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door ons geretoucheerd.
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Inleiding
Sommige steden leveren uit zichzelf al beelden op bij het lezen of uitspreken van de naam.
Jeruzalem is daar een heel treffend voorbeeld van. Bekende beelden van Jeruzalem zijn onder meer
de Klaagmuur, de gouden Rotskoepel Moskee, de Via Dolorosa. Maar eenmaal in Jeruzalem valt
nog één ding op: de tomeloze energie die overal hangt. Vaak is die energie ingetogen, maar de
lichaamshouding of de ogen tonen een overgave en een bezieling die van binnen uit komt. Met dit
fotoboek geven we een impressie van die bezieling, op onbekende en bekende plaatsen. De eerste
plaats is de Klaagmuur, het epicentrum van de joodse wijk van Jeruzalem. Van daaruit maken we
een persoonlijke fotosafari op zoek naar de ziel van deze Heilige Stad. De iconen van de stad vormen
het decor voor de diverse gezichten van Jeruzalem.
Laat de tekst jouw persoonlijke gids zijn van wat fotografisch komen gaat. Met de platte gronden als topografische duiding waar de camera’s zoal klikten. Tussen de hoofdstukken door met de
iconische plekken maken we een tocht door onder meer de markt van de oude stad en de bekende
winkelstraten van King George Street en Jaffa Street. Want ook een stad als Jeruzalem kent zijn
dagelijks leven met de beslommeringen die daar bij horen.
Maar eerst, zoals het hoort, hoofdstuk 1: de wereldberoemde Klaagmuur en de daaraan grenzende
minder bekende Wilson’s Arch.

Western Wall Plaza -- Klaagmuur -- Wilson’s Arch
Het kost even wat moeite om op het grote plein voor de Klaagmuur te komen. Tassencontrole.
Heb je wapens bij je? Nee, natuurlijk niet, alleen maar camera’s om mee te schieten. De tassen moeten open en mogen na een ogenschijnlijk achteloze inspectie gelijk weer dicht. Eindelijk daar is hij
dan. De Klaagmuur of, in het Hebreeuws, HaKotel HaMa’aravi. De westelijke muur, één van de vier
muren die ooit de Tempelberg omringden.
Deze muur voor de eerste keer zien of het zoveelste weerzien: het is goed om hier, weer, te zijn.
Voordat ik me onderdompel bij de muur heb ik vanaf een dakterras tegenover de muur een perfect zicht op de ‘hoofdrolspelers’ van Jeruzalem: De Klaagmuur, het plein (Western Wall Plaza), de
Tempelberg met de Rotskoepel Moskee (Dome of the Rock) en de Al-Aqsa Moskee. De zon schijnt
met volle kracht op de gouden Rotskoepel, dè blikvanger van de stad. Beneden op het plein bewegen
de mensen zich kalm voort. De locals in zwart en wit en de toeristen in kleurige zomerkleding. De
stemmen beneden klinken heel ‘klein’. Het is een mooie plek om het verschil te zien tussen de bedrijvigheid bij het mannengedeelte bij de muur en de rust bij het kleinere, afgescheiden vrouwendeel.
Het blijft een fascinerend gezicht dat nooit verveelt, hoe vaak je er ook bent geweest. Grandioos
dat uitzicht, maar er gaat niks boven het daadwerkelijk zijn bij de muur. Met de neus en camera er
bovenop zitten. Naar beneden dus, het plein over en naar de Kotel.

Wilson’s Arch
Wilson’s Arch ligt in het verlengde van de Klaagmuur en de twee grote deuren onder de boog staan
uitnodigend open. Aan het begin van onze jaartelling ondersteunde deze boog een toegangsweg naar
de Tempelberg. De boog is vernoemd naar de Brit Charles William Wilson die deze in 1864 ontdekte,
hoewel er wat onenigheid bestaat wie de daadwerkelijke eerste ontdekker is geweest van deze boog.
Maar ach, wat zou een stad als Jeruzalem zijn zonder conflicten?
Het bezoek aan Wilson’s Arch is een mooie manier om tijdens een warme dag wat verkoeling te
zoeken. Wel een overgang van de felle zon naar deze spaarzaam verlichte ruimte. De sfeer binnen is
anders dan buiten. De atmosfeer hier is kalmer. Het heeft af en toe zelfs wat huiselijks over zich. Dat
geldt dan alleen voor de rustige dagen, want het kan er ook mudje vol staan en dan vloeien binnen en
buiten min of meer naadloos in elkaar over.

