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Hebron (al-Khalil, 'vriend') is een van de plaatsen waar de bezetting erg voelbaar is. Het is de 
grootste stad van de Westelijke Jordaanoever. Hebron maakte geen deel uit van de Oslo-
akkoorden van 1993 en bleef onder Israëlische militaire controle. In 1997 kwam er een 
speciaal protocol die de stad indeelde in een H1 (80%) en H2 zone (20%). In de H2 zone leven 
naast extremistische kolonisten nog 35.000 Palestijnen, die zwaar worden te lijden hebben van 
de kolonisten en het leger. In de oude stad palmen kolonisten geleidelijk aan de huizen van 
Palestijnen in. De winkels in het centrum zijn gesloten en de deuren dichtgelast. Shuhadastraat 
(‘martelaarsstraat’) was ooit een van de drukste marktplaatsen met een busstation. Vandaag is 
het een spookstraat, met militairen en kolonisten die hun ogen hebben laten vallen op de 
leegstaande huizen. In de wijk Tel Rumeida zitten enkele tientallen Palestijnse families 
opgesloten in een getto onder militaire controle, naast kolonisten die er zich gevestigd hebben 
en er verschillende families hebben verjaagd. Ze kunnen er alleen maar in en uit via enkele 
militaire controleposten. Bezoek mogen ze niet ontvangen. Alleen buitenlanders worden nog 
toegelaten, maar de vraag is voor hoe lang nog. 

We bezochten de familie van Hashem, die drie jaar geleden overleden is. Hij kampte met 
hartproblemen. In 2015 waren er verschillende betogingen waarbij op grote schaal traangas is 
ingezet, tot in het huis van Hashem die bevangen werd door het prikkelend goedje en in coma 
viel. Zijn vrouw en zoon droegen hem naar het checkpoint want een ambulance is in de wijk 
niet toegelaten. De soldaten lieten hen daar tien minuten wachten tot hij overleed. Nasreen, 
zijn vrouw, is duidelijk aangedaan als ze ons het verhaal vertelt. Ze wonen onder de woning 
van de leider van de Jewish Defence League, een extremistische kolonistenorganisatie 
opgericht door Meir Kahane en waar ook Baruch Goldstein lid van was. Baruch Goldstein 
richtte op 24 fevruari 1994 een bloedbad aan onder biddende Palestijnen in de Ibrahimi 
Moskee. Hij doodde 29 mensen. Nasreen, moet nu instaan voor het onderhoud van het gezin 
dat vier kinderen telt. 

Je kan de filmpjes over de terreur die de inwoners van Tel Rumeida en omgeving moeten 
ondergaan vinden op de website van de Israëlische mensenrechtenorganisatie Btselem. 

Meer informatie 
www.btselem.org (Israëlische mensenrechtenorganisatie) 
https://www.facebook.com/media.yas/ (Youth Against Settlements)  

palsolidarity.org (International Solidarity Movement) 
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