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Op het eerste gezicht is er voor de bouw van deze muur begrip op te brengen. Ik weet niet wat 
het betekent om min of meer in permanente staat van a/ertheid te /even. 
Alie dreigingen en aanslagen, het zou een op/ossing kunnen zijn. Maar is het niet meer symptoom 
bestrijding dan een /ange termijn op/ossing? Ik ge/oof niet in de tijde/ijkheid van deze muur, daar 
zijn de problemen te groat voor, en de internationale druk om tot een op/ossing te komen te 
klein. Die staat er komende decennia nag we/. 
Het bouwen van een muur is een drastische manier van zelfverdediging. Is het niet de meest ra
dica/e manier om je eigen angsten te sussen? Maar een belangrijke vraag is, of hiermee de angst 
wordt verminderd, of de angst voor de ander juist veel grater wordt? Wie 'achter' de muur woont, 
is onbetrouwbaar. Ik denk dat dit korte termijn politiek is. Nu warden er misschien potentiele 
zelfmoordenaars tegen gehouden, maar wordt hier een niet veel grotere born onder de toekom
stige generaties gelegd? Die kennen en vertrouwen e/kaar he/emaa/ niet meer. Wat moeten zij 
straks met de beslissing die tot het bouwen van de afscheidingsmuur hee~ ge/eid? Hoe moeten 
zij omgaan met de fysieke aanwezigheid van de muur? En, hoe zullen zij ooit nag toenadering 
tot e/kaar zoeken? 
Ik vind het moeilijk om geen partij te kiezen, omdat de krachtsverhoudingen zo gigantisch scheef 
liggen, en er een grate onrechtvaardigheid van deze situatie afstraalt. 
De wreedheden die beide partijen onderling aan de dag /eggen, doen niets voor elkaar onder. 
Beide partijen reageren op elkaar met vergeldingen. Ik heb steeds maar het gevoe/ dat een van 
beiden, en ik denk dat de Israeliers dat moeten zijn, de vergeldingen moeten stop zetten, om zo 
uit de spiraa/ van geweld en wantrouwen te komen. 
Hierdoor ontstaat er wellicht ruimte voor onderhandelingen. Extremisten (van we/ke kant dan 
oak) zijn moei/ijk te overtuigen van een andere mening en b/ijven waarschijn/ijk hun eigen koers 
varen. Maar dan ontstaat in ieder geva/ de mogelijkheid de rest ( de gematigde, de twijfe/aars) 
van beide bevolkingsgroepen te overtuigen van een moge/ijkheid tot buurschap. 
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Welcome to Jerusalem, samenvatting 

De barriere is een 700 km lang traject. Volgens de Israelisch gebouwd om zelfmoordterroristen buiten de 
deur te houden, volgens de Palestijnen om grond in te nemen en eenzijdig grenzen vast te stellen. 
De barriere loopt waar de bouwers hem willen hebben, dwars door velden, wegen, dorpen, en steden. De 
muur zelf is een acht tot tien meter hoog betonnen object, dat alles van elkaar scheidt. Volwassenen van 
hun werk, kinderen van hun school, toeristen van hun attracties, en familie en vrienden van elkaar. 

Welcome to Jerusalem is een project metals doel enkele gevolgen van deze muur door middel van architec
tuur te duiden. Alles wat gezegd en getoond wordt over de muur, anders dan directe goed,- of afkeuring, 
kan gemakkelijk ge·lnterpreteerd worden als een grap of cynisme. Door het bouwen van de muur zenden de 
bouwers een duidelijke boodschap uit. Is het ook mogelijk om in dezelfde taal een antwoord te geven? 
De schaal van de scheidingsmuur is van een grote afstand moeilijk in te schatten. Het doet aan als het lint 
van Christo door het landschap, en is daardoor gemakkelijk te veronachtzamen. Echter, zodra de nabijheid 
van de muur wordt opgezocht, wordt de betekenis en de impact van de muur duidelijk. 
Om daadwerkelijk te begrijpen wat de consequenties van de muur zijn, dienen fragmenten in de nabij
heid van de muur ontleed en benoemd te worden. Met als doel de ongrijpbare schaal terug te brengen 
naar menselijke maat. Aan de hand van drie objecten worden de enorme veranderingen voor de bevolking 
geduid en wordt de schaal van de muur voelbaar gemaakt. De drie ontwerpen vormen samen een traject 
langs de muur, ieder object vertelt het verhaal van een specifieke plek. 

Wachtplek, Bethlehem doorgang 

In een taxibusje kom je vanuit Jeruzalem aanrijden naar dit punt. Hier moet je uitstappen. Te 
voet vervolg je je route. Rechtdoor blijkt alleen een doorgang voor motorvoertuigen te zijn. De 
/us linksom is alleen voor voetgangers. Je wordt staande gehouden. Links kijk je richting olijfvel 
den, recht voor je zie je wachthuisjes met verveelde soldaten, rechts een geblokkeerde weg 
met soldaten die auto's tegenhouden. De materialen om je heen zijn beton, staalplaat, gaas en 
camouflagenetten. Na de controle moet je door een sluis /open. Eenmaal door de sluis zie je de 
muur 150 meter verderop opdoemen. De opening in de muur doet vermoeden dat ze de ontbre-



kende de/en vergeten zijn. Hier hangen vele mannen voor, achter en tegen de muur, wachtend. 

Het is een plek voor mensen die hun dagen moeten vullen met doelloos wachten. De wachtruimte bestaat 
uit betonnen schijven die zeer dicht op elkaar staan. Die op een volgend de vorm van de menselijke maat, 
de schaal van de scheidingmuur aannemen. Doorboord om samen ruimten te vormen voor diegenen die 
de tijd door wachten. Een coulisse voor acteurs zonder toneel. 

Tijdelijk verblijf, boeren dorp 

Je bent boer, en gaat iedere dag naar de velden om de gewassen te verzorgen. Rechts staan nag 
een paar andere huizen en links kijk je tegen een berghelling op. Recht voor je /iggen de olijf 
boom gaarden. Echter tussen jou en de boomgaard staat een muur, 10 meter hoog. Je gaat 
rechts af, loopt 10 km fangs de muur. Ondanks je papieren is doorgang nooit gegarandeerd. Een 
maa/ aan de andere zijde, vervo/g je in de brandende zon, dezelfde 10 km terug. Bij de gewassen 
aangekomen, ga je aan het werk. 'A vonds s/aap je onder de blote heme/, om de volgende dag je 
werk voort te kunnen zetten. 

De tweede plek is een tijdelijk verblijf voor boeren. Ze kunnen daar de schaduw opzoeken en er hun oogst 
tijdelijk opslaan. Het verblijf is opgebouwd uit olijfbomen die moesten wijken voor de bouw van de muur. 
Afkomstig van velden die al generaties lang tot deze boeren families behoren. 

Ontmoetingsplaats, Abu-Dis centrum 

Familie Boughati woont in Abu-Dis. Ze wonen in een vrijstaand huis, gelegen op een helling in een 
buitenwijk van de stad. Vanuit de woonkamer kijken ze naar het westen het dal in. Vader werkt 
in de buurt van de oude stad van Jeruzalem. De twee oudste kinderen studeren aan de Al Quds 
universiteit. Familie en vrienden wonen in de directe omgeving. 
Orie meter naast hun woning is een muur van acht meter hoog gebouwd. Het uitzicht is verdwe 
nen, vader en twee oudsten kunnen hun dage/ijkse bezigheden niet meer bereiken, en het ant 
moe ten van familie en vrienden is onmogelijk geworden. 



Het ontmoetingspunt is de derde plek langs de muur. Het bestaat uit twee identieke trapgebouwen die 
gescheiden warden door de muur, en tegelijkertijd de muur overstijgen. Door het 'insluiten' van de ruimte 
vormen zij samen op hoogte een ontmoetingskamer. Hier warden mensen, ondanks de muur, instaat ge
steld elkaar in levende lijve te kunnen zien en te spreken. 

