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Over de moord op Juliano Mer-Khamis en de hopeloos-
hoopvolle tendens naar artistiek geweldloos verzet
in de Palestijnse gebieden

Jul iano Mher-Kamis

'Kunsl  a s vrr .1e ze fexpressre n een

or.l-lgev ng vo beperkingen Kutnst als

g-! \ê l . l  oo) \er le l  - ier  ,  ee ' te!o '  r lo

l . rael isc l^-  be,zeLt -9.  - . r  r ,  ool  rege

.rereotrepe bee de^ \  ên ier  Pal^ 'LU- ' .
lsraèl isch corr f  ic t ,  van het sraél ische

en van hel  Pa est .1r-rse volk '  Dat is wat

Jeroen Coppens aantrof toen h'1 t  dens

delaarwissel ing door de Weste 1ke

Jordaanoever t rok.  f  ' , ]  ontmoette er

o a.  Jul iano Mer Khamls,  c le le ider var-r

f  xe r '€\pl6- |  h^at 'e d e als acre-,r  en

' i lm'eg;.591-r-  OOt in f  U'Op.,  uel  er tO^etO

gen et  Of ee'oe ge^oor 'War t  op

4 apr i l  werd Mer-Khamis voor de ngang

van z |r theater doodgeschoten.

Een bitte re n:'rsn-ra:rl< cn cen cyniscl-r ger-r-roed,

d:rt  is wrt overbl i j f t  n;r de brut:r le rroord op

Jnl i ;rno Mer'-I(hirr.r-r is, rrt ist iek lcide r v;rn Thc

Freedor.r-r The rtrc'  in het vluchtel ingcnl<;rrrp

v:rn Jenir-r (Westcl i jkeJord:rrnoeve r) op m;.urr.r-

d.rg +:rpri l  zorr. Hi j  werd voor de ir-rgang v:rn

het the :rteÍ nccrgeschoten door ccr.r gcmrs-

Itcrdc m;-Lr.r dic volgcns de pol i t ic in vcrb;-Lnd

gebracht k;rr-r worden met de extrer-r-ristischc

islan-r i t ischc olg;rnisatie Hrmas. Zi jn'rcsis-

t:urcc through rr: tr f i losofic brrcht hcrn crtoc

thcrtcr tc r l l l<cr.r i r .r  zce r nrLlwc s; lmcnrvcrl<ing

r.net de bewoncrs van het vluchte lir-rgcr-rl<r-Lmp,

or-n zo gervcldloos te protestel'en tegcn dc rv;-Ln-

tocstandcn in hct confl ictgcbicd cn tc bonu'cr.r

;-L;rr-r de Palcst i jnsc identi teit .  De lsr lël isch/

P:r lcst i jnsc :rctcur en regisse ur l<lcurdc stccds

buitcn de l i jncn cn durfde tcgen dc schcncr-r

tc scl-roppcr-r, :r:rn bcide zijdcn v;rr-r hct con-

f l ict.  Mcr:- l(h;rr-nis bckri t isccrdc nict cr-rkcl dc

Isr:rël ischc bczctt ing vrrn dc Westcl i jkcJor

dlauocvcr cu dc zior-r ist ischc idcologic rva:rrbi j

l rd ic.r lc jodcrr  st . rp voor st . rp urccr-glorrdgc-

bicd probcrcn in tc paln-rcn; hi j  onth:r:r lclc ook

dc radic;r lc islam op veel kr i t iek, spccif ick rv;rt

bctrcft dc infcricll[c st;ltus v:rn de vrourv il.r

dc Arabischc wcrcld. Orr dic rcdcn kwam hi j

tcrccht ir-r dc gri jzc tussel lzonc v;-Ln hct confl ict

cu rvcld hi j  v.r r r  r l lc  k.rntcn bclr . igd.  Hocrvcl

hct kind v:rn zi jn joodsc nocdcr Arnl,  rvcrd hi j

ir-r Isr:rël door zijr-r cllg;lgement en lllze t voor'

dc P;-r lcst i jnse z;r l l<;r; .rnzien rr ls een verr ldel. '

I r.r Pr l csti n rr rr r.rdc rz ij ds, beschour.vden r:rd icalc

nrosl ims hcr.n r-Lls ccr-r gev;rr-Ll l i jke jood. Aen-

vlnkcl i jk drrchtcn de jongeren v;rn het vluchtc-

l i r-rgcnklr-np zelfs dirt  hi j  :r ls spior-r werkte voor

zionisr ischc kolonisten.