Op een rustiger dag loopt men wat heen en weer of pakt men een studieboek uit de enorme
voorraad boeken die er staat. En weer anderen gaan volkomen op in hun gebed. Waar dat buiten
doorgaans goed hoorbaar is, doet men het hier beduidend rustiger. Wat jongere mannen lopen met
gebedsriemen om hun arm. Kenmerkend voor deze riemen zijn de zwarte leren doosjes die men
onder meer op het voorhoofd draagt. Met simpele Nederlandse ogen lijken die op een zwarte Go Pro
camera die men op het voorhoofd heeft gebonden. In werkelijkheid zijn het doosjes met daarin op
perkament geschreven teksten uit Exodus en Deuterononium. Draagt men de riemen om de rechter
arm, dan is die persoon linkshandig.
Het is opvallend dat men nauwelijks met elkaar praat. Het lijken allemaal vreemden voor elkaar.
OK, ik besef ook wel dat dit nu niet bepaald een buurthuis betreft en dat men met zeer persoonlijke
zaken bezig is, maar men lijkt elkaar niet te zien. Een ieder is druk zijn wereld. “Haar” wereld is ook
hier niet mogelijk. Voor de dames is een eigen bovenruimte ingericht. Iedereen beweegt zich vrij
rond. Ook ik als fotograaf. In het begin kijkt een enkeling me onderzoekend aan met een blik van: wat
komt daar binnen in die iets te kleurige kleding? Maar daarna lijken ze ook mij niet meer te zien en
kan ik op mijn gemak alle verblijven en nisjes goed bekijken. Overal zitten mannen te lezen of te bidden en een enkeling doet een Israelische siesta of probeert zo onopvallend mogelijk te telefoneren. Ja,
deze plek heeft iets aantrekkelijks qua sfeer. Waar buiten veel hectiek en opwinding in de lucht lijken
te hangen overheersen hier de rust en de harmonie. Door het totale gebrek aan toeristen in Wilson’s
Arch is de sfeer puur en zonder de dissonanten van selfies-makende vakantiegangers of mensen
die net even iets te luidruchtig en opzichtig hun ding doen bij de muur. Uiteraard mag dat van mij
allemaal, maar ik kan me voorstellen dat een gelovige hier binnen eerder ongestoord zijn geloof kan
belijden dan buiten.
Maar goed, het is tijd om andere dingen en vooral mensen te zien na de Klaagmuur en Wilson’s
Arch. Dieper de oude stad in via de shuk naar de Via Dolorosa. Dus naar buiten en op pad. Terug in
het felle zonlicht en het rumoer en de opwinding.

Wilson’s Arch -- >Shuk ---> Via Dolorosa & Heilig Graf kerk

Church of All Nations ---> Tomb of the Virgin Mary

Tomb of the Virgin Mary
Eenmaal buiten de Church of All Nations word ik gegrepen door enorme herrie en activtiteiten op
straat. De weg langs de kerk naar beneden staat muurvast en automobilisten gunnen elkaar het zonlicht in de ogen niet. Beneden zie ik een groepje geestelijken de weg op komen. Het is duidelijk dat
dit hoge heren zijn. Dure auto’s worden voorgereden en een cameraman legt alles vast. De opwinding
is overal en ik zie dat ze uit een sobere kerk komen: de Tomb of the Virgin Mary. Niet wéér een graf
en niet wéér een steen, denk ik even. Maar ik besluit toch de kerk in te gaan, waar nog wat mensen
staan en zitten na te praten. Ik wist niet dat er een kerk was die rond het graf van de Maagd Maria is
gebouwd. De facade uit de 12e eeuw is fraai, maar zeker niet een die je naar binnen schreeuwt. Die
schreeuw was er eerder, op weg naar deze kerk.

Het interieur is ongekend mooi. In de duisternis zie ik een grote, lange, brede trap van 47 treden die
de duistere diepte in leidt. Langs de kanten van de trap zijn mensen bezig kaarsjes aan te steken en in
het kaarsvet worden ze zorgzaam op een traptrede gezet. Boven de trap hangen kettingen met lampen
en kaarsen. De atmosfeer is vredig en rustig. Vanuit de diepte stijgt koorzang omhoog: hypnotiserende koorzang die me niet loslaat en die werkt als een magneet. Ik weet immers niet hoe lang ze nog
doorgaan met zingen. Onder in de grot is de lucht zwaar van de wierook en frisse lucht lijkt niet bij
machte beneden te komen. Dit alles in combinatie met zang en gebed zorgen voor een geweldige mix.
Spiritualiteit wellicht? Het is alsof ik gedragen word door de koorzang, de duisternis, de kaarsjes, de
enorme hitte. En het zingen van het Armeense koor gaat maar door en door.
De kerk is veel dieper dan gedacht. Plots doemt er een man met fez op en wenkt me om zijn kant
op te komen. Een heel ander gezang mengt zich met het eerdere. Nog even zie ik een grote donkere
ruimte, volgepakt met mensen, waarvan ik eigenlijk alleen de ogen zie flikkeren in het kaarslicht.
Voor een altaar staat een vijftal geestelijken dat volkomen opgaat in gebeden en gezang. De aartsbisschop van de Syrisch Orhodoxe Kerk gaat voor in gebed en doet dat met een intensiteit die ook mij
weet te raken, hoewel ik er geen woord van begrijp. Aangezien ik op de grond zit is de verschijning
van de aartsbisschop imposant. Om koud van te worden, zelfs bij 40 graden onder de grond, en met
zweet dat over mijn rug stroomt. Het groepje geestelijken spreekt allerlei gebeden, die achter mij
worden herhaald, terwijl voor mij het Armeense koor continu doorzingt. De aartsbisschop begint
heftig met een forse wierookbrander te zwaaien en knalt daarbij bijna tegen mijn camera. Tijd om een
veilig heenkomen te zoeken.
Na een tijdje rennen twee Armeense koorleden met hun wierookbranders de trap op en af. In
een mum van tijd is de lucht blauw en vergeven van wierook. En het koor? Dat zingt maar door en
door. Geruime tijd na het verlaten van de kerk zit het gezang nog steeds in mijn hoofd. Maar waarom
deze activiteiten? Deze 28e augustus blijkt een speciale dag te zijn: het feest van de Maria Tenhemelopneming. Orthodoxe kerken van onder andere Jeruzalem, Rusland, Oekraïne, Georgië en Servië
vieren dit op deze dag. Soms ben je precies op de perfecte plek, op het perfecte moment. En dit was
zo’n plek èn moment.