Ontwerpbeschouwing 

Het probleem dat ik me heb gesteld is samen te vatten in de vraag of architectuur als communicatiemiddel 
ingezet kan warden, vergelijkbaar met de manier waarop een tekening in de krant commentaar kan geven 
op een gebeurtenis. 
Dat is een lastige vraag omdat architectuur op het eerste oog niet zo direct lijkt te functioneren als andere 
communicatiemiddelen. De essentiele functie van architectuur is immers het ontwerpen van een object 
dat bestemd is voor gebruik door mensen. De uitdaging bestond dus uit het combineren van deze twee 
functies. 
De aanleiding van dit project ligt in de verontwaardiging over de gevolgen van scheidingsmuur op de men
sen die eromheen wonen. De functie van het te ontwerpen object bleek de drager te kunnen zijn van het 
tastbaar en toonbaar maken van de gevolgen van de muur voor het dagelijks leven. Daarna volgden de 
vormgeving, materialisering en detaillering om het verhaal van die specifieke plek kracht bij te zetten. Ik 
ben er achter gekomen hoe een krachtig communciatiemiddel architectuur is. 
En hoe net als bij ieder ander communicatiemiddel de 'vorm' en 'stijl' bepalen wat de emotie is die ach
terblijft bij de ontvanger. Dezelfde vorm in een ander materiaal, brengt andere beelden en associaties met 
zich mee. Vorm kan omgekeerd de uitstraling van een materiaal drastisch be"lnvloeden. Het Barcelona 
paviljoen van de architect Mies van der Rohe uit 1929 temiddden van allerlei classisitische gebouwen, laat 
zien dat een andere stijl een totaal andere gedachte communiceert. De context waar het object in staat, 
heeft het laatste woord. De Wall house van J. Hejduk bijvoorbeeld zou in Berlijn op een heel andere manier 
ge·1nterpreteerd warden als in Groningen. 
Ik ben ervan overtuigd dat architectuur veel meer moet en kan uitdrukken dan functie alleen. Voor mij ver
telt het een verhaal over de tijdgeest, de situatie, en de plek, waardoor er in de ervaring van een gebouw 
een grotere gelaagdheid kan ontstaan. 



1. Voorwoord 

Het is zaterdag middag als ik dit voorwoord schrijf. Het besef dringt tot me door dat dit project 
het laatste hoofdstuk zal zijn in het boek dat 'studeren aan de Tu/e' heet. De afgelopen drie jaar 
van dit traject zijn voor mij van groot belang geweest. De stage bij Zvi Hecker in Berlijn, en dit 
project hebben me veel geleerd, en hebben me plezier gegeven in ontwerpen en het maken van 
dingen. Bovengenoemde architect heeft me geleerd hoe belangrijk het is om je ontwerp ideeen 
en motivaties bij iedere stap die je zet in het ontwerp proces, in de gaten te houden en te ver
dedigen. Maar soms ook de teugels wat te kunnen laten vieren, zodat er weer ruimte in je denk
proces ontstaat, en het ontwerpproces niet spaak loopt. 
Toen ik aan het afstudeertraject begon had ik de keus of individueel of in een atelier af te stude
ren om het laatste project te voltooien. Ik ben blij dat ik voor het eerste heb gekozen, dat ik mijn 
eigen project vorm heb kunnen geven. De mogelijkheid om je eigen fascinaties te benoemen en 
te onderzoeken, de noodzaak om zelf alle kaders en grenzen te bepalen. Dit heeft me nog al wat 
tijd gekost, maar heeft me wel een aantal middelen in handen gegeven die me bij toekomstige 
projecten zullen gaan helpen. 
Het resultaat van de benoemde fascinaties, kaders en grenzen, zijn hier onder te lezen en te be
kijken. Veel kijk en lees plezier. 



2. Inleiding 

Het Palestijns-Israelisch conflict is een onderwerp dat al jaren mijn aandacht heelt. Het intrigeert 
me, en ik ben tegelijkertijd verontwaardigd over wat daar op dat kleine stukje land tussen die 
twee volken gebeurt. 
Ik ben niet Joods of Palestijns, ik heb dus geen directe band met deze volken en hun land, maar 
ik voel meals mens betrokken. 
Bovendien voel ik me ook als architect aangesproken. De reden daarvoor is dat de staat Israel 
stedenbouw, architectuur, en infrastructuur direct inzet als middelen, om het conflict met de 
Palestijnen te slechten. Eerder waren dat bijvoorbeeld de nederzettingen en infrastructurele pro
jecten zoals snelwegen, recentelijk (2002) is dat de scheidingsmuur, dat als middel wordt ingezet 
om de overtuiging van de Israeliers kracht bij te zetten. Het recht op land en zelfverdediging. 

3.a Doelstelling 

Het doel van dit project is om de absurditeit van de muur te duiden, de gevolgen in kaart en in 
beeld te vangen en onder de aandacht te brengen. Het is niet gericht op het aandragen van een 
oplossing voor het probleem tussen de twee bevolkingsgroepen. 

3.b Probleemstelling 

Het lijkt erop dat de scheidingsmuur een onaantastbaar bouwwerk is (geworden). Alles wat ge
zegd en getoond wordt over de scheidingsmuur, anders dan de directe afkeuring of goedkeuring, 
kan gemakkelijk ge'lnterpreteerd warden als een grap of een cynische onderneming. 
Door het bouwen van de muur zenden de bouwers een hele duidelijke boodschap uit, zonder 
daar al te veel tekst en/of uitleg bij te hoeven geven. 
Is het ook mogelijk om in dezelfde taal (bouwen) een reactie te geven? 



4. Het palestijns-israelisch conflict 

4a. De politieke situatie 

Omdat deze scriptie niet geschikt is om de historische achtergrond van het conflict in detail te schetsen, 
wil ik het laten bij de omschrijving van de kern van het probleem. In paragraaf 4b probeer ik aan de hand 
van een aantal citaten van een Israelische schrijver en een Palestijnse schrijver de invloed en de betekenis 
van het conflict op de levens van Israeli's en Palestijnen weer te geven. 

Het conflict dat zich in dit gebied voordoet heelt haar wortels al voor onze jaartelling en is rand 1880 weer 
prominenter geworden. De kern van het conflict is naar mijn mening als volgt: twee volken maken op 
historische gronden aanspraak, en eisen heerschappij, over het zelfde stukje grand, waarbij de ene partij 
beter georganiseerd, geoutilleerd, en gefinancierd is, en daardoor een betere positie heeft. 
Het is mijn inziens niet mogelijk het conflict exclusief te duiden als een gebiedsconflict. Evenmin is het ex
clusief een religieus conflict. Gebiedsaanspraken en geloofszaken horen bij elkaar, omdat de scheidingslijn 
min of meer tussen twee gebieden doorloopt en min of meer tussen de godsdiensten. Maar vandaag de dag 
wordt er in het Westen, en ook in het Midden-Oosten, heel sterk de nadruk gelegd op het conflict tussen 
de godsdiensten ten koste van het conflict over het gebied. 