Nicts vlr.r  d:rt  :r l lcs. Jul i ;-Lno Mer-I(h:rmis

wils ccu v:rn de velen die boven de gleuzen vru

hct confl ict,  boven de stereotiepen er-r hokjes uit

l<on dcnl<cn cn dror.r.rcr.r, ir-r dc hoop d:rt the:rter

.r1s tcgcngif l<:rn dicncn tegen de oorlogstrau-

r.na's; drrt  het een toekorlst k:rn biedcu:r:ru dc

gctolme nteelde P;-Llestijnse jcr.rgcl cu mcc krt.t

bourvcrr .r .rrr dc contorr lcrr r ' .rrr de P.r lest i j rrsc

idcnti tci t  e u n;rt ie. Met de dood v:rn Jul irno
is dc bcrveg irrg ccrr v.r n h.r.r r  bcl.r  ngri jkstc

prot:rgon isten kwij t ;  des:r lniettemin bl i jvcn

t:rllozc bruggcnbouwers zich elke dag ir-rzetter-r

om dc gcsplnncn sitr-r l t ie vi ;r  the:rter en kunst

dr;raglijker te r.n;rl<en. Ondrnks het verdriet.

ondanl<s dc bcdrcigingen. ond:rnks de kogels.

In lv:rt  volgt,  z:r l  ik de brcdere context v:rn

l ' rcr art ist icl< govcldloos verzet in de P:r lcs-

t i jnsc gebieden schetsen. In clecerrber zoro

enjanurri  zorr trol< i l< nvee rveken lang door

dc Wcstcl i jkc Jordrrnoever. Arnv;rnkel i jk uit

pcrsoonli jke interesse, r-r-ret:r ls doel het gebicd,

hct volk cn hct confl  ict dircct- zonder tussen-

l<olust vlr.r  ccn journ;r l ist ick l<ldcr - te leren



kennen. De reis sprak me echter ook al snel
aan als theaterwetenschapper en dramaturg:
ik trof in het gebied talr i jke kleine culturele
ir-ritiatiever-r, zoals The Freedom Theatre, vaak
verstopt in chaotische, labyrintische vluch-
tel ingenkampen. Ik sprak er merJul iano en
andere leiders van het art ist ieke verzet; stuk
voor stuk gedr even voorvechters van de hoop
ir-r een clagelijkse realiteit die voor velen eerder
uitzichtloos lijkt. Ondanks l-run onderlir-rge
verschillen 1-rebber-r al deze initiatieven al-
len-raal éér-r ding gelreen: ze willer.r de sociale
en culturele toestand in de bezette palesti jnse

gebieden thematiseren, overdenken en ver-
werken via kunst. Kunst als vri je zelfexpressie
in een ongeving vol beperkir-rgen. Kunsr als
geweldloos verzet, niet alleell regen de Isr.aëli-
scl're bezetting, rnaar ook tegen de stereotiepe
beelden van 1-ret Palestijns-Israëlisch confl ict,
var-r het Israëlische en van het palestijnse volk.

Beautiful resistance

Het verhaal begint in het vluchtelinger-rkamp
Aida, vlakbij Bethlel.rem, letterlijk in de
schaduw van de veiligheidsrnuur.r Sinds de
Arabiscl.r-Israëlische oorlog van r94S biedt het
kamp onderdak aan 5ooo palestijnse vluch-
telinger.r. De renren die er in de jar.en vijftig
cloor de Verenigde Naties werden opgebouwd,
hebben onderrussen plaats geruimd voor
rudimentaire huizen, maar het vluchtel in-
genkar.np blijft een achrergesrelde en ongure
buurt rnet veel annoede en regehnatige scher-
nrursel ingen russen Palesti j rrse jongeren en
Israëliscl.re milirairen. Middenin het vlucl.rre-
lingenkamp treffen we het Alrowwad-thearer
aar-r.+ Dit kleine cultureel centrllm functio-
lueert in een relat iefonstabiele buurt als een
veilige creatieve plek, waar de jeugdige ir.rwo-
ners van Aida op een alternatieve manier kun-
nen omgaan met de probler-r-ren en traumat
van de bezett ing. Gesteund door een tean van
vrijwilligers, organiseert Abdelfattah Abus-
rour er workshops rond video er-r fotografie,
spelnar-r-riddagen, en talloze andere sociale
ir-ritiatieven voor de lokale gerneenschap.

