
Fanfare van de eerste Liefdesnacht 
 

 
 

 

Hierbij het verslag van mijn reis naar Palestina met de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht in 

juli 2011. Wat een heftige, maar geweldige reis en wat een geweldige groep mensen om mee 

op reis te gaan! Bijgaand informatie over onze optredens en belevenissen, maar ook over de 

situatie waarin Palestina nu verkeert, die wij van dichtbij hebben kunnen ervaren. 

 

Men is blij met onze komst en niet alleen vanwege de muziek, maar vanwege het feit dat wij 

helemaal uit Nederland gekomen zijn om het land en de situatie waarin het zich bevindt te 

bekijken. Een serieuze, nors kijkende man, houdt ons tijdens een loopoptreden op straat aan: 

“Komen jullie hier voor ons, 

voor Palestina?” En hij begint 

een geanimeerd verhaal over 

zijn familie, hoe die in 1948 uit 

haar geboortedorp verdreven 

was en over de huidige situatie. 

Aan alles is te merken dat hij 

woest is over de situatie. Hij 

vraagt ons binnen in zijn huis en 

we spelen een liedje op zijn erf, 

voor zijn familie. We nodigen 

hem uit voor ons optreden later 

op de dag met de circusschool 

waarbij we ook Palestijnse 

nummers zouden spelen en hij 

is er! 

 

In totaal hebben we 20 optredens gehad, waarvan 17 in Palestina en 3 in Amman. De 

optredens waren stuk voor stuk heel bijzonder. De fanfare 

is een straatorkest en uiteraard spelen we diverse keren 

lopend op straat. De meest speciale straatoptredens zijn de 

optredens in het centrum van Nablus. In deze vrij 

conservatieve stad met voornamelijk mosliminwoners 

vallen we bijzonder op. De winkeliers en het winkelend 

publiek kijken eerst wat raar op, maar al gauw zien we 

overal lachende gezichten en vrolijke mensen die samen 

drommen om ons te kunnen zien, tot we in de smalle 

straatjes een verkeersopstopping veroorzaken. Overal 

komen telefoons en camera’s te voorschijn totdat we in 

een woud van fotograferende en filmende mobieltjes 

kijken, zowel van jongetjes van zes als van mannen van 

zestig (en van een paar vrouwen).  



Vanuit een winkel worden er snoepjes naar ons gegooid en een man komt met een grote doos 

met bonbons aan en begint uit te delen. Daarna spelen we een nummertje  speciaal voor hem. 

We krijgen nog een paar keer snoep toegestopt. Ook bij een optreden in de smalle straatjes 

(1,5 meter breed) in het Azze vluchtelingenkamp krijgen we minimarsjes en bonbons op ons 

hoofd die van drie hoog naar beneden worden gegooid. 

 

Op straat zijn het toch merendeels mannen waarvoor we 

optreden, gewoon, omdat er minder vrouwen op straat zijn. 

Ik vind dat wel jammer. Gelukkig spelen we in Hebron 

samen met de circusschool uit Ramallah in een theater vol 

met moeders en kinderen. Geweldig publiek; het dak gaat 

eraf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loopoptreden ’s avonds in Beit Sahour 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Optreden met circusschool in Nablus: 

- Circusschool tijdens optreden 

- Overleg over de setlijst 

- Het publiek in het amfitheater 

- Vlak voor het optreden 

- Slagwerkgroepsrepetitie voor 

optreden  

- Trompettengroepsrepetitie in park 



Wat mij het meest heeft geraakt in de situatie in de Westbank is de beperkte 

bewegingsvrijheid van de Palestijnen, die heel zichtbaar en tastbaar is door de 760 kilometer 

lange afscheiding, meestal muur, soms prikkeldraad, die door het landschap slingert. 

Palestijnen uit de Westbank mogen niet over de muur. Tijdens de Oslo-akkoorden is een grens 

afgesproken tussen Palestina en Israel, de zogenaamde groene lijn. De muur houdt zich echter 

niet aan deze grens, maar slingert tientallen kilometers het binnenland in. Er ontstaat daarmee 

een “tussengebied” tussen grens en muur. In dit gebied 

wonen wel mensen, maar deze mensen kunnen niet meer 

bezocht worden door familie en vrienden van de andere 

kant van de muur. Zelf mogen ze wel naar de Westbank, 

maar moeten dan door een checkpoint waar ze vaak 

lange tijd moeten wachten. De grens naar Israel (groene 

lijn) mogen ze niet over.  