4b De uitzonderings toestand 

In zijn boek "De capsulaire beschaving" beschrijft Lieven de Cauter een aantal fenomenen die betrekking 
hebben op sociale structuren in de samenleving, maar die ook direct hun weerslag hebben op stedenbouw 
en architectuur. Het gaat over de capsularisering van de stedelijke omgeving en over de uitzonderingstoe
stand waar sommige mensen zich in bevinden. 
Mensen die in de uitzonderingstoestand leven zijn de mensen zonder macht, de mensen die de uitzonde
ringstoestand kunnen uitroepen zijn de mensen met macht, met soevereiniteit. 
Een belangrijke constatering bij het begrip soevereiniteit is dat deze niet zozeer berust op het feit dat 



degene die de soevereiniteit uitoefent de wettelijke orde kan instellen maar veeleer op het feit dat hij die 
te niet kan doen . Een soeverein kan mensen verbannen, de oorlog verklaren, en vooral de uitzonderings
toestand uitroepen. 
Om de hierboven genoemde stelling te illustreren kan de situatie van de Westelijke Jordaan Oever en Gaza 
gebruikt warden. 
Zoals bekend is de Westelijke Jordaan oever opgedeeld in drie delen, namelijk de A, B, en C-zone. Zone 
A staat onder Palestijns toezicht staat, B onder gedeeld toezicht, en C onder Israelisch toezicht . Maar in 
alle genoemde gebieden bezit Israel de soevereiniteit. Indien de staat Israel het uit veiligheids redenen 
nodig acht een gebied of stad binnen te trekken en een uitgaansverbod in te stellen is dat mogelijk zonder 
dat de internationale gemeenschap er dan boven op zit, zoals dat bijvoorbeeld bij de eerste Golf oorlog 
gebeurde toen Iraq Koeweit binnen viel. Iraq tastte de soevereiniteit van Koeweit aan, en dat werd niet 
geaccepteerd. 
Afgelopen augustus is Gaza ontruimt en 'terug' gegeven aan de Palestijnse bevolking, maar mochten er 
situaties ontstaan waardoor de Israeliers zich bedreigd voelen, dan kunnen zij zonder internationale con
sequenties het gebied weer binnen trekken. Er wordt over een Palestijnse staat gesproken, maar dat houdt 
niet per definitie in dat deze soeverein is. Het feit dat het luchtruim boven Gaza en de Westelijke Jordaan
oever wordt beheersd door de Israeliers, zegt voldoende. 
De capsularisering van dit gebied kan plaats vinden omdat de zones geen aaneengesloten gebieden zijn. 
Het gehele gebied is versnipperd. Degenen die daar de dupe van zijn niet de soevereinen, de Israeliers, 
maar natuurlijk juist de mensen die in een permanente uitzonderingstoestand leven, de Palestijnen. 
Het gehele gebied bestaat uit eilandjes van dorpen of nederzettingen, steden, en militaire objecten. Waar
bij sommige eiland bewoners zich 'vrijelijk 'kunnen bewegen, d .w.z. de mogelijkheid hebben om van plek 
a naar b te bewegen op speciaal voor hen aangelegde 
wegen. Anderen zitten opgesloten op een paar vierkante kilometer, en kunnen zich alleen bewegen met 
goedkeuring van de soeverein. Het enige wat deze mensen rest is zelfverdediging en overleven, waarop 
het enige antwoord van de Israeliers kan zijn militarisering en hoge mate van beveiliging. Deze situatie 
lijkt een vicieuze cirkel te zijn geworden. Seide partijen grijpen constant de actie of misstap van de ander 
aan, om een vergeldingsactie op touw te zetten. 
De veiligheidsmuur of apartheidsmuur is een van de middelen die wordt ingezet door de Israeliers waar
mee ze zichzelf denken te kunnen beschermen. 



4.c De mensen 

Onderstaande citaten komen van twee schrijvers. Ik heb voor hen gekozen omdat wat zij verwoorden 
overeenkomt met wat ik gezien en gehoord heb toen ik in dit gebied was. 
Als de jonge Israelische schrijver Egar Keret in een recent interview in de Volkskrant zegt "als je 22 bent, 
ben je hier al afgestompt", dan strookt dat met mijn eigen ervaring bij het passeren van checkpoints. 
Keret zegt het zo: 
"Israelische jongeren houden van elkaar, houden van de taal, houden van het strand en de bergen hier. 
Maar ze haten de staat, ze haten het leger, ze haten de media.Het voelt alsof je in een gevangenis zit 
waarvan je de bewakers haat, omdat jouw lot in hun handen is. Ze sturen je naar een checkpoint in de 
Palestijnse gebieden, waar je helemaal niet wilt zijn. Van de andere gevangenen houd je, omdat zij er ook 
niets aan kunnen doen. 
Dejonge militairen die de checkpoints bemannen hebben een dode blik in hun ogen en lijken totaal onge
interesseerd. Je kunt zien dat ze permanent in angst verkeren, angst om vermoord te warden zodra ze vijf 
passen in de verkeerde richting zetten. 

"Wanneer je bang bent, word je gewelddadig. En a/s je heel erg bang bent, word je heel erg gewelddadig. 
De toespraak van de Egyptische president Nasser, waarin hij aankondigde ons in de zee te drijven, joeg 
Israel de Zesdaagse oorlog in. Ats je een ontspannen Nederlander bent, denk je, die man is gek. Maar a/s 
je een hysterische Jood bent, zeg je : geef me een geweer! Laten we hem doodschieten voor hij ons de zee 
indrijft." 

"In Israel leren ze je altijd hoe Joden in Europa zijn gestorven. Nooit leren ze je hoe Joden hebben geleefd 
in Europa, want dat zou betekenen dat je ook kunt kiezen voor de diaspora, voor een /even buiten Israel. 
\\ 

"In de eerste decennia van Israel was het Wij belangrijker dan het Ik. Dat is veranderd. Ats ideaal om 
je gezamen/ijk voor in te spannen is de staat Israel prachtig. Maar voor een individu is het is het een ge
stoorde plaats om te /even. Op de creche kunnen je kinderen uiteen gereten warden in duizend stukjes. 
Investeer je al je geld in een huis in Jeruzalem, is het twee jaar later niets meer waard omdat de Palestij-



nen er raketten op af schieten." 
In Jerusalem hing een snijdende spanning in de lucht. Vooral jongeren liepen met geweren over straat, 
ook in de kroeg of tijdens het winkelen. Een Palestijns verliefd stelletje liep gemoedelijk door de straten 
van West-Jerusalem, ze werden aangesproken door een soldaten en gesommeerd terug te gaan naar hun 
'eigen' deel. De constante angst en bewustzijn voor een aanslag is iedere seconde van de dag voelbaar. 
Iemand vertelde me dat het gevoel dat iedere dag de laatse kon zijn, hielp om door te leven, omdat iedere 
dag er dan weer een was, om je dromen te kunnen verwezenlijken. 

"Het maakt ons nerveus, op het hysterische af. Wij hebben niet, zoals andere landen, een geschiedenis 
die honderden jaren teruggaat. We zijn hier nog niet Jang genoeg om nonchalant te kunnen zijn over onze 
identiteit. Wanneer de president van Iran zegt dat Israel een mislukt experiment is, reageren wij daar zo 
hevig op, omdat we vrezen dat hij gelijk heeh. Angst is de enige werkelijk bindende kracht." 

Edward W. Said is een Palestijnse schrijver, die in de Verenigde Staten lee~, en doceert aan de Columbia 
University. De citaten komen uit het boek 'The end of a peace process'. 
Hij schetst de situatie voor de Palestijnen, maar is tegelijkertijd kritisch naar de houding van de bevolking 
en haar leiders. 
Hij verwoordt het zo : 
"Despite the presence of millions of Palestinians, they have always been considered aliens, to be tolerated 
at most, to be driven out or treated either as nonexistent or as juridical inferiors in most cases." 
Bij het passeren van de checkpoints in Bethlehem en Ramallah was deze benadering duidelijk voelbaar. 
Bij het benaderen van een checkpoint werden alle mensen in een soort fuik gedreven, in Ramallah werden 
mannen, vrouwen en kinderen van elkaar gescheiden, ze lieten je wachten op niets, als mensen iets vroe
gen werden ze compleet genegeerd, schreeuwen was de enige manier van communiceren, bij het contro
leren van de papieren werden mensen soms minuten lang in de ogen aangekeken. 

"The West-Bank is now divided into three areas ---A, which is completely Palestinian, except for security, 
water and exits and entrances. Area B, jointly patrolled by Palestinian and Israeli soldiers, with security, 
water, building permits, exits, entrances entirely controlled by Israel; Area C which is completely Israeli." 
Het is een misverstand dat de West-bank een gebied is waar je vrijelijk kan bewegen. Ook binnen dit ge-



bied zijn er checkpoints, waar de doorgang voor mensen geweigerd kan warden. 

