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lnleiding
Tijdens het project ben ik ongelooflijk veel foto's, teksten, films, en kunstwerken tegengekomen die op een of andere manier de scheidingsmuur en
zijn omgeving in beeld of in woorden weergeven. Daarnaast heb ik Israel
en Palestina bezocht, wat ook een hoop beelden, teksten, foto's heeft opgeleverd.
Al deze indrukken hebben een invloed op mij, op mijn denkproces, en op
het uiteindelijke product gehad .
De beelden en teksten die hier getoond worden zijn een mix van eigenwerk
en werk van anderen.
Alie indrukken zijn van groot belang geweest omdat deze mede de inhoud
van dit project bepaald hebben. Dit is de reden waarom dit in een apart document, gescheiden van het product, getoond wordt. Zo kan zowel op de
indrukken als op het product, apart de aandacht gevestigd kan worden .

Oat ik tegen de veiligheidsprocedures opzag, was weer terecht. Vragen,
vragen en nog eens vragen, het duurde wet 60 minuten. Wat ik ging doen.
Oat was makkelijk, dacht ik, architectuur onderzoek in Tel aviv en Jerusalem . Oat begreep hij niet. lk heb hem geduldig uitgelegd dat Tel Aviv een
van de grootste proef vijvers is van het modernisme, de internationale stijl.
Daar had ik het mis vo/gens hem. De meest moderne stad kon ik namelijk in
China vinden, Peking ofzo. Om hem te overbluffen begon ik een verhaal af
te steken over Yaffa de oude stad, waar de joden zich niet thuis voe/de, de
ve/e jonge architecten die naar Pa/estina kwamen, en daar onder aanmoediging van Rochart, in rap tempo een stad uit de grond hebben gestampt . .
Laat maar, zei hij toen, en began overal stickers op te plakken, en mij verder
uit te leggen hoe de veiligheid procedures in hun werking zouden gaan. Die
jongen had zulke dode ogen, dat had ik nog nooit gezien.
lk moest naar een speciale gate om mijn bagage te laten checkken. Helemaal achter in de laatste hangar, en twee trappen af. El Al heeft een apart
hoekje gekregen, een klein stukje Israel, waar a/le medewerkers, inclusief
militairen, lsraelisch zijn.
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Israel stemt in met muur om Jeruzalem

Mijn aankomst in Te/Aviv om 11 uur 's avonds, was spannend. fk had natuurfijk niets gerege/d en fiep ver/oren rand in die onbekende stad. Mijn eerste
paging om een sfaappfaats te regefen fiep op een fiasco uit. Dit jeugdhostel
was verschrikkelijk, zat vol met versfaafden die hier permanent /eefden . fk
moest mijn paspoort infeveren, 130 shekkef (dat was vee/, heel vee/, zo ver
was ik al we/) beta/en voor een twee persoons kamer. Toen ik vroeg of een
copy niet vo/doende was, zeiden ze dat ik in dat gevaf 150 shekkef moest
beta/en. Zo werkt dat dus niet, en ben weggefopen en heb een ander hostel
gezocht. Dok redelijk shabby, maar de mensen waren een stuk prettiger,
spraken gewoon engefs en waren niet in het Hebreeuws tegen e/kaar aan
het smoezen. En dat voor een meisje uit de provincie.

Hij vertelde dat rijke Europese en Amerikaanse joden aan het begin van de
20 eeuw al grand kochten van de Palestijnen. Voor hen was het een schijnlje, voor de Pa/estijnen vee/ geld om te over/even. Op deze manier konden
ze meer en meer grand bezit verwerven. Oat de Pa/estijnen zich in het
nauw gedreven voe/en en een staat voor zichzelf willen stichten, kan hij zich
levendig voorstellen . Maar, zei hij, ik kan nu ook niet meer met mijn gezin
verkassen . lk en mijn kinderen zijn hier opgegroeid, waar moeten wij dan
naar toe. Daar ben ik het mee eens. lk denk dat zijn verhaa/ de onmogelijke
situatie illustreert. Of is dit bewuste politiek? lk weet het soms niet meer.
Daarom heeft hij weinig vertrouwen in de situatie. Toen ik zei dat het nu
betrekkelijk rustig was met de aanslagen, verzekerde hij me dat dit de stilte
voor de storm was. Zolang er geen echte op/ossing is, blijven er aanslagen.
De muur had wat hem betreft geen zin, a/s mensen echt iets willen komen
ze er we/ fangs, hoe dan ook. Vastberaden mensen hou je niet tegen, daar
valt niet tegen op te beveiligen.
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Israelische muur scheidt boeren van bun land

ti
Ii
Rt
vi

e"
5A

pr
VO

tn

kn
19
Een bouwvakker bouwt midden In de
nacht aan de muur.