Maar Alrowwad is vooral bekend voor
l-ret tl-reater dat er gernaakt wordt met en door
de jongeren van het vluchtelingenkamp. Ll
Blmte the Wolf (zoo9) wordt het sprookje van
Roodkapje geherinrerpreteer d; de wolf wordt

gearresteerd en staat terecht voor zijn daden.
Ti jdens het proces bl i jkt echter dat de wolf niet
door en door slecht is, zoals algemeen wordt
aangenomen, en dat de schuldvraag bijgevolg
conplexer is dan eerst gedacht. Het stuk gaat
daarnree in tegen de stereotiepen en vooroor-
delen die in elk conflict, er.r ir.r l'ret bijzonder
dat tussen Palestina en Israël, opduiken en zo
n.roeilijk uir re roeien zijn. Niet elke palesrijn is
een terrorisr. Niet elke Israêl i  een zionisr. En
absoluut niemand woldt geboren met een gen
voor haat ofagressie.

'This is notyourhome'

InWe are the Childre n of the Camp (zoo3) wordt
de geschiedenis van de Palesrijnse vluchtelin-
ger-r vanafr948 tot op heden geschetst door de
kinderen van Aida. Het stuk evoceert vooral de
war-rhoop waat van de Palesrijnse geschieclenis
doordrongen is: de wanhoop toen hun groot-
ouders in 1948 uit hur-r dorpen verdreven wer-
den, de wanhoop als gevolg van de eer sre en
tweede ir-rtifada en de wanhoop als gevolg var-r
de vei l igheidsmuur die her kamp sinds zoo5
grotendeels omsingelt. Toch toont het str.rl< de
geschiedenis niet zozeer als klaagzang, maar
eerder ais een verhaal dar bl i ivend herhaald

rnoet worden om bij de jongere generarie het
beseflevend te houder-r dar er ergens buiten
de vei l igheidsmuur een plek is, die hun echte
thuis is. Ook al kent de jeugd gcen andere rea-
liteit dan die i,an her vluchrelir-rgenkarnp. Ook
in l-ret Ibdaa Cultural Centers, t ien ki lometer
verderop in l-ret vlrrcl-rtelinger-rkan-rp Dl-reisl-rel-r,
wordt de geschiedenis steeds opnieuw her-
haald, zowel n.rondeling als via de graffiti die
het hele kamp decoreren, om haar zo over te
dragen op de jongere generarie. 'This is not
your home.'  Die harde boodschap is de enige
manieL on het besefvan het recht op terug-
keer, dat de Verenigde Naties in r948 reeds
erkenden voor alle vluchtelir-rgen, or-rder cle
jonge Palestijnen levendig te houcler-r.

Building a generation
De bewoners van de vlucl-rtelingenkampen zijr-r
vaak kansarrn. Om die reden zorgt Alrowwad
ook voor naschoolse hulp, kindereducarie en
specifieke lessen voor v[ouwen. Deze educatieve
functie is ook terug te vir-rden bij ar-rdere iniri-
atieven die actief zijn in de karnpen. Zo is er de
Palestinian Circus School6, een mobiele circus-
scl.rool die lessen acrobarie geeft aan dejeugd
van Ran-rallah, Jenin en Hebron. Or-rdanks de
vele roadblocks die de WesrelijkeJordaanoever
zeer vaak rnoeilijk bereisbaar maken voor pa-

lestijr-ren7, reizen de monitoren van de circus-
school wekelijks door het gebied om de kunsr
der acrobatie bij re brengen aanjonge palestij-

nen. Dat doen ze niet alleen om hen afleidir-rg re
bieden voor de alledaagse realiteit in de vluc}r-
telir-rgenkampen, rnaar ook orn de kinderen op
te leiden tot performers met eventuele door-
groeimogelijkheden naarhoger or-rderwijs en/
of carrière ir-r het culturele veld. Dat valt op zijn
mir-rst idealistisch, zo niet utopisch re noemen;
tot op de dag van vandaag worden er nog regel-
matig Palestijnse jongerer-r gearresteerd, vooral
ir-r de vl,rchtelinger-rkampen. De grote meerder-
l-reid van de jongvolwassenen bracht (ltorte of
langere) tijd door in een Israëlische gevanger.ris,
waardoor hun studies vaak gedwongen on-
derbroken worden en zo naar de achtergrond
verschuiven. In dat klin-raat van or-rzekerheid
is het clan ook niet vanzelfsprekend dejonge
generatie voor te houden om vanuit kennis hun
toel<omst vorm te geven. Desalniettemin is het
besefvan die noodzaak erg aanwezig, en beste-Handala
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der-r talloze kleinere en grotere organisaties in

de Westelijke Jordaanoever veel tijd en energie

aan het activerer-r en opleiden van hunjongeren,

niet in het minst orndat l-ret lot van een toekon-

stige Palestijnse staat in de handen van dejonge

generatie zal liggen.