"Here are these nineteen-year olds with American rifles that they use to bully the Palestinians who just 
simply take it. I don't know why I take it, but I do. The helplessness is awful, but so is their ignorance." 
"I once stopped on the main road from Jerusalem to Hebron to record on film an Israeli bulldozer, surroun
ded and protected by soldiers, plowing through some fertile land just alongside the road. About a hundred 
meters away stood four men, looking both miserable and angry. It was their land I was told, which they 
had worked for generations, now being destroyed on the pretext that is was needed to widen an already 
wide road built for the settlements." 

"I can not understand our in action and the spineless cowardice of our leaders who prefer to engage in the 
harassment and abuse of their own people rather than in safeguarding their nation and its territory." 

"We are an unmobilized people. We are unfed. We are unmotivated. We have not been able to concentrate 
our minds and hearts on the problem, which is nothing less than the robbery of our land. In the past few 
weeks a number of Israeli organisations against house demolitions have been formed. They have demon
strations. They protest. But there seems to be very little on the Palestinian side. It is as if we have been 
anesthetized as a people, unable to move, unable to act. They take the land, and we watch or, more pro
bably, we don't even watch. We assume it is happening to someone else; we can look away, and go about 
our business." 





5. Roi van stedenbouw en architectuur 

Sa.Bouwen als politiek machtsmiddel 

Bouwen, in de breedste zin van het woord, huizen, dorpen, wegen, bruggen, barricades, afzet
tingen, checkpoints en recent de afscheidingsmuur, is altijd een belangrijk middel geweest voor 
de staat Israel om het ideaal, het doel van een Groot Israel proberen te bereiken. 
Rond de tijd van het stichten van de staat Israel ,1948, woonde twee derde van de Joodse bevol
king in de drie grate steden; Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa, en 82 procent van de Joodse bevolking 
leefde in de kustgebieden. De immigranten verkozen het leven, hetzij in de grate stad, hetzij 
aan de kust, boven het leven in het landelijke achterland. Het idee dat Palestina vanzelf geheel 
Joods zou warden doordat mensen zich over het hele land zouden verspreiden, bleek niet uit te 
komen. Om dit idee werkelijkheid te laten warden, moesten mensen in de juiste richting geduwd 
warden. Er was een plan nodig om nieuwkomers hun nieuwe woonomgeving te wijzen. Het was 
duidelijk dat dit niet op een vrijwillige basis zou gaan gebeuren. Het plan dat hiertoe gemaakt 
werd had als doel om de meerderheid in agrarische dorpjes en kleine steden te laten wonen en 
de minderheid in de grate steden. 
De bouw van de nederzettingen vond in eerste instantie plaats in de laaggelegen vruchtbare 
gebieden zodat men van landbouw kon leven. Omdat de nederzettingen belaagd werden, werd 
besloten de leefgemeenschap te ommuren, de zogenaamde homa umigal. Dit verdedigingssy
steem bestond uit geprefabriceerde houten bekistingen, vol gestort met gravel, omringd door 
prikkeldraad. De muren vormden een groat vierkant met op een hoek een uitkijk toren, die con
tact onderhield met torens van andere buitenposten. 
Maar op een bepaald moment verschoof de situering van de nederzettingen naar de bergtoppen 
en werden steeds meer nederzettingen ontdaan van het hier boven beschreven verdedingssy
steem. " .. as settlers argued that their homes must form a continuity with 'their' landscapes, 
that they were not foreign invaders in need for protection, but rather that the Palestinians were 



those who needed to be fenced in. " 
Dit had als gevolg dat het steeds moeilijker werd om in het dagelijks onderhoud te voorzien, 
omdat landbouw op de heuvel ruggen en bergtoppen nauwelijks meer mogelijk was. Hierdoor 
werden hele leefgemeenschappen steeds meer afhankelijk van het 'vaste' land van Israel. Een 
zeer goed uitgeruste infrastructuur was de oplossing om mensen weer te verbinden met Israel. 
De Israeli's zijn in staat gebleken om de West-bank strategisch gezien geheel te controleren 
doormiddel van het bebouwen van minder dan 2 procent van het grondoppervlak. 

Sb. De dubbelzinnigheid van bouwen 

Voor de Palestijnen heeft het bouwen van gebouwen en infrastructuur een dubbele betekenis 
gekregen. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat het ontwikkelen van dorpen, steden en het 
landschap getuigd van levenslust, geloof in verbetering van de situatie, strijdbaarheid. 
Daar tegenover staat het idee dat het ontwikkelen van steden, dorpen en infrastructuur gelijk 
staat aan het accepteren van de situatie. Immers, er kan alleen gepland worden mits men zich 
houdt aan de loop van de muur, de gebiedspartities A,B,C, checkpoints, en de goedkeuring van 
de Israeliers. 
Of, anders gezegd, het ontwikkelen van een gebied heeft met vooruitgang te maken. Maar voor 
mensen persoonlijk is er nauwelijks of geen vooruitgang te voorzien. Dus, waarom zou je dan 
energie en geld in de gebouwde omgeving stoppen? Iedere redenering kent argumenten voor en 
tegen. Maar het is niet overdreven om te zeggen dat de kans om afgestompt en /of onverschillig 
te worden groter wordt naarmate men vaker stuit op permanent verzet is tegen iedere stap van 
ontwi kkel i ng. 





6. Muren 

6a. Betekenis en functie van andere muren. 

Het bouwen van muren is door de eeuwen heen een beproefd middel gebleken om zich te be
schermen. Onze voorouders bouwden al muren om hun dorpen en steden. Ze moesten zichzelf 
beschermen tegen indringers, roof en vernietiging. De muren werden gebruikt als verdedigings
wal, met een centrale ingang, zodat gecontroleerd kon warden wie er in en uit ging. Het gaf zowel 
een fysieke als psychologische veiligheid aan de mensen binnen de muren. Zadra de toegangs
deuren gesloten waren, werd ook de boze buitenwereld buitengesloten. Dorpen en steden waren 
eilanden die onderling werden verbonden door wegen. Buiten de stads,muren was het onveilig. 
"Architectuur is altijd al de verdediging geweest van het Rijk tegen de invallende barbaren, tegen 
de nomaden," schrijft Lieven de Cauter in 'de Capsulaire beschaving', 
Behalve dat er op kleine schaal stadsmuren werden gebouwd, werden er ook op grate schaal 
complete verdedigingsmuren, of liever, verdedigingslinies aangelegd die zihc uitstrekten over 
honderden soms wel duizenden kilometers, zoals de muur van Hadrianus in Groot-Brittannie, de 
noordgrens van het Romeinse rijk, en de Muur in China. Als deze historische muren als lands
grens of gebiedsgrens zouden kunnen warden getypeerd, dan is de muur die tussen de VS en 
Mexico wordt gebouwd ook een goed voorbeeld van een verdedigingslinie. De stadsmuur en de 
verdedigingslinie verschillen van schaal met elkaar, maar dienen hetzelfde doel, en beiden blijken 
ook op dezelfde manier te werken, mits uitgerust met wachttorens en andere beveiligingsmid
delen. 
De muren die bijvoorbeeld in steden als Berlijn, Belfast, Beiroet, Jeruzalem en nu recentelijk ook 
in Bagdad wordt gebouwd delen het doel van boven genoemde muren, namelijk het buitenslui
ten van bepaalde bevolkingsgroepen, om wat voor reden dan ook. Maar er is een groat verschil, 
namelijk, deze muren lopen dwars door dichtbevolkt, stedelijk gebied. 
De muur die recentelijk op de Groene lijn ,gebiedsgrens uit 1967, maar voor het overgrote deel 



in het Palestijnse gebied, de Westelijke Jordaanoever, is gebouwd, lijkt alle eigenschappen van 
de hierboven genoemde muren in zich te verenigen. 
De bouw van een muur om ongewenste personen buiten je gebied te houden lijkt een succesvol 
middel. De manier waarop muren en verdedigingslinies zijn opgebouwd zijn door de eeuwen 
heen weinig veranderd. De muur, een militaire weg, een eventuele greppel, patrouillerende mili
tairen, wachttorens, en een brede strook niemandsland, waarbij nu ook technische middelen zijn 
toegevoegd, zoals infrarood kijkers, camera's etc. Maar het systeem is in principe onveranderd 
gebleven. 
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6c. Betekenis van de Palestijnse muur. 