 

Door de muur en het toelatingsbeleid ontstaan diverse 

groepen met verschillende rechten. Westbank-

Palestijnen hebben een identiteitsbewijs in een geel mapje. Zij mogen niet over de muur (en 

als ze aan de andere kant van de muur wonen, niet over de grens). Palestijnen uit Jeruzalem 

hebben een identiteitsbewijs met een groen mapje. Zij mogen wel Jeruzalem in en kunnen ook 

naar de Westbank reizen. Israëliërs kunnen overal naar toe, maar mogen weer niet de 

verstedelijkte Palestijnse 

gebieden in die onder het 

zelfbestuur van de 

Palestijnen vallen. Af en 

toe kom je langs de weg 

dan ook een rood bord 

tegen, waarin staat dat dit 

verboden gebied voor 

Israeliers is. Dit is gedaan 

om contact tussen 

Palestijnen en Israëliërs 

en daaruit voortkomend 

activisme zoveel 

mogelijk te voorkomen. 

Ook zichtbaar is de 

scheiding aan de 

nummerborden. Heb je 

een geel Israëlische 

nummerplaat, dan mag je overal rijden en kun je Jeruzalem in. Heb je een witte of groene 

Palestijnse nummerplaat, dan mag je in veel gebieden niet komen en is de kans om 

aangehouden te worden door de Israëlische politie veel groter. We hebben dit aan den lijve 

ondervonden, omdat we soms in een bus met een gele en soms in een bus met een groene 

nummerplaat reden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De muur 

 

De muur doorsnijdt niets ontziend landerijen, dorpen, huizen. Komt jouw landbouwgrond aan 

de andere kant van de muur te liggen, dan kun je het niet meer bewerken en heb je pech. In de 

wet is geregeld, dat grond die drie jaar niet meer bewerkt is aan de staat vervalt.  

Er wordt nog steeds aan de muur gebouwd. Staat je huis toevallig op de route, dan krijg je een 

brief in de bus waarin je gesommeerd wordt om je huis af te breken. Doe je dit niet zelf, dan 

komen er bulldozers en wordt dit voor je gedaan. Je wordt daarvoor niet gecompenseerd, 

maar krijgt dan achteraf de rekening toegestuurd, die kan oplopen tot wel tienduizenden 

euro’s. Betaal je niet, dan ga je de gevangenis in. Ook huizen die anderszins in de weg staan, 

bijvoorbeeld omdat een weg moet worden aangelegd of een 

gebouw moet worden gebouwd, worden op deze manier 

verwijderd. 

 

Soms loopt de muur dwars door een dorp, zoals bijvoorbeeld 

in Abu Dis, een voorstad van Jeruzalem, waar we op bezoek 

zijn geweest bij een muziekschool (het Vision Center for 

Culture and Arts). Onze gastvrouwe Manar, was al jaren niet 

meer in Jeruzalem geweest, terwijl de stad op een paar 

kilometer afstand van het dorp ligt. Ze heeft een niet-Palestijns, rossig uiterlijk en op een keer 



is ze door een Nederlandse groep 

door het checkpoint bij de muur 

gesmokkeld, zodat ze voor het 

eerst sinds lange tijd Jeruzalem, 

maar vooral de andere kant van 

de muur in haar dorp kon 

bekijken. Ze keek haar ogen uit.  

 

Een van de jongens bij de 

muziekschool Abu Dis had 

pianoles in Jeruzalem. Bovendien 

woonden al zijn vrienden in 

Jeruzalem en had hij daar zijn sociale leven. Nu kan hij er niet meer heen en in Abu Dis wordt 

geen pianoles gegeven. 

 

Ik was erg onder de indruk van de muziekschool in Abu Dis. De school wordt gerund door 

een familie. Vader heeft het Vision Center 

opgezet om vreedzaamheid en respect te 

ontwikkelen bij kinderen en jonge volwassenen, 

die daar les krijgen in muziek, dans en 

schilderkunst. Hij geeft muziekles op 

verschillende instrumenten, zijn zoon draait 

samen met zijn vrouw (Manar) de muziekschool. 

Echt heel leuk om te zien hoe de vader met de 

groep kinderen aan het werk was.  

 
De muziekleraar aan het werk. Na afloop van een liedje rennen de kinderen naar de achterwand van het lokaal, 

wie het eerst de muur aanraakt wint. “Jalla!” Wat in het arabisch zo veel betekent als”We gaan, Andiamo, Kom 

op!”. Tijdens de reis een vaak gebruikte kreet in de soms wat traag opstartende fanfare, trouwens. 

 

VCCA aims to promote music, arts, and drama as communication for peace and understanding 

that has an internal and external impact by building bridges, reviving hope, and making the 

future. VCCA promotes 

understanding, 

intercultural dialogue, 

peace building, 

nonviolence and co-

operation for resolving 

conflicts, human 

transformation and 

justice rather than 

seeking refuge in wars, 

violence, antagonism 

and hate.  

