
W elkom in Libanon. Per sms werd ik hartelijk onthaald door het ministerie van Toe-
risme en een lokale telefoonaanbieder, maar we bevonden ons nog net in Israël. 
Het bescheiden hekwerk, amper anderhalve meter achter me, was de UN 2000 
Blue Line. Voor me stonden witte druiven te blaken in de middagzon. Toch was 

het hier, op achthonderd meter boven zeeniveau, prettiger toeven dan beneden in het dal; een 
graadje of 25 met een weldadige bries. Ideale leefomstandigheden voor chardonnay.

Een pr-medewerker van de Golan Heights Winery, gelegen aan de overzijde van de vallei, 
had lucht gekregen van mijn werkbezoek aan Israël en had me een excursie naar twee wijn-
huizen in de maag gesplitst. Bij het krieken van de dag was ik op een stoffi ge parkeerplaats in 
Jeruzalem opgepikt door twee jonge vrouwen in een Subaru. Pas veertien uur en zeshonderd 
kilometer later zou ik daar weer worden gedropt, met in mijn handen twee goodiebags. Die 
waren gevuld met fl essen wijn, kurkentrekkers, voorgekauwde proefnotities, een tot usb-stick 
omgebouwde kurk met daarop een gelikte slideshow over de Israëlische wijnrevolutie en, 
hint-hint, twee balpennen. De opdracht was duidelijk.

Eerst was ik door een Australische wijnmaker uitgebreid rondgeleid door de laboratoria en 
wijnkelders waar Yarden, Gamla en Hermon worden gemaakt, de etiketnamen van de Golan 
Heights Winery. Na een powerpointpresentatie en een uitgebreide proeverij, gingen we de 
bergen in. Eigenlijk is het in Israël veel te warm voor deugdelijke wijnbouw. Wijn maken is er 
een continu gevecht tegen de hitte waardoor te veel alcohol en te weinig zuren op de loer lig-
gen. De trucs zijn vroeg oogsten en het aanleggen van hooggelegen wijngaarden, tot wel 1400 

meter boven het Meer van Tiberias. De Golan, sinds 1967 in 
Israëlische handen, biedt met haar vulkanische bergkam-
men het perfecte terroir voor kwaliteitswijn. Als het in Tibe-
rias 35 graden is, dan is het in de Odem-wijngaard nog geen 
27 graden. De pr-dames waren een oude vulkaan opgereden. 
In de krater groeiden druiven, beschut door de randen van 
de krater. Het was een bijzonder gezicht.

Nu stond ik aan de andere kant van de langgerekte Hu-
la-vallei in het noordelijkste puntje van de Galil. Het gras 
was er groener dan in de Golan. Hier geen kraters, maar stei-

le hellingen en overdonderende uitzichten. Ik werd verwelkomd door Micha, de hoofdwijn-
maker van Galil Mountain, een klein wijnhuis in handen van de grote broer aan de overkant. 
Aanvankelijk leek Micha, een vent van een jaar of veertig met weelderig haar, er weinig zin in 
te hebben. Hij deed nauwelijks zijn best om zijn afkeer van dit soort van hogerhand opgelegde 
bezoekjes te verhullen. Maar kennelijk was ik beter te pruimen dan eerdere passagiers van 
pr-dames, want langzaam maar zeker ontdooide Micha. Even later maakte hij gehurkt tussen 
de wijnranken Turkse koffi e op een campinggasstelletje.

Op weg naar het wijnhuis passeerden we een tank, een herinnering dat het er elders in het 
land minder paradijselijk aan toeging. Nog even snel bekeken we de ruïnes van een tweedui-
zend jaar oude wijnpers aan de kant van de weg, waarna er in amper een half uur twee dozijn 
fl essen rood, wit en rosé voor me werden ontkurkt. De pr-dames keken regelmatig op hun 
horloge.

Een lange en hobbelige rit bracht me terug naar Jeruzalem, waar ik was verwelkomd door 
de sirenes van het luchtalarm. Het was donker en in de verte bracht de Iron Dome een vijan-
delijke raket tot ontploffi ng. Ontnuchterd wist ik wat me te doen stond. Hierbij: de wijnen van 
Galil smaken knisperend fris en fruitig en zijn te koop bij David’s Corner.

Twee dagen na 9/11 veranderde het 
beangstigende boek Taliban van Ahmed Rashid 
voorgoed mijn zicht op de wereld. Rashid 

opende mijn ogen voor de context van de aanslagen 
op de Twin Towers. Die context is de oorlog van het 
islamisme (de politieke islam) tegen de vrije wereld, 
die zo arrogant is de suprematie van de islam niet te 
willen erkennen.

Nu, terwijl de oorlog tussen Israël en Hamas voor 
de zoveelste keer verwoesting en dood, verbijstering 
en wanhoop brengt, probeer ik weer te begrijpen 
wat de context is. Waarom ettert een in westerse 
ogen lokaal confl ict zó door dat het de hele wereld 
ontwricht? De Nederlandse media helpen je daarbij 
niet verder. Alle doden in Gaza zijn in hun berichtge-
ving onschuldige burgers. Dat er honderden Pales-
tijnse strijders bij zijn, kom je pas te weten als je naar 
de feiten gaat zoeken, door Hamas zelf aangedragen. 
Zo ging het ook bij de oorlog tussen Israël en Gaza 
in 2008/2009. De Palestijnen claimden dat er 1500 
onschuldige burgers door Israël over de kling waren 
gejaagd (een aantal dat overigens meteen al werd 
aangevochten als te hoog). Voor eigen publiek poch-
te het dat 750 strijders waren gedood.

Een boek van Afshin Ellian uit 2008, Allah weet 
het niet beter, doet me begrijpen dat de context nog 
steeds dezelfde is. Gaza is slechts een onderdeel 
van dezelfde oorlog van de islamisten (van allerlei 
pluimage) tegen alles wat zich tegen hen verzet. 
Er is maar één waarheid, één politiek systeem – de 
waarheid zoals die door Mohammed is verkondigd, 
een politiek systeem zoals de islam dat ontwerpt. 
Geen wonder dat Joden – in en buiten Israël – als de 
grote vijanden worden gezien (nog afgezien van de 
vreselijke dingen die in de Koran over Joden worden 
gezegd). Het jodendom kent wel één God, maar 
niet één waarheid, en al helemaal niet één politiek 
systeem. Gaza is onderdeel van een wereldwijde 
oorlog tussen twee radicaal verschillende visies op 
mens-zijn en wie het laatste woord heeft: ‘God’ of de 
mens zelf. Ging het maar over bezetting en de strijd 
daartegen, dan was het confl ict allang opgelost. 
Gelukkig zijn er ook moslims die de islamistische 
visie afwijzen en opkomen voor de vreedzame 
interpretatie van de islam. Mijn hoop is op hen 
gesteld. Veel hoop is er verder niet.
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