Dat de muur in Palestina moeilijk te definieren en te categoriseren is, heeft denk ik veel te maken 
met het feit dat de status van de Palestijnen zo verschrikkelijk onduidelijk is. Er wordt gesproken 
over Palestina, waar vandaag de dag over het algemeen Gaza en de Westelijke Jordaanoever 
mee wordt bedoeld, maar er kan niet gesproken warden van een soevereine staat. Er is op zijn 
hoogst een soort zelfbestuur. Bovendien is het niet duidelijk welke stukken grand precies vallen 
onder de noemer Westelijke Jordaanoever, wordt de groene lijn niet door iedereen gerespecteerd 
als grens, en hebben niet alle mensen die warden gerekend tot het Palestijnse volk dezelfde 
rechten en plichten. Kortom, niets is echt duidelijk of eenduidig, zodat er altijd ruimte blijlt tot 
interpretatie. Dat geldt dus ook voor de betekenis en functie van de muur. Israel wil de wereld 
doen geloven dat het louter en alleen een zelfverdedigingproject is, maar daar kunnen de nodige 
vraagtekens bij geplaatst word en. 



6c. De fysieke de muur 

De scheidingsmuur is vooral in de dichtbevolkte gebieden opgetrokken uit beton, in de hoogte 
varierend tussen de acht en tien meter, waar tussen wachttorens zijn geplaatst. In de dunbe
volkte,- en landelijke gebieden bestaat de scheiding uit stalen hekwerken. Voornamelijk in de 
laatst genoemde gebieden is het niet alleen een enkele lijn, maar vaak een uitgebreide zone van 
een sloot, hekwerk, een lege strook met fijn zand, hekwerk, fijn zand, een militaire weg, met 
daarnaast infrarood- camera's. Daartussen zijn op gezette afstanden wachttorens geplaatst. 
De betonnen afscheiding bestaat uit prefab elementen van 1,5 bij 8 of 10 meter, met een verbre
de voet, zodat het element op zichzelf kan staan. Aan de bovenkant zit een oog dat dient om het 
op zijn plaats te takelen. De muur wordt op vele plekken door mensen gebruikt om hun onvrede 
over de situatie te uiten dmv leuzen, teksten en muurschilderingen, maar ook als billboard om 
affiches op te plakken. Soms wordt hij ingezet als witdoek om er Films op te vertonen .. 
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7. Proces 

Gedurende het traject van het afstudeerproces zijn er een aantal belangrijke beslissingen geno
men die van grate invloed zijn geweest op het resultaat van dit project. Om een beeld te geven 
van deze momenten wordt dit traject hieronder in het kart chronologisch weergegeven. 

De eerste stap in het proces was gericht om houdingen t.o.v de muur te definieren. 
Door het analyseren van de muur en fysiek een aantal interventies random de muur te onderzoe
ken zijn daar drie houdingen uit voort gekomen. De woorden die bij een van de drie houdingen 
zijn ondergebracht, kunnen een vertaling, een interpretatie van de betreffende houding zijn: 

1. Accepteren van de muur 
Inpassen "' iemand of iets passends invoegen 
Verzoenen "' weer vrede doen hebben 
Vervormen "' iets in een andere of verkeerde vorm brengen 

2. Ontkennen van de muur 
Negeren "' geen boodschap hebben aan iets of iemand 

3. Verzetten tegen de muur 
Benadrukken "' de nadruk leggen op iets 
Vervreemden "' zijn binding of identiteit verliezen 
overstemmen "' door meerderheid of sterkte overtreffen, doen verlieze 

Op de mensen die dagelijks met de muur te maken hebben heeft de muur met alle zekerheid een 
zeer grate impact. Toch is de fysieke positie van een persoon tov de muur oak van belang. 
Zo vertelde een jongen dat zijn familie vlakbij de muur woont, maar doordat de muur lager op de 
helling lag dan de woning, werd hun uitzicht op geen enkele wijze belemmerd. De confrontatie 





met de muur vindt hier niet iedere seconde van de dag plaats, zoals bij een familie in Abu dis, 
waarvan de tuin definitief is omheind met een 8 meter hoge betonnen schutting. 

In de loop van het afstudeertraject passeerden vele andere onderdelen uit het conflict de revue. 
Dit was nodig om (be) grip te krijgen (voor) op de gehele situatie, en de muur te kunnen plaatsen 
in de lange lijst van onenigheden en conflicten. 
Soms was het daarna lastig om me weer op de scheidingsmuur alleen te richten, omdat alles met 
elkaar te maken heeft. 
Maar het doel van het project om de absurditeit en de gevolgen van de muur te tonen, bleef ge
durende het hele traject de rode draad in het project. 

De strategieen die onderzocht zijn, worden hieronder in het kort toegelicht. 

Tijdens mijn ritten langs en rond om de muur kwam ik langs de sportvelden van de Al Quds 
Universiteit in Oost-Jeruzalem, die doorsneden waren door de muur, waardoor een deel aan de 
andere kant van de muur kwam te liggen. En waardoor het vergezicht richting de oude stad van 
Jerusalem geblokkeerd werd. Hierbij rees het eerste idee om de sportvelden weer prominent 
aanwezig te laten zijn door het bouwen van een sportcentrum. Dit om te laten zien dat het da
gelijkse leven doorgaat, als symbool voor levenslust. 

Uit verhalen van de taxichauffeur, en met mijn eigen ogen heb ik gezien dat de muur door mensen 
wordt gebruikt, en dus deel is geworden van hun leefomgeving Als ophang lijn voor straat ver
lichting aan weerszijde, als projectiescherm voor films, als kaats object bij het individueel trainen 
van handballers, als groot prikbord om ongenoegens van mensen te ventileren, als plakbord om 
aankondigen van activiteiten wereldkundig te maken,als schaduwplek om in te zitten tijdens 
de pauze. 





Zo ontstond het idee om een bioscoop met een scherm aan weerskanten van de muur te ontwik
kelen, waarbij aan beide kanten tegelijkertijd dezelfde film zou warden vertoond. 







Het lezen van verhalen over de gezondheidssituatie, die nog slechter werd door de bouw van de 
scheidingsmuur, gaf het idee voor een gezondheidscentrum aan de muur. Omdat vele mensen bij 
de checkpoints random de muur warden tegen gehouden opzoek naar medische zorg. 
Echter, het duiden van plek was niet voldoende om de grate reeks van gevolgen van de muur te 
tonen. Daarvoor lagen de schalen van de twee objecten, de muur (ongeveer 700 km lang) aan 
de ene kant en een plek aan de andere kant, te ver voor uit elkaar. Het benoemen en beschrijven 
van aantal plekken aan de muur zou wel de schaal van de muur aankunnen, omdat deze samen 
een deel van het traject van de muur beslaan. 

Terug naar de gezondheidscrisis. Bij iedere doorgang van de muur van of naar de Westbank doen 
zich dezelfde soort situaties. Overal wordt de doorgang geweigerd voor mensen opzoek zijn naar 
medische hulp, indien ze niet de juiste papieren tot hun beschikking hebben. Om dit probleem 
te duiden zou er een traject van gezondheidscentra bij de doorgangen van de muur kunnen ont
staan. 

Aan ieder idee dat hierboven beschreven is kleven dezelfde soort bezwaren. Bij de meeste voor
stellen klopte de schaal niet met de muur als object van 700 km. Ten tweede waren de voorstel
len aan de 'Palestijnse kant' van de muur gelegen waardoor er weinig tot niets zichtbaar was aan 
de andere kant. De gevolgen van de muur tonen aan de mensen die er het slachtoffer van zijn, 
is niet nodig, die ondervinden het iedere dag aan den lijve. En ten derde, niet alle beschreven 
plekken en situaties warden direct veroorzaakt door de muur, of zijn geworteld random de muur. 
Ze zeggen niet direct iets over de muur, waardoor het geforceerde situaties werden. 