 

Twee meisjes aan het schilderen in de muziekschool in Abu Dis. 



 
 
Muziekschool Abu Dis 

 

In de muziekschool geven we een workshop onder leiding van Onno en Hermine, die de 

kinderen enthousiast en op een briljante manier met body percussion, met beweging en met 

instrumentjes aan het muziek maken krijgen. ’s Middags spelen een aantal muzikanten van de 

muziekschool voor ons en dat ontaart in een leuk feestje met dansende Palestijnen en 

fanfareleden midden op de dag. 

 

 
Feestje in Abu Dis (foto Peter) en een van de muzikanten (zanger). 

 

Aan het einde van de dag spelen we bij de muur. Op weg ernaartoe komt er een kleine vrouw 

naast me lopen. Ze pakt mijn hand, laat niet meer los, kijkt af en toe trots naar me en blijft de 

hele weg bij ons lopen. Bij de muur speelt Patrick de krijsende tenorsolo in het verzetslied 

Unadikum tegen de muur. Mooi symbolisch.  

 

Na het optreden wil het publiek met ons op de foto. Dat doen we en een aantal fototoestellen 

verder, als we net willen opbreken om terug te gaan naar het Visioncenter, komt er een 

Palestijnse politieagent langs. Ik denk even dat er misschien een probleem is, maar hij wil ook 

met ons op de foto, dus stellen wij ons opnieuw op in fotoformatie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Checkpoints 

 

Op de terugweg komen we in een kleine file vanwege een checkpoint. Wij zijn in totaal twee 

keer bij zo’n checkpoint gecontroleerd. Er komt dan een Israëlische soldaat de bus in die met 

machinegeweer en al door het gangpad loopt en vraagt de paspoorten te laten zien. Echt goed 

kijken doet hij (of zij) niet. Waar het eigenlijk om gaat is dat men wil weten of er geen 

Palestijnen in de bus zitten. Voor ons buitenlanders is zo’n checkpoint niet zo’n probleem, wij 

komen er wel door. Palestijnen moeten soms uren wachten terwijl de hele auto binnenste 

buiten wordt gekeerd. Een van onze gidsen vertelde, dat hij, omdat hij een lange tijd werd 

vastgehouden bij het checkpoint tussen zijn huis en de universiteit weleens een examen heeft 

gemist.  

 

Checkpoints liggen op de toegangswegen naar- of op de bypassroads. Bypassroads zijn 

aangelegd om de Israëlische nederzettingen (settlements) te verbinden met Israël. De 

Palestijnen mogen van de wegen gebruik maken maar worden wel streng gecontroleerd.  

Bij speciale gelegenheden, bijvoorbeeld Joodse feestdagen, worden de checkpoints helemaal 

afgesloten en kunnen de Palestijnen de wegen niet meer gebruiken. 

 



Om de veiligheid van de bypass-roads te waarborgen is het Israëlische leger de baas in de 

gebieden op en rond de bypass-roads. 

Langs de wegen staan wachttorens met 

daarin soldaten. Vaak gaat de politie ruw te 

werk. Op een gegeven moment zagen we 

een legerjeep in de berm staan met daarbij 

soldaten die de inzittenden van een 

Palestijnse auto onder schot hielden met 

een machinegeweer. Wij waren natuurlijk 

benieuwd naar de reden, maar gelukkig had 

onze buschauffeur gezien wat er was 

gebeurd. De Palestijnse auto was over de 

doorlopende witte middenstreep gereden en 

dat mag natuurlijk niet. 
 

Omgekapte olijfbomen langs de weg en een weg 

 waarlangs de olijfbomen nog wel staan. 

 

Vaak worden de olijfbomen die in de omgeving van de wegen staan omgekapt (omdat zich 

achter die bomen weleens 

terroristen zouden kunnen 

verbergen). Nu kunnen 

olijfbomen heel oud worden. Je 

hebt het hier soms dus zelfs  

over bomen van meer dan 

duizend jaar oud. Daarnaast 

zijn de bomen vaak eigendom 

van Palestijnse olijfboeren die 

niet voor het verlies van de 

bomen worden gecompenseerd. 

 

Sinds het jaar 2000 heeft het Israëlische leger al duizenden hectaren landbouwgrond 

vernietigd en honderdduizenden olijfbomen vernield. Er worden nog steeds met regelmaat 

olijfbomen omgebuldozerd of soms zelfs verbrand door settlers. Tijdens onze excursie in de 

omgeving van Bethlehem vertelde onze Palestijnse gids, dat hij een keer had gezien dat 

olijfbomen omgehakt en begraven werden; om een misdaad te verbergen?  