Leger VS bouwt
muur in Bagdad
De bevolking van de Iraakse
hoofdstad Bagdad is woedend op
het Amcrikaanse leger over de
bouw van een afzettingsmuur om
de overwegend soennitische ~jk
Azamiyah. Met de muur, die tot
vier meter hoog is, hoopt bet leger
een eind te maken aan het sektarisch geweld in de hoofdstad.
Bagdads bevolking is furieus.
"Wij zijn Iraki's, en !even al duizenden jaren samen", zei een
inwoner tegen de Amerikaanse
zender CBS. Bij geweld tegen sjiieten kwamen vorige week 200 mensen om.
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Harde maatregelen
De VS zal dc coauolcs op illegale immi-

gratic :un de grens met :i.texico fors op
g.u.n •oeren. Patrou illes \'an de douane
en bet l~er moetcn worden verdubbeld.
Dit bleek deze week in de Amerik.unse
Sea.tat. Oold er ttn goede kaas dater
een muunan 1.100 kilometer aa n de
~lex ica.1a · e grens kom t. zoals di e cerder
werd 1·oorgesteld dool' h ct H uls \'an Afgevaardigden. Hetvcrschil ls ¢>t desenaat
een voorkcur beeft voor een vlrtuele
muur- \'all scmorcn, radar en satelliercontroles. Hrt effect is hetzclfde, zeggen
deskundig "'de grens g.aat dicht.
ln hetdeil'ai •erd duidcl ijk dater menln enchillcu z.ijn 01 er de 11 H! mlljoca illeplaulie ;aJ in b t b.nd zijn. Het

Huis 1·an .\fgcn ardigden nam eind 1·orig
jaar cen wee aan die een illegaal verblijfin
de \'S strafbaar seeit. Ook hulp aan illegalen moet 1olgcns bet Huis stratbaar worden. De Senaat is b ier tegen. De Scnaat
wil, nee als president George W. Bu sh ,
juist dat de illegal en di cal in hee land
zijn. en 1·cclal een baan h cbbcn, ccn volledlgc of tijdeli,ike vcrbl ijfsstatus luljgcn.
Com plic:uie is alleea dat de Repub likcl nc11 in de Senaat op dit p unt diep verdeeld zijn. Con •en-:>.tie' l' n, !!dcid door de
voorzitter van de Rcpublikcincn in de Scnaat, Bill Frist, willen de illcgalen n iet tegemoetkomen. nan beloo n je wctsovcrtrcdcrs. zcgt Fr ist. 'laar er tckcnt zicb een
mecrderheid
Democraten en gematigde Republi keincn afdi de illegalen
onder 10orwa.trdcn ccn •crblijfncrgunning
c 1 en. Hetdtbat hicrovcrgaat
1 olgcnde "eek door.
In het .\merikaa nsc systccm ncmcn hct
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Vijf foto's later nodigde hij mij uit om wat te drinken in zijn k/eding zaak,
waarvan ik later zag dat hij we/ heel vee/ concurrentie had in de verderop
/iggende straten.
De verkopen gingen s/echt maar hij was trots dat hij de opleiding van zijn
drie kinderen kon beta/en, en ze kregen ongenadig op hun flikker a/s ze
niets uitvoerden.
In zijn jongen jaren had hij in de haven van New York gewerkt, 10 jaar fang,
vandaar zijn Amerikaanse accent. Zijn ouders kwamen uit Iran, en vroeg
me constant af of hij nu joods of mos/im was. lk vond het raar dat ik daar
mee bezig was, dat interesseert me normaal niet zoveel, maar dat roept dit
land op denk ik, of lag het aan het doe/ van mijn reis? En a/s mensen geen
re/igieuze attributen dragen, zie je soms het verschil al helemaa/ niet.
Zijn lraanse ouders zijn in de jaren '50 naar Israel gekomen, waarna hij is
opgegroeid in tentenkampen. Hij is trots wat hij voor zichzelf en zijn familie
heeft opgebouwd. Toch heeft hij het financieel zwaar en klaagt hij over de
verlaagde kinderbijslag. Vo/gens hem gaat al het geld naar het militaire apparaat. A/s je na gaat dat heren een dienstplicht hebben van drie jaar en
dames van twee jaar, kan je daar we/ een voorstelling van maken.

rak 1s
poli:ondi,r, get dat
!id in.i sche
.incse
ieren
!gens
>rties
n be-

!

