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Getuigenis 5: The Boy from H2 
 

 
De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem maakte de korte 

documentaire The Boy from H2, waarin ze de 12-jarige Muhammad Burqan volgt. 

Hij leeft in zone H2 in Hebron, het stadsdeel dat onder volledige controle van 

Israël staat en waar de nederzettingen zich bevinden. Zo’n 43.000 Palestijnen 

die er wonen worden er in hun bewegingsvrijheid beperkt omwille van de 800 

kolonisten in de Israëlische nederzettingen. Zo mogen Palestijnen in H2 niet 

wandelen in een stuk van de hoofdstraat, maar moeten ze een paadje op een 

heuvel nemen. Ook autorijden is Palestijnen in het grootste deel van H2 niet 

toegestaan. 

 

Palestijnen ondergaan er systematisch het geweld van het Israëlische leger en 

van de kolonisten. Veel van de kolonisten in Hebron zijn erg radicaal en menen 

dat Palestijnen geen recht hebben om er te wonen. Ze inspireren zich hiervoor 

op de Bijbel en stellen dat er geen kruimel land naar de Palestijnen mag gaan, 

omdat God het land aan de joden beloofde (cf. de verhalen van Abraham, Jacob,  

Mozes). Regelmatig worden Palestijnen aangevallen en gepest door kolonisten en 

kijkt het leger toe.  Daarom verhuisden al vele oorspronkelijke inwoners, behalve 

zij die het zich financieel niet konden veroorloven. 

 

Het leven van Muhammad speelt zich af in zijn drukke thuis – hij heeft negen 

broers – en op de straat, waar hij voortdurend geconfronteerd wordt met het 

Israëlische leger en de kolonisten. Net zoals andere kinderen wordt hij 

regelmatig opgepakt door soldaten op verdenking van het gooien van stenen. 

Dergelijke arrestaties gebeuren vaak ’s nachts, waarbij willekeurig kinderen uit 

hun bed gehaald worden. In 2016 werden zo’n 1.332 kinderen aangehouden en 

eindigden er 300 in de cel. Volgens de Palestijnse afdeling van de 
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kinderrechtenorganisatie Defense for Children International wordt kinderen 

tijdens hun ondervraging systematisch psychologisch en fysiek geweld 

aangedaan. In tegenstelling tot Israëlische kinderen worden ze vanaf 16 jaar 

bovendien vaak als volwassene berecht en dat voor een militaire rechtbank in 

plaats van een burgerlijke.i 

 

                                                           

i Trailer The Boy from H2: https://www.youtube.com/watch?v=lSjS_2lPFak,  

Ander bronmateriaal: http://www.dci-palestine.org/;;  

Geweld vanwege kolonisten: 

http://www.btselem.org/video/20160516_settlers_assault_palestinian_photographer; 

https://www.youtube.com/watch?v=kem1ajIKv1k;  

Geweld vanwege het IDF: https://www.youtube.com/watch?v=0MWiPhRylGg;  

Arrestaties kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=PDaMlJVcMkA, 

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/video-israeli-night-raids-sleeping-palestinian-

children, https://palsolidarity.org/tag/child-arrest/ 


