zegt dat ze me wel terug wil, dus ik ga er van uit dat het geregeld
wordt.
We eten bij de chinees, die ons allerlei verhalen vertelt over zijn reizen door Europa.
Niet alleen vermakelijk, maar ook smakelijk.

Merijn en Wart zouden het niet met ons eens zijn, maar we hebben uitgeslapen. Om
20.30 onder zeil en om 7.30 weer op is uitslapen. Daarna is het weer tijd voor &
Breakfast. Bed is hier niet altijd geweldig, & Breakfast is altijd goed. Read Sea
Sports/Ambassador blijft in deze niet achter bij de kibboetsketen die we eerst
hebben gehad. Door
de stalende zon is het
mogelijk op het terras
te ontbijten. Daarbij is
het leuk om te zien
hoe mensen kunnen
hannesen. Het hotel
had voor alle
zekerheid het
broodmes rechts van
de broodplank vast
geschroefd. Als actief
lid van de
bevrijdingsbeweging
voor linkshandigen
draai ik de plank snel
om. Nu kan ik perfect broodzagen. Rechtshandigen missen op dit punt duidelijk
aanpassingsvermogen. God wat hadden die een moeite met snijden!!!
We zijn zo bijtijds, dat we eerst een tijd bij het zwembad blijven, tot een jonge dame
begint aan de georganiseerde ochtendgymnastiek. Zoveel enthousiasme kunnen we
niet aan. We gaan wandelen in de stad. Dit is leuk. Deze moderne badplaats met zijn
bonte verzameling aan opvallende figuren is een tegenhanger van het orthodoxe

Hoofdstuk: 14 februari - Eilat

14 FEBRUARI - EILAT
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Jeruzalem Alhoewel, een groep mormonen valt ook hier als orthodox op. Nelleke
belt om te zeggen dat de terugreis geregeld is. Mooi, weer een zorg minder. Wel
verdraai ik me, het gaat slechter met mijn evenwicht.
Na veel slenteren en fotograferen gaan we via de Burger King terug naar het hotel.
Even een tukkie en de rug tot rust laten komen, en dan snorkelen. We zien weer een
complete onderwatergids voorbij komen, waaronder 2 murenen en gepen. Het
snorkelen blijft voor mama wat wennen, maar het lukt voldoende om te genieten
van alles wat langs komt.
Dan is het tijd voor de laatste noodles..
De nachtsnorkeltocht sla ik over, mijn rug is te onrustig. Wel rijden we nog even naar
Elat (nu weer eens zonder i), om te kijken naar de stad bij kunstlicht. Een van de
aardige dingen is dat veel gebouwen een extra licht op het dak hebben voor de
landingsbaan van de stad.

Al weer de
laatste echte
vakantiedag. Na
ontbijt en een
paar baantjes in
het zwembad is
het tijd voor het
Aquarium en
Oceanium. Dat
laatste is een
videopresentatie
van een kwartier
op drie
schermen,
waarbij de
bezoekers op
schuddende stoelen zitten. Voorspelbaar, maar leuk, met goede Rode Zee opnamen.
Verder maak ik stapels foto's van de aquaria. Ook ma is niet bij de vissen weg te
slaan. Bij het onderwaterobservatorium maken we nog een aardige scène mee. Er is
een lift voor gehandicapten. Voor ma is dit een uitkomst. Bij de lift staat een oudere
man die zegt dat je voor de lift een sleutel nodig hebt. Hij heeft hem niet. Wil je hem
hebben, dan moet je even met de trap naar boven 😊.

Hoofdstuk: 15 februari - Eilat

15 FEBRUARI - EILAT
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Hoofdstuk: 15 februari - Eilat

Figuur 3: Collage aquarium Eilat
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De meeste mensen houden het dan voor gezien en gaan alsnog lopen. Als de lift
komt, besluit ik dat dit het moment is om ma in te laten stappen. Met de man houd
ik een tiener, die probeerde ons allemaal opzij te zetten, buiten de deur. Ma hoeft
niet te klimmen.
Na enkele uren staan we weer bij de auto. Israël, Jordanië en Saoedi-Arabië zijn
vanaf het aquarium goed te zien, Egypte niet. Dus rijden we even naar de
grensovergang bij Taba, zodat ook dit land toegevoegd kan worden aan het lijstje
“gezien”. Daarna zoeken we de uitvalsweg naar Ovda, of Uvda Ofzo. Dit resulteert in
een woestijnrit van drie uur, maar het is mooi weer, dus wat zullen we tobben. Bij
terugkeer mediteer ik wat, waarna het tijd wordt voor de laatste nachtsnorkeltocht.
Ik zie een prachtige murene, de blue spotted stingray, gepen, octopus, een enorme
papegaaivis, en dan begeeft de lamp het. Om toch nog iets van vis te zien eindigen
we de dag bij het visrestaurant. Morgen vliegen.