-

........... 11 11,,111n

Shi'ieten

YUOl ll~lll~llJK

Sunnieten

~I Zuivering Shi'ieten

t;J Zuivering Sunnieten

at de
tgere
zijn
mde
g zei
r tc-

dat
:sing
en is

Al-Rashid.

1

'

r...._

lk zit nu in het hostel te ontbijten, tegenover een heel triest uitziende vrouw.
Zoals me al verteld was, vele hostels in Tel Aviv hebben permanente bewoners, niet de meest fortuinlijke mensen en niet al/een in financieel opzicht,
zoals ik deze vrouw zie.
Zo snel naar buiten en Loulou en Saed bellen, en een ander hostel zoeken.
Hopelijk kan ik vandaag wat met hun afspreken. Zo niet dan ga ik vandaag
Tel Aviv in om een beelje te acclimatiseren.
Vee/ rondgelopen , deels omdat dat de beste manier is een stad te leren
kennen, anderzijds toch een beelje bang voor a/le verhalen. Niet met de
bus reizen vanwege gevaar voor aanslagen, had ik mezelf en anderen
ingeprent. Maar al snel vergat ik dat, slim of niet slim. De wijk waar ik rondgelopen heb is Neve Tsedek. De eerste woonwijk alleen voor de joden,
geinitieerd door Meneer Rochar. Je ziet hier gebouwen uit '10, '20, '30 en
'40 jaren. Vele joodse, modernistisch geschoolde architecten zijn in de loop
van deze jaren naar Palestina gekomen om hun 'beloofde land' mede op
te bouwen. lk heb dan ook nog nooit zoveel panden met deze stijl bijelkaar
gezien. Of het allemaal 'zuiver' modernistisch is weet ik niet, ik ben voornamelijk aan het dwalen geweest.

~rojected

Length of Wall

832 km. more than double the length of the Green Line. 12

_ocation of Wall

Only 6% of the Wall will be within 100 meters of the Green Line.

_and to be de facto Annexed
nto Israel

47.6% of the Occupied West Bank

~ercentage of Settlers
)utside Wall:

88.6%

~ercentage

of Palestinians
o be Trapped Inside Wall

89.5%

\lumber of Palestinians
solated Between the Wall
md the Green Line

249,000 (10.5% of the Palestinian West Bank population}. Of this,
approximately 20,000 Palestinians will be living in the "closed zone.·

\lumber of Palestinians who
Nill be Separated from their
_and by the Wall

329,000 (13.8% of the Palestinian West Bank population)

Gisteravond ben ik uiteindelijk toch bij de familie van Loulou geweest. Haar
he/e fami/ie was er, vier zussen, mannen en kinderen. lk, met mijn Nederlandse aannames, ging er vanuit dat zij samen of opzichzelf zouden wonen
. Geen van beiden dus. lk kwam tussen 16 andere mensen terecht. Hierdoor sprak ik weinig met Saed en Lou/ou, en vee/ meer met haar zussen en
hun mannen. Een van de schoonbroers wist vee/ van het conflict af, vanwege zijn studie, geschiedenis, maar ook vanwege persoonlijke interesse.
Hij vond het moeilijk om te zien hoe ik hier een project voor mijn studie uit
zou kunnen ha/en. /edereen dacht namelijk dat ik een politiek, geschiedenis
gerelateerde studie zou doen, ipv van een bouwkundige opleiding.
Hij vroeg of ik veel over het volk zelf had gelezen, of met name over het
politieke vraagstuk. Oat laatste is waar. Misschien moet ik meer over de
cu/turele achtergrond gaan lezen. Het kwam er uiteindelijk op neer dat ik
voorname/ijk met deze jongen heb zitten praten en nauwelijks met Loulou
en Saed. Omdat ik ze zelf niet kende leverde dat voor mij een ongemakkelijke situatie op. lk had het idee dat het wrevel opleverde, maar dat weet
ik niet zeker. Haar zus vroeg of ik zaterdag mee naar Jerusalem wilde, zij
waren er ook al een geruime tijd niet geweest.
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lk ben vanuit het hostel langs de kustlijn naar Yaffa, het oude, overwegend
Arabische dee/ van Tel Aviv, gelopen. In de haven raakte ik een beetje verdwaald, en via een bouwplaats ben ik weer naar boven gek/ommen, de bewoonde wereld in en vond al snel mijn weg weer naar de oude stad. Terwijl
ik de heuvel opliep werd ik aangesproken door een man, die me van a/Jes
verteldetover Yaffa . Het kwam er op neer dat het de beste plek op aarde
was om te wonen.
Alles is helaas gesloten, het is vrijdag 18:00 uur.
Op mijn weg terug was ieder stukje gras langs de boulevard gevuld met
etende en waterpijp rokende Arabische families. Er waren we/ enke/e lsraeliers, maar vee/ waren het er niet. Het lijkt hier toch allemaa/ redelijk
te gaan. Dan vraag ik me hier echt af, waarom kan het hier we/ en 65 km
verderop niet?
Dorpen zullen misschien gescheiden zijn, maar moeten naast e/kaar kunnen bestaan. Wat zijn de grootste struikel blokken voor een twee staten
oplossing en waarom willen de Palestijnen niet 100 % lsraelisch burgerschap aannemen? Nu hebben ze in feite niets, zijn ze stateloos en hebben
nauwelijks rechten.