"Houd hoop levend - Plant een olijfboom!" is een internationale actie van de YMCA Oost-

Jeruzalem en de YWCA Palestina om door middel van het planten van olijfbomen samen met 

Palestijnse boeren de hoop op een goede toekomst levend te houden. Onze Nederlandse gids 

Kristel, die ons twee weken lang op geweldige en enthousiaste wijze over alle ins en outs van 

de Westbank heeft geïnformeerd, is coördinator van deze Olijfbomencampagne. Via de 

campagne kun je een boom sponsoren, die door de olijfbomencampagne ergens in Palestina 

wordt geplant. Zie hiervoor de website: www.planteenolijfboom.nl. We hebben de vorig jaar 

door de campagne aangeplante jonge boompjes vanuit de bus zien staan. Daarnaast kun je 

eventueel ook zelf bomen gaan planten of olijven gaan plukken. De campagne organiseert 

namelijk olijfpluk- olijfplant- en kerstreizen naar de Westbank (zie dezelfde website onder 

“agenda” en zie bijlage). Een hele mooie gelegenheid om de Westbank te bezoeken.  

 

 

http://www.planteenolijfboom.nl/


 
 

Onze Palestijnse gids tijdens onze excursie door Bethlehem en omgeving. Achter hem zie je een stuk kaal land. 

Hier hebben olijfbomen gestaan. Rechts buiten beeld in het verlengde van de weg ligt een groot checkpoint. 

Daar weer achter ligt een dorp, dat aan vier kanten  door de muur is ingesloten en waar men alleen via het 

checkpoint in- of uit kan.  

 

Het aantal settlements in de Westbank groeit nog steeds snel. Vaak begint het met 

bijvoorbeeld een zendmast op een heuveltop. Deze mast moet bewaakt, dus komt er een 

caravan voor de bewaker, deze bewaker neemt zijn familie mee, het aantal caravans groeit en 

wordt vervangen door stenen huizen en zo groeit er een settlement. Er wordt een weg naar de 

settlement aangelegd en Palestijnen mogen niet meer komen op bepaalde afstand van de weg 

en de settlement, waarmee de landbouwgrond er omheen waardeloos is geworden en ze vaak 

kilometers moeten omrijden om ergens te komen. Zo wordt een settlement aanleiding tot een 

weg, tot het omleggen van de muur ed. De wegen en muur verdelen het land op deze manier 

in kleine gebiedjes, waartussen heen en weer 

reizen zeer tijdrovend en vaak onmogelijk 

is. Gebieden waar Palestijnen wonen worden 

door de Israëliërs concentration areas 

genoemd. Twee van onze gidsen maakten 

onafhankelijk van elkaar hetzelfde 

woordgrapje: “De Israeliers want peace, so 

they take it. A piece of this, a piece of that 

… 
 

Een van de drie Shepherd’s fields in Beit Sahour. Op 

deze plek zouden de herders de boodschap over de 

geboorte van Jezus van de engel hebben ontvangen. 

Er zijn er drie, omdat de verschillende christelijke 

stromingen allemaal beweren dat het veld naast hun kerk ligt. In Beit Sahour wordt veel geroddeld; nog steeds. 

Het verhaal gaat, dat dat ook de reden is dat God de boodschap daar gebracht heeft. Vertel iets in Beit Sahour 

en in no time weet de hele wereld het. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Al Aksa Moskee in Jeruzalem 

- Klaagmuur 

- Geboortekerk in Bethlehem 

- Interieur geboortekerk 



In 1947 werd meer dan de helft (56%) van het toenmalige Palestina door de VN toegewezen 

aan de Joodse immigranten, die toentertijd 30% van de bevolking uit maakten en 7% van de 

land in eigendom hadden. honderdduizenden Palestijnen zijn toen uit hun dorpen verdreven 

en gevlucht naar het toegewezen Palestijns gebied of naar de omringende landen, Jordanië, 

Libanon, Syrië en Egypte. In 1967 heeft Israël tijdens de zesdaagse oorlog de Westbank, Gaza 

en Oost-Jeruzalem bezet. De Palestijnen hebben zich in de loop der jaren tegen de verdrijving 

van hun land verzet, soms door geweldloos verzet, soms met gewelddadig verzet. Inmiddels is 

duidelijk dat gewelddadig verzet niet werkt en alleen maar antipathie van de internationale 

gemeenschap veroorzaakt. De Palestijnen hebben na 2003 dan ook aangekondigd zich 

voortaan slechts geweldloos te verzetten. In tegenstelling tot het geweldloos verzet in het 

verleden, proberen de Palestijnen nu ook internationale steun te krijgen. Dit lukt vrij aardig. 