Building a nation

In de zomer van zo:nzal in het Alrowwad-

theater in Aida een productie in première gaan

waarin de vluchtelingenthematiek benaderd

wordt vanuit het werk van de bekende kritische

Palestijnse cartoonist Naji al-Ali, die in r9S7

vermoord werd in Lonclen. Hij is de geestelijhe

vader van talloze cartoons waarin Handala, een
jonge Palestijnse vluchteling, centraal staat, en

die uitgroeiden tot een symbool voor het Pales-

t i jnse verlangen naar vri jheid.s Handala loopt

blootsvoets rond, als eer-r vluchteling, steeds
met de rug afgekeerd en de handen op de rug,

als teken voor de afwijzing van 'oplossingen

van buitenaf'. Handala is tienjaaq even oud als

al-Ali toen l.rij als kleine jongen zelfverdreven

werd uit zijn dorp, en hij zal pas verder opgroei-

en wanneer hij kan naar huis kan terugkeren.

Via l-ret figuurtje van Handala wordt niet alleen

de vlucl 'r tel ingenproblematiek aangeraakt,

maar wordt ook op een breder niveau de vraag

gesteld naar een Palestijnse identiteit en natie,

de mogelijkheidsvoorwaarden en cle mogelijke

contoLrrell ervan, De productie l<omt aanstaan-

de zomer bovendien tijdens eer-r korte Europese

tournee naar Frankrijk, Luxemburg en Duits-

land, zodat de Palestijnse iclentiteit niet enkel

intern overdacht wordt, rnaar ook actiefuitge-

dragen wordt ir-r de richting van het Westen.

Het is opvallend dat in een tijd waarin op

n-racropolitiek vlak de vredesbesprekingen tus-

sen Israël en Palestina muurvast zitten (en de

Palestijnse onafhankelijkheid bijgevolg buiten

bereik blijft), op microniveau zeer actief nage-

clacht wordt over de culturele Palestijnse identi-

teit en nationaliteit. Deze tendens is ook merk-

baar bij het Palestinian National Orchestra, een

orkest van Palestijnse rnusici die concerteren

oncler de letize'Today an orchestra, tomorrow

a nation'. De leden van het Palestiniar-r National

Orchestra zijn professionele n-rusici van Pales-

tijnse oorsprong die alle wereldwijd verbonden

zijn aan gereputeerde orkesten en die recent

voor het eerst sarnen musiceerden om zo mee
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vorm te geven aan de Palestijnse identiteit en

natie. Op oudejaarsavond zoro brachten ze in

het Ramallah Cultural Palace een klassiek mu-

ziekprogramma met onder meer westers reper-

toire van Mozart, Beethoven en Ligeti, maar ook

werk van Palestijnse componisten als Salvador

Anlita en Sharbel Dalal, onder leiding van de

Zwitserse dirigent Baldur Brónnimann. Het

initiatief krijgt zo mogelijk nog meer relevantie

doordat het Palestijns Nationaal orkest actief

bruggen probeert te bouwen. op nieuwjaarsdag

2011 bracht het zijn progran-rma in Jeruzalem en

een dag later in de havenstacl Haifa in het noor-

den van IsraëI. Door actiefin confrontatie en

dialoog te gaan met een Israëlisch publiek, geeft

het orhest een nooit geziene impuls aan de vor-

ming var-r de culturele en nationale identiteit van

de Palestijnen. Met hun concerten overbruggen

ze immers letterlijk de kilorneterslange nuur

rond de WestelijkeJordaanoever die het sinds de

bouw ervan voor Palestijnen en Israëli's de facto

onrnogelijk maal<t om elkaar te ontmoeten. In

een conflict dat al jarenlang muurvast zit, is de

grootste tragedie waarschijnlijk dat de stereo-

tiepen die aan beide kanten van de muur leven

over de ander, nooit uitgedaagd ofveranderd

worden doordat wederzijds contact à la limite

onmogelijk geworden is. Palestijnen die in Israël

rnusiceren: it ís abigdeal.

Palestinian \{onderland!