Vandaag, zondag, is het me dan eindelijk gelukt om mezelf over de spanning heen le he/pen. Misschien ook niet zo gek dat ik twee dagen nodig
had een beetje le wennen hier. Het is echt een andere wereld.
lk ben ook wet gemotiveerd door een meisje hier in dit hostel, Petra hostel
in Jerusalem . Zij doet al/es alleen, en al/es per taxi. Dal had fre me ook al
voorgesteld, omdat ik natuurlijk wet, op wat voor een manier dan ook, een
auto nodig zou hebben.
Maar mijn god, wat zag ik daar tegen op. lk heb geld opgenomen bij de
bank, ben naar Damascus Gate gelopen, omdat ik wist dat ik daar Palestijnse taxichaufffeurs zou aantreffen, ipv lsraelische. En de laatst genoemde zouden wellicht niet op mijn verzoek zijn ingegaan. lk heb een chauffeur aangesproken, en ben met hem over de prijs gaan onderhandelen.
Dal ging me beter af dan ik had gedacht, loch heb ik le vee/ betaa/d, maar
goed, ik vroeg ook meer van hem dan alleen maar van A naar B rijden . Hij
ging direct op mijn verzoek in om mij fangs de muur le rijden . De foto 's die
ik gemaakt heb, de p/ekken die hij me heeft laten zien, het landschap, ik
moest een eerste slap maken en dat was me heel wat waard.

Op vele plekken wordt nog aan de muur gebouwd. Het wrange is dat vele
Palesijnen zelf aan de muur mee bouwen. Zeer tegenstrijdig. Maar omdat
de werkloosheid onder deze bevolkingsgroep zo hoog is, hebben ve/e
mensen een pragmatische instelling gekregen, er moet immers gewoon
eten op tafel komen . Een zorgstelse/ is er namelijk niet. Heel simpel, geen
werk betekent geen eten, of afhankelijk zijn van de goedheid van anderen.
Hoe principiee/ kan je in deze omstandigheden zijn?
De taxichauffeur begreep die mannen we/, maar was blij dat hij niet in hun
schoenen stond om deze keuze te maken.
Hij koos de checkpoints zorgvuldig uit, sommige durfde hij echt niet te passeren, daar waren rare dingen gebeurd, wat, zei hij niet.
In een stadje of buitenwijk van Jerusalem, afhankelijk naar welk standpunt
je kijkt, ik geloof Abu dis kwamen we een groepje kinderen tegen, omringt
door lsraelische militairen. Hij zei lachend dat die kinderen stenen hadden
gegooid naar die militairen, waarvoor ze nu streng werden toegesproken
en lichtelijk geintimideerd. Op vele vragen die ik hem stelde zei hij, What
can we do about it .. . Het /even draait op een andere manier we/ door, de
gewone man kan niet eeuwig in het verzet.