 

Een goed voorbeeld is Mahmoud. Hij was onze gids in Jeruzalem, is Afrikaans Palestijn en 

heeft als voormalig terrorist 18 jaar in de gevangenis gezeten. Nu is hij een man met aanzien 

in Jeruzalem en Palestina en weet 

hij ons als gids van alles te 

vertellen over Jeruzalem, de stad 

waarin veel geloven samenkomen 

en de botsingen en absurde 

situaties die dit met zich 

meebrengt. Jasper en Myrthe, die 

met ons mee op reis waren en 

naar aanleiding van onze reis een 

documentaire maken over 

Palestina, hebben hem voor de 

film geïnterviewd. 
Mahmoud laat ons de Afrikaanse wijk in Jeruzalem zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Musici van de Palestijnse Yalalangroep op het Yabousfestival in Jeruzalem, waar wij ook hebben gespeeld. 

 

 



We hebben diverse concertoptredens gehad, waaronder een optreden op het Yabousfestival in 

Jeruzalem. Eén van de ander optredens die me heel goed is bijgebleven is een flitsoptreden in 

Hebron op een festival van een organisatie die zich sterk maakt voor de Palestijnen in Hebron. 

We hadden die dag een rondleiding door de oude binnenstad en kwamen er bij toeval achter 

dat er een festival was. De festivalorganisatie wilde graag dat we zouden spelen, maar we 

hadden slechts twintig minuten voor de voorbereiding en het optreden. Geen tijd om ons 

fatsoenlijk in optreedkleding te hijsen dus. Half in roze-groen en half in burger worstelden we 

ons tussen de menigte mensen op het pleintje door (zo’n vierhonderd minimaal, schat ik) en 

beklommen we het podium. Het optreden werd een groot succes en men zong luidkeels mee 

met Unadikum en Ween a Ramallah, Palestijnse hits en twee van de vijf Palestijnse stukken 

die onze muzikaal leider Onno voor onze reis had gearrangeerd. 

 

Ook heel bijzonder, maar van een hele andere orde, was ons optreden voor de kinderen in een 

bedoeïenendorp. Meestal leven bedoeïenen in tenten, maar deze hadden van de Palestijnse 

overheid stenen huizen ter beschikking gekregen. In die dorpen gebeurt nooit wat. De 

kinderen hebben geen tv en nauwelijks stromend water en elektriciteit, dus onze komst was 

een grote gebeurtenis. Ons optreden speelden we opeengepakt in een veel te klein zaaltje met 

veel te veel kinderen en met harde stenen muren en een stenen vloer, maar de kinderen 

vonden het geweldig! Er werden wat fouten gemaakt in Immi Rahat, het Palestijnse 

kinderliedje op het repertoire en het enige nummer wat gedirigeerd werd, vanwege het rubato 

karakter. De betreffende muzikanten werden afgeleid omdat door het raam achter het hoofd 

van de dirigent een kameel opdook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De fanfare in de woestijn en veel te veel kinderen  in een veel te klein 

zaaltje 

 



De Palestijnen hebben een groot gebrek aan water. Niet dat het water er niet is; onder de 

Westbank zit een enorm ondergronds waterreservoir. Dit water wordt echter gewonnen door 

Israëlische drinkwaterbedrijven, die het weer in beperkte mate terug verkopen aan de 

Palestijnen. De kraan vanuit Israel naar de Westbank wordt ongeveer een keer per week open 

gezet. Iedereen heeft dan drinkwater uit de leidingen. Na ongeveer een dag wordt de 

drinkwater toevoer weer afgesloten en komt er een week niets. De Palestijnen hebben daarom 

watertanks op de daken staan die gevuld worden als het water komt. Je moet zuinig zijn met 

het water en als de tank leeg is, heb je pech gehad. Dat overkwam ons de laatste nacht in ons 

hotel in Nablus. Geen water meer uit de kraan, geen wc meer doorspoelen en zeker niet 

douchen (en dat terwijl het 40 graden is).     

De Israëlische nederzettingen hebben wel gewoon drinkwater. Daaraan kun je een Israëlische 

nederzetting ook herkennen. Geen watertanks op de daken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Watertanks op de daken 

 

 

Palestina kent 60 tot 70 werkeloosheid. Het land draait dan ook op de humanitaire hulp die 

geboden wordt door NGO’s (non-gouvernementele organisaties). 