8. Concept 

8 a Inleiding concept 

Tijdens het ontwerpen is de constante wisseling tussen verschillende schalen van groat belang 
geweest. Een beslissing op het ene niveau had vaak een grate impact op het ontwerp van een 
ander niveau. 
Hieronder warden vier schaal niveau's benoemd, waarvan de eerste twee voor de vorming van 
het concept van hoofdzaak zijn geweest: 

1. Muur in zijn geheel (landschap) 
2. Object niveau (gebouw) 

3. Menselijk niveau (persoon) 
4. Technisch niveau (materiaal) 

8. b Ontwerp op macro niveau (landschap) 

De laatst genoemde strategie in hoofdstuk 13 heeft geleid tot het besef dater op meerdere pun
ten aan de muur iets moet verschijnen om de schaal van de muur te grijpen. 
De drie ontwerpen vormen samen een traject aan de muur, gelegen in een strook van ongeveer 
10 km lang, ten oosten van Jeruzalem. Ieder object afzonderlijk is te zien vanuit verschillende 
punten in Jeruzalem. In de avond, als de objecten van binnenuit verlicht warden, vormen ze ba
kens aan de muur, zodat de aandacht van mensen naar de muur getrokken kan warden. 



8. c Ontwerp op micro niveau (gebouw) 

De muur is een acht tot tien meter hoog betonnen object dat gebieden in tweeen snijdt. De 
meenschappelijke noemer is dat het alles blokkeert . Maar de vraag is, hoe zou je alles kunnen 
definieren? 'Alles' is een niets zeggend woord. Door aan het woord 'alles' inhoud en betekenis te 
geven kan er pas een beeld gegeven warden van de absurditeit van de muur voor de mensen die, 
al dan niet dagelijks, geconfronteerd warden met de gevolgen van de muur. 
Inhoud en betekenis kunnen warden gegeven door de situaties te benoemen en te beschrijven. 
Door er een menselijke schaal aan te geven, stel je mensen beter in staat te begrijpen hoe de 
situatie werkelijk is. 

Ben C samengevat: 

1. een reeks van kleine fragmenten maken de schaal van de muur grijpbaar 
2. kleine objecten die de aandacht op de muur en zijn gevolgen vestigen 
3. Ieder object gaat afzonderlijk een relatie aan met de muur 
4. Ieder object duidt een andere situatie 
5. Overdag zijn ze voorzichtig zichtbaar, 's avonds wordt de muur gemarkeerd door deze ver 
lichte objecten. 
6. Samen vormen ze een traject en laten zij de absurditeit van de muur zien. 











9. Enscenering 

Bethlehem doorgang 

Je komt aanrijden vanuit Jeruzalem, op de doorgaande weg naar Hebron. Je zit een taxibusje dat 
je vanuit Oost-Jerusalem, Damascus Gate, via een aantal haltes naar dit punt brengt. Hier moet 
je uitstappen, het busje mag niet verder rijden. Hij draait om en rijdt terug naar Damascus Gate. 
Te voet vervolg je je route. Het is onduidelijk hoe je moet !open. Recht door blijkt alleen een 
doorgang voor motorvoertuigen te zijn. De lus links om voor voetgangers. De lus is ongeveer 100 
meter lang, is gedrapeerd random het verblijf en uitkijk punt van de Israelische soldaten, en als 
je over de railing kijkt, lijkt het net of het ieder moment kan instorten. Eenmaal de lus door lo
pen word je staande gehouden. Naar links kijk je richting de olijfvelden die tegen de heuvels aan 
liggen, recht voor je zie je wachthuisjes met verveelde soldaten die je voor niets laten wachten, 
rechts van je een geblokkeerde weg met soldaten die auto's tegenhouden en de papieren van de 
automobilisten controleren. De materialen om je heen zijn beton staalplaat, gaas en camouflage 
netten. Het ziet eruit alsof het ieder moment opgepakt kan worden om vervolgens op een andere 
plek weer opgebouwd te worden. Na de controle moet je door een sluis !open die wordt geblok
keerd door een aantal betonblokken. Enige behendigheid is vereist. Eenmaal door de sluis zie 
je de muur voor je opdoemen, zo'n 150 meter van je vandaan met een opening er in, alsof ze 
vergeten zijn de ontbrekende delen erin te plaatsen. Hier staan allerlei mannen voor en tegen de 
muur, in de schaduw, te hangen. Sommige zijn handelaars die kleine prullaria aan je proberen te 
verkopen, andere lijken daar alleen maar te staan. Een maal langs de muur staan er tientallen 
taxi 's te wachten en komen taxi's aanrijden om hun mensen af te zetten en sluiten aan in de rij, 
afwachtend van de mensen die waarschijnlijk niet zullen komen. Anderen blijken te wachten op 
familieleden, die wel de juiste papieren hebben om in Jerusalem te werken. Eenmaal in de taxi 
rij je weg, komt in de drukte van de stad terecht, en zou bijna vergeten hoe je de stad bent bin
nengekomen. 





Boeren 

Bij de planning van de route van de muur, is nergens rekening mee gehouden. De muur loopt 
waar de bouwers hem wilde hebben. 
Je bent boer, en wil iedere dag naar je velden om te kijken hoe het gewas erbij staat en om het te 
verzorgen. Je loopt vanaf je woning via een klein paatje naar je velden om samen met je familie 
olijven te gaan plukken. Aan je rechter hand staan nog een paar andere huizen, naar links kijk 
je tegen een berghelling op. Recht voor je liggen de olijfboomgaarden. Echter tussen jou en de 
boomgaard staat een muur, 10 meter hoog. Je gaat rechts af, en loopt 10 km langs de muur. Dan 
is er een opening, die, als je geluk hebt, bemand is met soldaten. Ondanks je papieren mag jeer 
vandaag niet door. Na een aantal uur besluit je om terug te gaan. De volgende ochtend probeer 
je nogmaals, met dezelfde papieren, vandaag mag je er wel door. Eenmaal aan de andere zijde, 
vervolg je dezelfde 10 km terug. Bij je gewassen aangekomen, bind je de ezel vast, pakt je ma
teriaal en gaat aan het werk. Aan het einde van de dag slaap je familie in het verderop gelegen 
dorp, of slaapt onder de blote hemel. Om de volgende dag je werk voort te zetten. 





Oost-jerusalem, Abu Dis 

Familie Boughati woont in Oost-Jeruzalem. Ze wonen in een vrijstand huis met een aantal andere 
familieleden. Hun woning is gelegen op een helling, in een dun bebouwt gedeelte van de stad. 
Vanuit de woonkamer kijken ze tussen andere gebouwen door naar het westen het dal in, vanuit 
waar de helling weer omhoog loopt. De mannen kijken vanuit hun ontmoetingsruimte richting het 
oosten, de glooiende heuvel op. Hun woning is gemaakt van de 'Jeruzalem stone' een steensoort 
die afkomstig is uit de achterliggende gebieden op de West-Bank. Huizen om hun heen zijn of 
van dezelfde steen, of gestapelde beton blokken gemaakt. Het is een erg droge omgeving, ve
getatie is niet of nauwelijks aanwezig. Familie en vrienden wonen in de directe omgeving. Vader 
heeft een kleine, goed lopende supermarkt, in de buurt van Damascus Gate, een van de drukste 
toegangspoorten tot de oude stad van Jeruzalem. De twee oudste kinderen wonen nog thuis, en 
bezoeken dagelijks een faculteit van de Al Quds universiteit, gelegen in de buurt van de oude 
stad in Jeruzalem. Moeder zorgt voor de twee kleine kinderen, en helpt mee in de supermarkt als 
de kinderen op school zitten. 
Onlangs is er nog al wat voor deze familie veranderd. Orie meter naast hun woning is een muur 
van acht meter hoog gebouwd. Het uitzicht is verdwenen, en vader en twee oudsten hebben pro
blemen hun dagelijkse bezigheden te bereiken. Als je uit het raam richting het westen kijkt zie 
je alleen maar beton. 