•
•

Hij koos de checkpoints zorgvuldig uit, sommige durfde hij echt niet te passeren, daar waren rare dingen gebeurd, wat, zei hij niet.
In een stadje of buitenwijk van Jerusalem, afhankelijk naar welk standpunt je kijkt, ik geloof Abu dis, kwamen we een groepje kinderen tegen,
omringd door lsraelische militairen. Hij zei lachend dat die kinderen stenen
hadden gegooid naar die militairen, waarvoor ze nu streng werden toegesproken en lichtelijk geintimideerd. Op ve/e vragen die ik hem stelde zei
hij, What can we do about it ... Het /even draait op een andere manier we/
door, de gewone man kan niet eeuwig in het verzet.
Vele wegen waarvan hij dacht dat die gewoon nog open waren, waren
inmidde/s afgesloten. Een dee/ van de muur was er a/vast geplaatst of er
was een hoop puin op de weg gestort. Dus het kwam er vaak op neer dat
we dat we om moesten draaien, opzoek een andere route. Zelfs hij zat er
soms naast, hoe had ik dat in mijn eentje ingodsnaam allemaal moeten
uitvinden

'We ARE AN UNMOBILIZED PEOPLE . We ARE UNLED . 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 DEMONSTRATIEONS. THEY PROTEST .

Bur 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 PROBABLY,
WE DON'T EVEN WATCH. WE ASSUME IT IS HAPPENING TO SOMEONE ELSE ; WE CAN LOOK
AWAY, AND GO ABOUT OUR BUSINESS.'

'ISRAl'.:LISCHE 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 VOEL T 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 .'
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Nu ik dit allemaal heb meegemaakt vind ik het minder eng om daadwerkelijk in mijn eentje het checkpoint naar Bethlehem te passeren.
Toen ik bij de toeristen informatie ging vragen hoe ik naar Bethlehem kon
komen, zijden ze dat ze daar geen informatie over hadden. Ongelooflijk.
Deze stad ligt 6 km ten zuiden van Jerusalem, maar omdat het een zogenaamde no-go area, mogen ze daar denk ik niets over zeggen. Ze wist al/een dat ik naar Damascus gate moest /open.en a/daar opzoek moest gaan
naar busjes.
lk ben naar Damascus gate gelopen, heb gevraagd waar de sherut (service
taxi) naar Bethlehem ging, en ben ingestapt. Orie shekkel voor 6 km, samen
met alleen maar Arabisch sprekende mensen in het busje. Er ging een
meisje tot het einde mee, dus tot aan het checkpoint. lk kon gelukkig met
haar mee /open, want het is toch heel bedreigend, die grate hoevee/heid
militairen, wapens, pantservoertuigen, wachttorens, betonafzettingen, en
honderd meter verderop de muur. Het was prettig om bij iemand te zijn, die
wist hoe het spel/etje gespee/d moest warden.

- - .

lk vond het verschrikkelijk, de tranen stonden achter mijn ogen. /k probeerde de soldaten (18 tot 21 jaar) aan te kijken, maardat wi/den ze niet. lk denk
dat ze dan hun pokerface verliezen, ook al zal dat niet zo snel gebeuren, zo
Jang ze in een groep opereren. Honderd meter verderop stond die enorme
muur en daarachter al/erlei taxies om mensen rond te rijden. Dit zie je bij
a/le checkpoints, ervoor en er achier is het een drukte van jewelste, omdat
de checkpoints vaak de enige toegangen zijn tot dorpen en steden.

VANOCHTEND OM

06:30

OPGESTAAN EN WEDEROM NAAR DAMASCUS GATE GELOPEN OM

DE SHERUT NAAR BETHLEHEM TE NEMEN. 01T ZIJN ARBISCHE TAXIS DIE OOK ALLEEN DOOR
MOSUMS EN TOERISTEN GEBRUIKT WORDEN. JooDSE ISRAEUERS ZUL JE HIER NOOIT INZIEN . 00K HET OPSCHRIFT OP DE TAXIES IS IN HET ARABISCH.
HET WAS DIRECT RAAK, WE HADDEN NOG GEEN

100

METER GEREDEN OF WE WERDEN

AL AANGEHOUDEN DOOR EEN GEPANSERD ISRAELISCH VOERTUIG . fEDEREEN MOEST ZIJN
OF HAAR IDENTITEITSPAPIEREN LATEN ZIEN, ECHT KIJKEN DEDEN ZE NIET, EN LIETEN ONS
DAARNA WEER GAAN. fK WAS DE ENIGE VAN HET BUSJE DIE DE GRENS OVER GING, MAAR
HET GING SOEPEL ZE KEURDE ME GEEN BLIK WAARDIG . TEGEN DE MUUR AAN STOND EEN
HELE GROEP MANNEN TE WACHTEN, EN MAAKTEN GELUIDEN EN OPMERKINGEN NAAR ME,
ACH JA . 0AARNA WEDEROM EEN TAXI GENOMEN NAAR DE UNIVERSITEIT. 0AAR WERO IK
DIRECT AANGESPROKEN DOOR DE BEVEILIGING WANT ZE WISTEN DAT IK ZOU KOMEN, EN
WERO DIRECT NAAR MR SCARPA GEBRACHT. Hu WAS ERG VRIENDELIJK, WE ZIJN zo 'N