Een actieve dialoog is bij uitstek aanwezig in

JUlrano tvter-Knamls rne treeoolTl rneatre

in Jenin. Zi jn joodse moeder st ichtte in de
jaren 9o reeds het Stone Theatre inJenin en

probeerde toen al de Palesti jnsejongeren in

het viuchtelingenkamp door dramatherapie

en theater te helpen bij het verwerken van de

trauma's die de Israëlische bezetting teweeg-

bracht. Kunst werd een medium waarin de
jongeren vrij l-run mening konden uiten, wat

even krachtig is als maar constructiever dan

stenen gooien naar Israël ische tanks. Het

Stone Theatre werd vernield tijdens de tweede

ir.rtifada, meer bepaald toen de Israëli's in april

zooz een bloedig offensief inzetten tegen de

strijders van de Al Aqsa-brigade die operatief

waren in het viuchtelingenkamp. Tijder.rs het

offensief vielen talloze doder-r en nog meer

gewonden. Na de tweede intifada keerde

Juliano terug om zijn werk vercler te zetten:

art ist ieh verzet als een manier om de gespan-

nen toestand in Jenin te veranderen ofom op

zijn minst via theater alternatieven te verbeel-

den - en te accepteren. Palesti jnsejongerrs err

meisjes worden er dagelijks samengebracl.rt

om in de theaterschool een acteeropleiding

te volgen en ook regelmatig voorstellir-rgen te

spelen, waardoor ze niet al leen de nog steeds

explosieve toestand thematiseren en verwer'-

ken, maar waarbij ze ook de specifieke regels

die de islarn voorschrijft en die de ongelijkheid

tussen mannen en vrouwen in stand houden.

ondervragen en ornbuigen.

In januari zorr ging inJenin hun adaptatie

van Alice in Wonderland in prernière. Een

Arabisch meisje uit het vluchtelingenkamp

ontsnapt aan een realiteit van armoede, onder-

drukking en conservatisme, en komt terecl-rt

in een wondere wereld waarin ze geconfron-

teerd wordt met fantastische figuren en

situaties. Dit buitengewone universum en die

wonderbaarlijke ontmoetingen dagen haar uit

om na te denl<en over haar eigen ervaringeu

in de echte wereld, over haar eigen identiteit,

maar ook over wat rechtvaardig is en wat niet.

Via de figuur van een Arabische Alice wordt

niet al leen de rol van man en vrouw in de is-

lamitische rnaatschappij in vraag gesteld; het

publiek wordt ook uitgenodigd on het lot van

de Palestijnen te overdenken en mee te stap-

pen in de wondere wereld van eer-r Palestijnse

utopie: onafhar.rkelijkheid en vrijheid. Theater

met de kracht van een figuur'1ijke steen. Maar

vaak winnen kogels het van stenen. De kogels

(Palesti jnse dan nog wel.. .)  waarmeeJuliano

het zwijgen werd opgelegd, betekenen echter

allerminst het einde van het artistieke verzet.

De lont van het artistieke verzetà

De moord op Juliano confi'onteert ons nog

maar eens met de bit tere waarheid dat kunst

- hoe idealistisch de an.rbities ook zijn - de

werelcl niet verandert. Of toch niet op macro-

niveau. In de documentaiLe Á rna's Childrene

dieJuliano Mer-I(hamis draaicie over de acti-

viteiten van zijr-r rnoeder in het Stone Theater

in de periode voor de tweede intifada, worden

de grenzen en mogelijkheidsvoorwaarden van

het geweldloos artistiek verzet prjnlijk duide-

lljk. HU volgde de geëngageerde Palestijnse

jongeren die tijdens de jaren 9o bij zijn moeder



Arna het Stor-re Theatre vorm gaven. Toer-r l-rij
echter na de tweede intifada terugkeerde,
bleken drie van de vijfjonger.er.r die tier.r jaar
voordien nog veelbelovende acteurs zouden
worden, dood te zijn. yussefvoerde een zelf-
moordaanslag uit  voor de Al Aqsa-brigade in
Israël, Ashraf werd gedood terwijl hij opruk-
kende Israël ische rni l i tairen beschoot, Al la
werd gedood roen lr i j  een groep ver.zetsstr i j -
ders leidde teger.r de Israëlische invasie.

