Getuigenis 4: Speed Sisters

In de documentaire Speed Sisters van de Canadees-Libanese Amber Fares
maken we kennis met het eerste vrouwelijke racingteam in de Arabische wereld.
De vijf Palestijnse meisjes die er deel van uitmaken, hebben niet alleen hun
gender tegen. Op de Westelijke Jordaanoever wordt hun strijd om een trofee nog
eens extra bemoeilijkt door de Israëlische bezetting.
Vooreerst moeten de organisatoren van de races er circuits improviseren, zoals
op de groentemarkt van Jenin of de presidentiële landingsbaan in Bethlehem.
Maar tevens is vooraf oefenen onmogelijk. Zo zien we in de documentaire
teamlid Noor het circuit van de race noodgedwongen memoriseren met
balpennen op de livingtafel.
Ondanks alle obstakels slagen ze er toch in om te racen en … te wínnen.
Bovendien klautert de faam van het team langzaamaan over de muur tussen de
Westelijke Jordaanoever en Israël en komt hij de internationale media ter ore.
Op weg naar een afspraak met de Duitse pers raakt racer Betty echter
geblesseerd wanneer ze aan een wegblokkade een traangasgranaat in haar rug
afgevuurd krijgt. Traangas doet teamleider Maysoon dan weer terugdenken aan
haar kindertijd, toen ze het gas op weg van en naar school dagelijks inademde.
Die herinnering komt boven aan checkpoint Qalandia tussen Jeruzalem en
Ramallah. Aan dit checkpoint vinden vaak schermutselingen tussen het leger en
Palestijnse betogers plaats. Zonder het checkpoint zou de reistijd tussen beide
steden een kwartier bedragen, maar vaak is ze anderhalf uur onderweg voor een
bezoekje aan haar ouders.
In tegenstelling tot Maysoon en Noor, die in Jeruzalem wonen, wonen de andere
meisjes op de Westelijke Jordaanoever en mogen ze niet vrij rondreizen. Om
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Israël binnen te mogen hebben ze een fel begeerde vergunning van de
Israëlische overheid nodig. Wanneer Marah die eindelijk krijgt, kijkt ze haar ogen
uit in Jeruzalem, waar ze zoals de meeste Palestijnen nooit eerder kwam: ‘De
Israeli’s palmden onze mooiste plekken in.’ In Jaffa zwemt ze dan op 19-jarige
leeftijd voor het eerst in haar leven in zee, met kleren en al, tot zonsondergang
… Voor Mona, het laatste lid van het team, is dit alles de reden waarom ze achter
het stuur van een racewagen kruipt. Een trofee kan haar gestolen worden. Zij
racet voor de bevrijding… i
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Trailer Speed Sisters: https://www.youtube.com/watch?v=GNC9FAtHkyU

2