9.b Keuze toelichting 

De hierboven beschreven plekken leggen naar mijn idee heel goed bloot wat de situatie inhoudt 
direct rondom de muur. Hier wordt voelbaar wat de invloed van de muur op de levens van men
sen is, die dagelijks moeilijkheden ondervinden van die muur. 

Uit iedere beschrijving is de kern van de situatie te halen, waarbij het mogelijk is de kern in een 
woord te vangen, namelijk; 
Bij de Bethlehem doorgang is het kernwoord 'wachten'( =op dezelfde plaats of in dezelfde situ
atie blijven tot iem. komt of iets gebeurt) 
Bij de tweede plek beschrijving is het kernwoord 'verblijven' ( = zich ophouden, enige tijd wonen 
of logeren) 
Bij de derde plek in Oost-jerusalem is het kernwoord 'ontmoeten'(= iem. tegenkomen en begroe
ten; toevallig of volgens afspraak treffen) 
Vanuit de typering van de plekken zijn tegelijkertijd ook de functies van de objecten ontstaan: 

• Wachtpunt 
• Ontmoetingspunt 
• Verblijfspunt 

Het woord 'punt' komt in iedere benaming voor omdat het in verhouding tot de muur fragmenten 
zijn. 



10. Individuele plekken 

10.a Het wachtpunt 

Wat betekent wachten? 

Zoals de titel al zegt, wachten is op deze plek een dag besteding geworden voor een vrij grate 
groep mensen. Wachten op wat er komen gaat, wachten op andere mensen, wachten om het 
wachten. Deze mensen hangen alleen of in groepjes tegen of random de muur. Andere vertoeven 
random de muur om er kleine prullaria te verkopen, aan diegenen die wel de checkpoints mogen 
passeren en aan een handjevol toeristen dat zo nu en dan naar de heilige plekken in Bethlehem 
komen kijken. 
(Niet alleen op deze plek, maar ook in de rest van de stad wachten vele mensen hun dag door. Na 
je studie is moeilijk al dan niet onmogelijk om werk te vinden, omdat Bethlehem tot een eiland 
is geworden, waar verkeer van en naar de stad nauwelijks meer moegelijk is.) 

Benadering van de plek, ambivalentie 

Zoals al eerder genoemd bij de beschrijving van het proces is iedere plek en situatie met een 
bepaalde houding benaderd. Bij de ingang van Bethlehem is een ambivalente houding aange
nomen. 
De situatie op deze plek is bevreemdend omdat er een doorgangsmogelijkheid in de muur zit, en 
er pas na een meter of 200 een checkpoint te zien is. Men lijkt hier vrijelijk te kunnen bewegen, 
maar dat is schijn. Het gebied tussen de opening in de muur en het checkpoint, wordt scherp in 
de gaten gehouden door militairen die even verderop, richting het checkpoint staan. 



Uitgangspunten wachtpunt: 

• Het wachten een gezicht geven 
• In fysieke zin in schaal met de muur 
• De muur zelfmag niet ingezet warden 
• Kenmerken van de muur moeten er in verwerkt warden 
• Wachtplekken voor individuen 
• Wachtplekken voor groepjes 
• Wachtplekken in de schaduw 

Het object is gelegen aan de rand van de stad Bethlehem, op de kruising van de muur en een 
belangrijke doorgaande weg die van Jerusalem, via Bethlehem uiteindelijk naar Jordanie loopt. 
Het is op zodanige manier geplaatst dat het niet letterlijk in aanraking komt met de muur, maar 
wel zo, dat het object en de muur op een visuele manier met elkaar gaan samenwerken. 
De manier waarop het materiaal beton in de muur is ingezet, de functie die het heeft, de verschij
ningsvorm, komt rauw en agressief over. Indien dit materiaal voor een museum of woning of in 
een andere vorm wordt toegepast, krijgt het een andere betekenis omdat het in een andere con
text wordt geplaatst. Een materiaal kan heel gemakkelijk een gedaanteverwisseling ondergaan, 
afhankelijk van context en associatie van degene die er naar kijkt. 

Het wachtpunt is een object geworden waarin de muur niet fysiek wordt aangetast, maar waarbij 
hij wel op subtiele wijze in het beeld wordt ingepast. 
Door 31 betonnen schijven achterelkaar te plaatsen, waarvan een 32 ste de muur zelf is, ont
staat er een nadruk op de muur en de muur elementen. Alie schijven, die ieder uniek zijn van 
gedaante, op een onderlinge afstand van 800 mm staan, vormen samen een geheel. 
De kopschijf heeft de afmetingen van menselijke schaal. De afmetingen van de schijf en de ope
ning die er in zit zijn zodanig gekozen dat ze refereren aan een wand van een woning met een 



deur er in. Naarmate de schijven dichter bij de muur komen te staan, groeien ze zowel in hoogte 
als in de breedte mee en krijgen ze steeds meer de afmetingen van de muur. 
De wachtruimtes die in het object plaats hebben, zijn ontstaan door het perforeren van de schij
ven, waarna ze onderling aan elkaar gekoppeld zijn. Met dit systeem zijn zowel de looproute als 
de wachtruimtes opgebouwd. Er is een algemene wachtplek, een plek voor kleine groepjes, en 
een voor individuen. Allen ontsloten vanaf de duidelijke opgang aan de zuidzijde. 
De wachtplekken zijn op zodanige hoogte geplaatst, dat verkeer tussen de schijven, onder de 
wachtruimtes door, altijd mogelijk is. 

Het zonlicht is een belangrijk ontwerp uitgangspunt geweest, omdat het wachten in de bran
dende zon onmogelijk is. Het object is noord- zuid georienteerd, zodat de zuidkant van het ob
ject in de schaduw van de muur ligt.Om de zon via de oost en west zijde buiten te houden, zijn 
de platen richting het noorden onder een hoek van 12 graden geknikt. Dit zorgt ervoor dat de 
zon minder toegang krijgt tot de ruimtes. Het tegen houden van de zon aan de bovenkant wordt 
gewaarborgd door de extra hoogte die boven de ruimtes is toegepast. De zon schijnt altijd onder 
een hoek op de platen, waardoor de stralen weggekaatst warden, en mensen altijd in de schaduw 
kunnen zitten. 
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10.b Het ontmoetingspunt 

Wat betekent ontmoeten? 
Oost-Jeruzalem is het deel van de stad waar de Palestijnse bevolking woont. Dwars door deze 
wijk is de muur geplaatst, waardoor direct contact met mensen aan de andere kant van de muur 
niet meer mogelijk is. Het is een vergissing te denken dat de muur op deze plek twee groepen 
uit elkaar houdt, hij splijt een groep in tweeen. 
De gekozen plek in Oost- Jeruzalem is een punt waar de muur een belangrijke route doorkruist, 
de weg naar het centrum van de wijk Abu-Dis, en een doorgaande route naar Nablus.een geblok
keerde weg, als symbool voor het stoppen van al het contact. 
Het idee van een ontmoetingspunt komt voort uit de foto's die gemaakt zijn in Berlijn vlak na 
de bouw van die muur, van mensen in West-Berlijn, die op een houten ladder klimmen om met 
familie en vrienden aan de andere kant van de muur te kunnen communiceren. Dit was mogelijk 
omdat op dat moment het gebied grenzend aan de muur aan de oostzijde ook nog bewoond was. 
Bovendien was de muur hier 'slechts' 3,5 meter hoog. Een hoogte die met relatief simpele mid
delen te overbruggen is. 
In de Palestijnse situatie zijn beide kanten op deze plek bewoond, huizen staan soms op drie me
ter afstand van de muur, en huizen steken hier en daar boven de muur uit. Vanaf daken kunnen 
mensen soms nog direct met elkaar communiceren. Maar dit geldt alleen voor de mensen die op 
een dergelijke plek wonen. Om iedereen de mogelijkheid te geven met elkaar te praten en elkaar 
te kunnen zien, is het idee voor het ontmoetingspunt geboren. 