En nu is de beweging dus ook een van haar
lichtende voorbeelden kwijt. Ondanks de dood
van hun art ist iek leider bl i jven de mensen
van The Fleedonr Theatre Iru n activi teiten in
het vlucl'rtelingenkanp met verbeten moed
verderzetten, tegen beter weten in, net zoals
Alrowwad en de talloze ar"rdere culrurele ini-
tiatieven dat doer-r. Niet alleen omdar ze mer
hun socio-cultureel werk een centrale en be-

(boven) Alrowwad (l inksonder)

lar.rgrijke plaats innemen in de lokale gerneen-
schap, maar ook orndat ze leven van de hoop
om op microniveau het verschi l  te kunnen
maken. Al is dat verschil l<leir.r. En al wordt het
soms brutaal in de kier-r-r gesrnoord.

Er-r heel misschien kunnen de protago-
nisten van het geweldloos art ist iek verzer via
hun coóperatie er-r dialoog een inspirerend
voorbeeld zijn voor her macropolitieke r-riveau.
Laat ons hopen. Want elke kogel, elk te vroeg
beëindigd leven maakt pijr.rlijk duidelijk dat
het Palestijnse Wonderlar-rd een utopie is die
om haar real isat ie srneekt. @

(midden onder)  Al ice in Wonderland

t Voorneer inforrrarie, zie: hrtp://rvrvrv.thefrccdomrhca-
l re.org.

z Juli lno À4cr-l(hanis verklaarde in inrervieri 's herhaal-
delrjk dar hij honderd procenrjoods en hondcrd procenr
Palcsrijns rvrs. Desalnicrtenrin vcranderden zijn stand-
pu nten over het con fl ic doorheen zijn lcverr radicaal, Als
.longc tu,intigcr na.rkre h i j deel uir van her Isrrël ische
Jegcr err verdcdigde de Isrrëi ischc staar vurig. Nadar h i j
ccn bevcl vrn zi. jn overste ncgeerde, rverd h i j cchter gelr-
restccrd, Hij tred u ir lrcr leger. uit onvrede ner de rvijze
rvalrop de mi l i ra i ren dc PaJest i jnen behandelden. Sinds-
dien groeidc h i j uit ror een van de belangrij l<ste voorvech-
ters van de Pirlcsri jnse onaflrankeli j l<heid en vri jheid.

3 Hct isbehngr i j l<op renrer l<endrrdeterm'vei l ighcids-
nuur '  Isnël isch is.  Het Palcsr i jns/ lsÍaël ische conf l  icr
rvordt  zoalselkconf l ic t -ool i indctral  u i tgevochtcn:de
Israël ische tcrm'vei i ig l re idsntuur '  benadrukr her doel  om
Palesti jnsc zelfrroordaanshgen op Israëlisch grondge-
bied tc vermijdcn. De Palcsrijnen drlrenregcn. venvijzen
consequent nl l r  de r luur als dc 'aplr theidsmuu r ' .  en
al ludercn drarmec op de d iscr i  m i  nat ie cn het vcr l ies van
vr i jhcid dic de nuur ror stend brengt.  Bovendien zien de
Palcsr i jnen dc muur als cen stratcgie van Israël  om steeds
mcer Palcsti. j  ns Jand re rn nexeren. daar dc muur vaak (ver)
in PaJcsrijrrs gebicd gebourvd u,erd.

(rechtsonder) Alrowwad

Alrorvs'ad is Arabisch voor'Pionicrs voor her lcven'. Voor
meer informlrie. zie: htrp:,i,/rvu,*'.al rowu,ad.org.
Ibdaa is Árabisch voor 'het  creëren van iers vanui t  n iers ' .
Voor meer informat ie,  z ie ht tp: , t l rvwrv.palc i rcus.ps.
De facto zorgen dezc roadblocks ervoor dlr er voor prles-
ti jneI in de Wesreli jkeJordaanoever hoogsrens spral<e
is van semi-nobil iteir: dc ralloze rvegblokkadcs u,ordcn
onaangekondigd geopend en gcsloten door Isrrël ische
ni l i ta i ren.  met als gevolg dar Palest i jnen voor verplaatsin
gcn i n eigen gebied vaak aftrarr kcl i jk zijn vrn de goodrvil l
vrn hun bezetters.
Voor n€er inform.tie, zic hrtp:,t irvrvw.handala.org.
Dc documentirire \! 'erd geregisseerd doorJulirno IVcr-
Khamis en Drnniel  Danniel  cn n 'on de pr i js  voor bcste
documentaire op her Tr ibccr Fi lm Fcsr ival .  Ze is vol-
ledig online tc beki.jken op: hrtp:r,rs'n,n yontube .com/
s'atchiv=a6EX rAjUFs'NI.
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