We staan op ons gemak op en ontbijtsten. Daarna is zwemmen en zonnen. Na om 9
uur de laatste spullen gepakt te hebben rijden we naar Ovda. Door langzaam rijden
en regelmatig
stoppen slaag ik
er in om de reis
te rekken tot
zo'n 10.30 uur.
Op Uvda is het
stil. Er is een
eenzame
bewaker, en
that's it. Het
vliegveld gaat
pas om zo'n 12
/12.30 open. So
sorry. We
toeren een
uurtje door het
Ovdadal,
fotograferen wat camels en keren terug naar het vliegveld. Daar blijkt dat men op
het reisbureau een foutje heeft gemaakt. De vlucht gaat pas om 16.30.

Hoofdstuk: 16 februari - Eilat - Ovda - Schiphol

16 FEBRUARI - EILAT - OVDA - SCHIPHOL
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Foutje, bedankt! Aan de andere kant heb ik ervaring met wachten op Ovda. Ook ma
verveelt zich nooit als er vliegtuigen in de buurt zijn. Nu zijn er niet zo veel, twee en
wat militair werk, maar dat is voldoende. Verder blijkt ma alles goed ingepakt te
hebben. Volgens mij hebben we zeker een kilo plastic tasje bij ons. Op het vliegveld
worden er daar twee aan toegevoegd, voor Nelleke en ma worden schoenen
gekocht. De mijne hebben ze niet in de juiste maat.
Na een paar uur wordt de vertrektijd gewijzigd. Er is een vertraging. Wel kunnen we
uitgebreid genieten van het lokale hoogtepunt van de dag: het vertrek van het
andere vliegtuig. Rond 17.00 uur komt het er dan toch van. We kunnen aan boord.

Als we uiteindelijk
langen gaan we
eerst door een
enorme
sneeuwwolk. We
veroveren de
bagage en zien
twee mensen die
zich uitstekend
hebben
geamuseerd.
Nadat we met
vereende krachten
de auto hebben
opgespoord, rijden we door de sneeuw naar huis….
De reis zit er op. Ik heb wel eens minder plezier gehad van het geven van een
cadeau. Nu nog die 1150 foto's bewerken…..

Hoofdstuk: 16 februari - Eilat - Ovda - Schiphol

De weergoden doen op de terugreis een poging de vakantie nog wat te rekken. Een
stugge tegenwind zorgt voor verdere vertraging. Ma heeft veel medelijden met
Karin. Ze schat in dat die zich eindeloos zit te vervelen in Amsterdam. Ik maak me
daar minder zorgen over. Allereerst is er teletekst, dus een beetje voorspelbaar is
het wel. Dan wordt de klok nog een uur terug gezet, en tenslotte lijkt het me
aannemelijk dat ook Nelleke naar Schiphol is gekomen. En samen krijgen die
vrouwen de tijd
best om.
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Hoofdstuk: Bijlage Route

BIJLAGE ROUTE
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NAWOORD

Hoofdstuk: Nawoord

Dit verslag is in 2013 gemoderniseerd. Digitaal is er meer mogelijk, dus een deel van
de foto’s (Een van de eerste digitale series met een Mavica camera met een
floppydiskdrive) en routeplaatjes met behulp van google-maps zijn aan het
oorspronkelijke verhaal toegevoegd. Ook de layout is geheel vernieuwd. Los van een
enkele spelingscheck controle is de tekst niet veranderd. Tijdens ons bezoek kwam
de intifada op gang. De ontspannen manier waarop wij Jericho hebben bezocht en
de rit langs de Palestijns-Israëlische grens is waarschijnlijk niet meer zo te doen.
Maar alles bij elkaar blijft het een leuke herinnering, waarvan een groot deel nog zo
te bezoeken is.
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