Ik heb me geen moment echt onveilig gevoeld. Als vrouw kun je prima alleen de straat op, 

ook ’s nachts. Toch merk je, ook als buitenlander, heel goed dat je in bezet gebied bent en dat 

is best raar en kan tot ongemakkelijke situaties leiden. 

 

Bijvoorbeeld als je de Westbank in wilt, omdat je beter niet kunt zeggen wat je werkelijke 

bestemming is. Als je dat zegt, dan laten ze je waarschijnlijk niet binnen, dus gingen wij twee 

weken naar Jeruzalem en niet naar de Westbank. En dan maar hopen dat ze niet te veel 

doorvragen en dat iedereen in de groep dezelfde antwoorden geeft. 

 

Bijvoorbeeld bij een checkpoint, als een 

Israëlische soldaat van een jaar of negentien 

met machinegeweer door de bus loopt, op 

zoek naar eventuele Palestijnen in de bus die 

“illegaal” met ons mee door het checkpoint 

reizen. 

 

Bijvoorbeeld in Hebron, wanneer onze gids 

wordt tegengehouden omdat hij niet in een bepaald deel van de stad mag komen, terwijl wij er 

als buitenlanders wel in mogen. Ons argument dat hij bij onze groep hoort haalt niets uit. 

 

Bijvoorbeeld bij de Al Aksa Moskee, als onze 

gidsen door een ander ingang naar binnen 

moeten dan wij, omdat ze Palestijnen zijn. 

 

Bijvoorbeeld bij de demonstratie in Koufr 

Kadoum, wanneer er om niets met traangas op 

de demonstrerende groep dorpelingen wordt 

geschoten. 

 

En, niet onbelangrijk, wanneer we het land weer uit willen. In de bus met groen Palestijns 

nummerbord waarmee we die dag reizen kunnen we alleen naar de Palestijnse grensovergang 

in Jericho. Aangezien we de dag daarvoor in europees roze en groen in het zicht van 

Israëlische soldaten in een demonstratie hebben rondgelopen, is het toch een beetje spannend. 

De kunst is om -onopvallend- door een grensovergang te komen waar normaal gesproken 

alleen Palestijnen gebruik van maken. En dat met een orkest van 26 man met 26 instrumenten 

waaronder een enorme sousafoonkoffer. Gelukkig lijken de Israëlische informatiestromen 

toch niet zo snel te gaan als we dachten of zijn we gewoon niet belangrijk genoeg. We komen 

er zonder problemen. 

Over deze grensovergang hebben we overigens zes uur gedaan. Onderdeel van het protocol is, 

dat de bus, die tot en met het middenpad volgepakt is met mensen, ruim een uur zonder reden  

in de zon blijft staan bij een temperatuur van 43 graden. Wanneer de bus eindelijk weer gaat 

rijden en er gejuich opstijgt bij ons onwetende Nederlanders, waarschuwt een vrouw ons: 

“Ssst, niet te vrolijk, als ze dat zien laten ze ons nog langer wachten”. Israëliërs en 

buitenlanders die vanuit Jeruzalem de grens over gaan (met een bus met een geel Israëlisch 

nummerbord) doen er een half uur over om de grens over te komen. 

 

Toen ik op de terugweg op Schiphol bij de Nederlandse douane stond drong het tot me door: 

“Ze laten me hier 100% zeker binnen”. Dat was een goed gevoel en ik zei de grensbeambte 

die mijn paspoort moest checken dan ook buitengewoon vrolijk gedag. 
 

Bakker van de lokale specialiteit Kneffe  in Nablus, Interieur van een winkel in Nablus 



Als buitenlander ben je redelijk veilig, maar voor de Palestijnen zelf kan dat een heel ander 

verhaal zijn. In Nablus, een stad in het noorden van de Westbank, werd dat nog eens heel 

duidelijk. Er blijkt een soort avondklok te zijn. Tussen 23.00 en 6.00 zijn de Israëliërs de baas. 

Ze verrichten dan arrestaties en doen huisinvallen en het is beter je niet op straat te laten zien. 