% UUR

2

BEZIG GEWEEST, HIJ HEEFT ME MEE NAAR HET OAK GENOMEN ALWAAR DE MUUR

GOED WAARNEEMBAAR WAS. VAN AF HET OAK KON JE OOK GOED DE NEDERZETTINGEN
ZIEN. fK VROEG ME HARD OP AF WIE HIER NU IN GODSNAAM WIL GAAN WONEN .

JUST NORTH OF THIS CITY, YOU CAN CLIMB TO THE TOP OF A BLUFF OVERLOOKING PART
OF THE DARK CONCRETE BARRIER THAT IS SLOWLY SNAKING ITS WAY NORTHWARD ALONG
THE WEST BANK. FOR NOW, IT STOPS ABRUPTLY IN A CLOUD OF CONSTRUCTION DUST AT
A MAKESHIFT CHECKPOINT A FEW HUNDRED YARDS FROM HERE.
Bur AT DUSK, ITS FUTURE PATH IS OUTLINED BY A NECKLACE OF LIGHTS. FOLLOWING ROUTES TRAVELED BY ISRAELIS, THE LIGHTS TURN EASTWARD, TO TRACE THE CONTOURS OF
BARREN HILLS BEFORE COILING TIGHTLY AROUND THE KOCHAV YAAKOV SETTLEMENT. THE
SURROUNDING TERRITORY, INHABITED BY PALESTINIANS, IS ENVELOPED IN DARKNESS .
FOR THOSE WHO IMAGINED THE NEW iSRAELI SECURITY BARRIER AS A SIMPLE LINE ON A
MAP, THE IMAGE IS ILLUMINATING. IN CERTAIN RESPECTS, THE PROPOSED 450-MILE BARRIER IS A MODEL OF PLANNING REDUCED TO ITS MOST PRIMITIVE - THE DESIRE TO DIVIDE
BLACK FROM WHITE, US FROM THEM . CONCEIVED IN 2002 TO PROTECT iSRAEL FROM
TERRORISTS, IT HAS BEEN EXTOLLED AS A NECESSARY TOOL FOR SELF- PRESERVATION .
IT HAS ALSO BEEN ASSAILED AS A FORMULA FOR GHETTOIZATION AND A SYMBOL OF COLONIALISM.
Bur ON A FUNDAMENTAL LEVEL, IT IS ALSO A PIECE OF ARCHITECTURE. AND ITS CONSTRUCTION HAS GENERATED AN ARCHITECTURAL DEBATE AS CHARGED AS ANY IN THE
POLITICAL REALM .

IN EARLY JANUARY, THE NEW YORK TIME'S ARCHITECTURAL CRITIC, NICOLAI 0UROUSSOFF, LABELED THE APARTHEID WALL IN PALESTINE/ISRAEL AS " oN A FUNDAMENTAL
LEVEL . .. A PIECE OF ARCHITECTURE
THE ASSERTION THAT THE APARTHEID WALL IS ARCHITECTURE IS AS ABSURD -- AND
DANGEROUS -- AS SAYING A GUILLOTINE IS BEAUTIFUL.
ARCHITECTURE IS ESSENTIALLY ABOUT CREATING SPACE AND AS WEBSTER'S DICTIONARY
SAYS , "USUALLY HABITABLE SPACE." ONE MIGHT ADD ARCHITECTURE IS ALSO ABOUT CREATING INSPIRING OR BEAUTIFUL SPACE . SPACE THAT IS , IN SOME WAY, AN AFFIRMATION
OF LIFE .
THE WALL KNOWS NOT OF SPACE, INSPIRATION OR IDEAS. IT KNOWS NOT OF BEAUTY OR
TRANSCENDENCE. ITS ONLY MESSAGE IS DEATH .
THE APARTHEID WALL MAY NOT BY AN'L S.TRETCH OF THE IMAGINATION BE DESCRIBED AS
ARCHITECTURE.
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