Deze plek is benaderd aan de hand van het woord 'aanpassen' . De functie van het object is 
hiebij van doorslggevende aard geweest. Doordat mensen aan weerzijden van de muur blijven, 
wordt de nadruk gelegd op het inpassen van de muur in de levens van mensen. 
Ontwerpen uitgangspunten: 



• In fysieke zin in schaal met de muur 
• Kenmerken van de muur moeten er in verwerkt warden 
• De muur zelf mocht niet ingezet warden 
• Een object dat in twee delen een geheel moest gaan vormen 
• Een mogelijkheid moest bieden voor ontmoeting 
• Een ' intieme' ruimte op hoogte 

Het doel van deze plek was om de blokkering en splitsing in de wijk te benadrukken en tegelijker
tijd te zoeken naar een mogelijkheid om elkaar tegelijkertijd weer te kunnen zien en spreken. 
Het benadrukken van de deling wordt uitgedragen door twee kenmerken. Het ontmoetingspunt 
bestaat uit twee identieke volumes, die op de lijn van de muur zijn gespiegeld, zodat ze een een
heid vormen en samen werken. Om de blokkering door het object uit te laten dragen, moest de 
lengte grater warden dan de hoogte. Als de hoogte grater was geweest dan de lengte, dan zou 
het geen blokkering uitgebeeld, maar juist doorkruising van de muur. 
Beiden delen van het paviljoen hebben twee in-, uit-gangen gekregen, die samen een route vor
men, waardoor de afzonderlijke delen zich kunnen aanpassen aan de stedenbouwkundige situ
atie aan beide kanten van de muur. Maar welke ingang er ook genomen wordt, bezoekers zullen 
altijd in of naar het licht toe lopen. 
De nadruk in dit object ligt op de verticaliteit. Immers er moet een hoogte van acht meter over
brugd warden om het zicht naar de andere kant terug te krijgen. Dit is op drie manieren ingezet. 
De wanden van het object zijn opgebouwd uit dezelfde soort betonnen delen als waar de muur 
zelf uit is opgebouwd. Door ze ten op zichten van elkaar iets te laten verspringen wordt ieder deel 
benadrukt en daar mee de verticaliteit en de hoogte. Bovendien geeft de nadruk op deze delen 
een gevoel van schaal aan de mensen die er in lopen of voorbij lopen. De wand die door zijn be
weging een volume vormt, verspringt in iedere fase van de route van hoogte. 
Als uitzondering tussen deze verticale bewegingen is er de trap, die met zijn schuine opgaande 
lijn, zeer sterk de verticaliteit en de hoogte benadrukt. 



... the staircase , chameleon like, disguises itself to match the interests of the viewer, it is art 
object, structural idea, manifestation of pomp and manners, behavioural setting, controller of 
our gait, political icon, legal prescription, poetic fancy, or the locus of an epidemic of cruel and 
injurious fall. Uit The Staircase, History and Theories, door J. Templer. 

Het ontmoetingsplateau ligt op het zelfde niveau als de muur. Maar door de hoogte van de wan
den die de ruimte omringen, wordt het gevoel opgeroepen de muur te overstijgen en te over
stemmen. 
Om mensen een gevoel van samen zijn en privacy te geven, zover dat kan op een dergelijke 
plek, reikt het zichtveld niet verder dan 'de gespiegelde achterwand van de kamer'. Alleen als de 
gebruiker naar links of rechts kijkt, kan er een blik van de andere kant van de muur opgevangen 
warden. Het is bewust geen uitkijk punt geworden. 
Het ontmoetingspunt is opgebouwd uit betonnen panelen die tegen elkaar zijn aangeplaatst. Om 
de route door het object duidelijk te onderscheiden van de verticale elementen van de wanden, 
is deze bekleedt met hout. 
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10.c Het verblijfspunt. 

Wat betekent verblijven? 
Volgens het woordenboek betekent verblijven, 'zich ophouden', 'enige tijd wonen' of 'logeren' 
Deze plek staat symbool voor de mensen die afgesneden zijn van hun eigendom en de middelen 
die hun in levensonderhoud voorzien. Velden die eerst 100 m van de woning aflagen, liggen nu 
soms 10 km van de mensen vandaan. Het werken op het land blijft noodzakelijk. Om er zeker van 
te zijn dat een aantal dagen achter elkaar gewerkt kan worden verblijven mensen nog al eens 
onder de blote hemel, en wordt er 's avonds door familie eten over de muur gegooid. 
De benadering van deze plek komt wederom voort uit de functie van het object. Door deze on
verzettelijke manier van werken en leven wordt de muur genegeerd. Er moet gewerkt worden, 
hoe dan ook. 

On twerp uitgangspunten: 

• Een tijdelijke opslag voor de oogst 
• Een tijdelijke slaap en verblijfsplaats 
• Zowel een binnen als een buiten situatie creeren 
• De muur zelf niet betrekken in het ontwerp 
• Het buiten houden van de zon 

Dit verblijfspunt voor boeren ligt aan de westkant van de muur, tussen Abu dis en Bethlem in. 
Het ligt een meter of 60 van de muur verwijderd, op de grens van olijfboomgaarden en een stuk 
terrein dat ooit een boomgaard was. 
De vorm van het gebouw is zodanig dat het een afwerende houding heeft ten opzichte van de 
muur. Het is een L-vormig gebouw waarvan de hoek richting de muur gericht is en de toegang tot 



het gebouw gericht is op de velden en de achterliggende stad Jeruzalem . 
Voor het bouwrijp maken van de grand voor de bouw van de muur zijn er nogal wat velden, 
waaronder veel olijfboomgaarden, met de grand gelijk gemaakt omdat deze in de baan van de 
muur lagen. 
Als herinnering aan deze velden is het paviljoen opgebouwd uit gestapelde olijfbomen. De maxi
mum lengte van deze bomen is 6 m, en derhalve is de overspanningrichting van het verblijf nooit 
grate dan deze 6 m. De balken zijn zo gestapeld dat de wanden en het dak constructie een geheel 
vormen. 

Tegelijkertijd vormt deze constructie een zonnescherm . De balk dichtheid ,h.o.h 400 mm met 
een balkdoorsnede van 200*200 mm, is zo gekozen dat het zelfs in de zomer op het heetst van 
de dag functioneert. Het laat dan maar een klein deel van de zonnestraling binnen. 
De structuur van de balken is een verwijzing naar de arabische architectuur waarbij veel gebruik 
gemaakt wordt van dit soort structuren en patronen, maar dan voornamelijk als gevel invulling . 

Een deel van het dak en de wanden kunnen met behulp van panelen dichtgezet warden, waarbij 
er altijd de mogelijkheid blijft om deze open te zetten of te verwijderen. 
Om de tijdelijkheid te benadrukken is dit verblijf op kolommen geplaatst, waardoor het net iets 
boven de helling zweeft. Een object dat met het gehele oppervlak op de grand of in de grand ge
plaatst wordt, zou kunnen warden geassocieerd met permanentie, met inlijving. Een stuk ruimte 
tussen het gebouw en haar ondergrand geeft een bepaalde voorzichtigheid weer. 
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11. Nabeschouwing 

De situatie op de Westelijke Jordaanoever is onderhevig aan veranderingen. Voor vele boeren 
is de situatie nu nog slechter geworden. Niet a Ileen ligt hun land aan de verkeerde kant van 
de muur, maar het werken op dit land wordt sporadisch toegelaten. Als mensen slapen op de 
velden lopen ze een grate kans opgepakt te warden. 
De plaats van de muur niet altijd defenitief, soms wordt hij onder protest naar het westen ge
plaatst, soms wordt er van de plannen afgeweken en wordt de muur nog verder de Westelijke 
Jordaanoever in geplaatst. 
Op de plek waar van het wachtpunt staat is nu een definitief checkpoint. Iedere ochtend staan 
+/- 2000 arbeiders te wachten tot ze toegang tot Israel wordt verleend. 
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Bedankt. 
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