Iedereen hier heeft wel een vriend of familielid in de gevangenis. Juist het geweldloze verzet 

zorgt voor tegenacties van de Israëliërs, omdat het blijkt te werken. Onze gids in Nablus, een 

studente van begin twintig (schat ik), is heel actief met acties via Facebook en loopt daarmee 

ook risico gearresteerd te worden. Tijdens ons verblijf in Nablus wordt een groot aantal 

medewerkers van het Freedom Theatre in het vluchtelingenkamp Jenin gearresteerd. Dat is 

heel confronterend, omdat we in Nederland een documentaire over het theater hebben gezien 

en omdat aanvankelijk het plan was dat we tijdens onze reis met het Freedom Theatre zouden 

samenwerken en optreden. De samenwerking was echter enige tijd voor ons vertrek al 

afgeblazen, omdat de directeur van het theater was vermoord. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uitzichtpunt bij Nablus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Azze vluchtelingenkamp. In 1948 zijn vluchtelingen die uit hun dorp zijn verdreven in tentenkampen terecht 

gekomen. Langzaamaan werden de tenten vervangen door huizen. Wegens ruimtegebrek werd gebouwd met 

smalle straatjes en de hoogte in in plaats van de breedte in. Veel families wonen al sinds 1948 in de kampen en 

zijn nog steeds vluchteling onder VN-regels. Geld voor verhuizen naar betere woonruimte is er niet. Daarnaast 

zou verhuizen het recht op terugkeer naar hun dorpen verspelen.   

- Muurschildering, de plaatsen waaruit men in 1948 verdreven is en waarnaar men ooit wil terugkeren. 

- Muurschildering, olijfboom, het symbool van Palestina 

- Kinderen tijdens onze workshop olv Onno en Hermine 

- Idem 



Voor we uit Nederland vertrokken hadden we 

besloten om het niet te doen. Geen acties, niet 

spelen in demonstraties, alleen maar spelen voor 

de mensen om ze een hart onder de riem te steken. 

Dat mislukte. Na twee weken in de Westbank 

rondgelopen te hebben en zoveel gezien en 

gehoord te hebben als wij, ontkom je er niet aan 

dat je meer wilt doen. Toen een paar dagen voor 

we uit de Westbank vertrokken de vraag kwam of 

we wilden spelen in een demonstratie in het dorp 

Koufr Kadoum dat te leiden had van de 

nederzettingen vlak in de buurt, konden we dan 

ook geen nee zeggen. 

 

Een probleem was de wegblokkade. Ieder dorp 

waar gedemonstreerd wordt, wordt op de dag van 

de demonstratie hermetisch afgesloten van de 

buitenwereld om te voorkomen dat mensen van 

buiten het dorp zich bij de demonstratie 

aansluiten. Het plan om te proberen spelend langs 

het checkpoint te lopen in de hoop dat ze 

muzikanten niet zouden tegenhouden werd 

verworpen. Lopend of met de auto over een zeer 

steile geheime toegansweg leek ons ook niet zo’n 

goed idee met de zware instrumenten; Sousafoon, 

tuba, baritonsaxen. Derde oplossing was heel 

vroeg vertrekken in de hoop dat we de blokkade voor konden zijn en zo gebeurde het dat we 

om 6.00 in de bus zaten en om 7.00 zonder problemen in het dorp aankwamen. Het dorp was 

nog in diepe rust. Het was nog net een beetje mistig en nog te vroeg voor een brandende zon. 

Om ons heen het weidse landschap. Uitgestrekte heuvels met olijfbomen en een paar boeren 

met ezels die op het veld aan het werk waren. Een van de bandleden snikt: “Dan woon je in de 

middle of nowhere en dan word je nog lastig gevallen”. 

 

We werden met ontbijt ontvangen door de loco-burgemeester, Abu Malek, die de 

demonstratie organiseerde. Hij vertelt over de problemen van het dorp en laat ons vanaf het 

dak van het gemeentehuis de situatie zien. Vlakbij het dorp liggen een aantal Israëlische 

nederzettingen. Op een luchtfoto aan de muur is een lijn rond de bebouwde kom getrokken. 

Buiten die lijn is het Israëlische leger de baas en mag men niet meer bouwen. De weg naar de 

nederzettingen toe is afgesloten voor Palestijnen, zodat men een eind om moet rijden als men 

het dorp uit moet. Het dorp heeft zelf een stuk weg laten asfalteren om in verbinding te 

blijven met de buitenwereld. Rond de nederzettingen en de weg ernaartoe mogen boeren hun 

land niet meer bewerken. Slechts twee maal per jaar kunnen ze hun landbouwgrond op en dat 

is veel te weinig. Meer dan 80% van de inwoners leeft van de olijventeelt. In de afgesloten 

gebieden is het oogstverlies 70 tot 75%, zodat het dorp afhankelijk gemaakt is van hulp van 

buitenaf. Om hier tegen te protesteren wordt iedere vrijdag een vreedzame mars gehouden. 

 

 
Kunstwerk, gemaakt door een student van de faculteit Kunst aan de universiteit van Abu Dis. Schommel met 

prikkeldraad touwen en sleutel. De sleutel is een symbool van het recht op terugkeer van de Palestijnen. Op een 

keer in een winkelstraatje in Bethlehem haalde een winkelier zijn sleutel te voorschijn om  aan ons te laten zien. 

Zijn huis zou er nog staan, had hij gehoord,  maar hij heeft nooit terug gekund om te kijken.  



Om ongeveer 12.30 staan we bij de Moskee klaar om na het middaggebed aan de 

demonstratie te beginnen. Er zijn veel meer mensen dan ik had verwacht. Met een groep van 

zo’n driehonderd dorpelingen, waaronder een aantal kinderen, beginnen we de weg af te 

lopen. We spelen ook Ween a Ramallah, dat we ’s ochtends, terwijl we toch moesten wachten 

voor de gelegenheid uit ons hoofd hadden geleerd. Het is een heel vrolijke optocht met 

dansende mensen. Dan komen we een heuveltje over en daar is het checkpoint. Een rij met 

ongeveer vijftien Israëlische soldaten met geweren, helmen, kogelvrije vesten. 50 tot 100 

meter daarvoor een rol prikkeldraad. Op “veilige” afstand stoppen we. Met een megafoon 

worden speeches gehouden.  Wij spelen nog een liedje terwijl de loco-burgemeester wacht 

met een afvaardiging, waaronder ook twee bandleden van ons, tot hij opgehaald wordt om, net 

als elke week, met de Israëliërs te onderhandelen over de bereikbaarheid van de 

landbouwgrond. Een groep Palestijnse pubers dringt naar voren en dan gaat het mis. 

 

Wij hebben eerst niets door. Jullie moeten teruglopen, zegt een van onze begeleiders. Goed, 

wij draaien om, stellen ons op in 

formatie de andere kant op en 

beginnen af te spreken wat we zullen 

gaan spelen. Dan ineens allemaal 

rennende mensen en om ons heen en 

granaten die rook verspreidden. 

Meerennen, prikkende ogen, niet 

kunnen ademen, een rookwolk voor je 

waar je doorheen moet, maar al vrij 

gauw gaat het beter.  

Uit een van de huizen worden uien naar beneden gegooid, het middel tegen traangas. Op zoek 

naar de rest. De sousafoon zie ik lopen, maar waar zijn de tubaïste en de baritonsaxen? Een 

vader loopt met een flauwgevallen jongetje van een jaar of acht in zijn armen. Uiteindelijk 

zijn we er allemaal goed uitgekomen (ook het jongetje). Een van de bandleden was even 

kwijt. Iedereen hielp zoeken. “Ellen, Ellen” riep het hele dorp. Ze bleek met ademproblemen 

binnengelaten in een huis. Toen ze weer een beetje was bijgekomen wilde ze terug naar de 

groep, maar niemand sprak engels en het viel daardoor niet mee om weg te komen bij de 

goede zorgen van de betreffende familie. 

 

Achteraf een evaluatie met de loco-burgemeester. Hij informeert wat wij ervan vonden en hoe 

ze het zo zouden kunnen inrichten dat dit niet meer zou gebeuren. Geen wrok van onze kant 

over de uit de hand gelopen demonstratie. We hebben bewondering voor de manier waarop hij 

probeert om met de situatie om te gaan. Wel de tip dat hij echt de jeugd in bedwang moet 

houden, want dat dit alleen maar negatieve publiciteit oplevert. Daarna weer een ouderwetse 

fanfarediscussie over ons volgende optreden. We zijn uitgenodigd om te spelen op een 

bruiloft een half uur verderop; hebben we daar nu nog zin in, of niet? Natuurlijk besluiten we 

wel in de bus te stappen om daar te gaan spelen. Gelukkig toch nog een vrolijke afsluiting van 

onze Palestina tournee. 

 

 

 

 

 

 

 
Jongetje op weg naar demonstratie. 



Toen we de grens over waren naar Jordanië was ik ergens wel opgelucht. Blij om het gevoel 

van bezetting achter me te laten, blij om in ieder geval zo af en toe een loofboom, een 

grasveldje of een bergstroompje te zien. Maar ik vind het ook jammer en voel me een beetje 

schuldig om dat rare land met al die vriendelijke mensen die we hebben ontmoet zo maar aan 

zijn lot over te laten, terwijl wij zonder enige problemen weer terug kunnen gaan naar het 

vrije westen. 

Ondanks alles is het een mooi land, waar je prima zonder problemen kunt rondreizen, als je de 

vijf tot zes uur die je bij de grens kwijt bent voor lief neemt.  

 

Ik wil zeker nog eens terug. Inshallah (als God het wil)! 

 

Anne 

 

 
Zonsondergang bij de Dode Zee, gefotografeerd vanuit Jordanië. Aan de overkant van het water ligt de 

Westbank. 


