
Mus'ab Hassan Yousef, Son of Hamas Leader & Founder, Speaks Out
Mus'ab Hassan Yousef, Zoon van Hamasleider & -oprichter, spreekt zich uit

http://www.youtube.com/watch?v=NBZgQAGWtYs

Mus'ab Hassan Yousef: My name is Mus'ab Hassan Yousef. I am the eldest son of Sheik 
Hassan Yousef. I was born in the village of Bir Zeit, near Ramallah.
Mus'ab Hassan Yousef: Mijn naam is Mus'ab Hassan Yousef, ik ben de oudste zoon van 
Sjeik Hassan Yousef. Ik ben geboren in het dorp Bir Zeit, vlakbij Rammalah.
My father began his Islamic activity from the very beginning by founding the (Palestinian 
branch) of the Muslim Brotherhood, by preaching to join it, and by recruiting young Muslim 
men for the sake of Allah and Islam.
Mijn vader begon zijn islamitische activiteiten van het eerste begin met het oprichten van de 
(Palestijnse tak) van de MoslimBroederschap, met het oproepen om zich er bij aan te sluiten, 
en met het werven van jonge moslimmannen voor de zaak van Allah en de islam.
To be honest, I hated the occupation. I hated every Israeli soldier carrying a gun and every 
settler. I threw stones, and I participated in the Intifada in all its forms. Call it peaceful 
activity if you like, or call it violence, but I participated in the Intifada in most of its forms.
Om eerlijk te zijn, ik haatte de bezetting. Ik haatte elke Israëlische soldaat, die een geweer 
droeg en elke kolonist. Ik gooide stenen en deed mee aan de intifada in diens meeste vormen.
This included throwing stones, burning tires, and so on – activities in which most of the youth 
took part. I was a child, not even a young man, in that period, which lasted six years. I used to 
go to the mosque all the time. When I was five, I fasted for the first time in the month of 
Ramadhan. Until my conversion to Christianity, I used to fast during the entire month of 
Ramadhan.
Dit hield in het gooien van stenen, het verbranden van autobanden, enz. - activiteiten, waaraan 
de meesten van de jongeren meededen. In die periode, die zes jaar duurde, was ik een kind, 
zelfs nog geen jongeman. Ik was gewoon om altijd naar de moskee te gaan. Toen ik vijf jaar 
oud was, vastte ik voor de eerste keer in de maand Ramadam. Tot aan mijn bekering tot het 
christendom vastte ik gewoonlijk de hele maand Ramadam.
I did not know that my father was one of the founders of Hamas. It was a secret, and I did not 
know anything about it.
Ik wist niet dat mijn vader een van de oprichters van Hamas was. Het was een geheim en ik 
wist er niets van.
I never joined Hamas, but I loved the movement because of my love for my father. I began to 
go to high school. During that period, due to my father, my knowledge of Islam and the 
Koran, and my personality, I became a leader of the Islamic bloc. I was the head of the 
Islamic bloc at the Ramallah high school. We were involved in the rivalry between Fatah and 
Hamas, which has existed since Hamas was founded – internal struggles for power and for 
influence over the public.
Ik heb me nooit aangesloten bij Hamas, maar ik hield van de beweging vanwege mijn liefde 
voor mijn vader. Ik begin naar de middelbare school te gaan. In die periode werd ik een leider 
van het islamitische blok, dankzij mijn vader, mijn kennis van de islam en de Koran en mijn 
persoonlijkheid. Ik was hoofd van het islamitisch blok op de middelbare school van Ramallah. 
We raakten betrokken bij de rivaliteit tussen Fatah en Hamas, die heeft bestaan vanaf dat 
Hamas werd opgericht - interne strijd om macht en om invloed op het publiek.
About ten days before the end of the final exams, I was arrested by the (Israeli) special forces. 
They gave me a brutal beating, and broke my jaw. They interrogated me for three months at 
the Russian Compound detention center, where I was held in solitary confinement.



Ongeveer tien dagen voor het einde van de eindexamens werd ik gearresteerd door de 
(Israëlische) speciale commando’s. Ze gaven me rake klappen en braken mijn kaak. Ze 
verhoorden mij drie maanden lang op de Russisch samengestelde gevangenis, waar ik in een 
isoleercel werd opgesloten. 
After three months of interrogation, I was transferred to a prison where Palestinian prisoners 
from all factions were held. Even though the prison is run by the Israelis, the prisoners 
manage affairs on their own. Each faction plays a role in the management of the prisoners' 
affairs. Hamas was the majority in the prison. This was not the case at the beginning of the 
Intifada, when Fatah was the majority, but later, Hamas became the majority and had control 
of the prison – especially over its own people, who were the majority. This was the beginning 
of my awakening.
Na drie maanden te zijn verhoord, werd ik overgeplaatst naar een gevangenis, waar 
Palestijnse gevangenen van alle partijen werden vastgehouden. Hoewel de gevangenis werd 
beheerd door de Israëliërs, regelden de gevangen zaken zelf. Elke partij speelde een rol in het 
regelen van zaken van gevangenen. Hamas vormde de meerderheid in de gevangenis. Dit was 
in het begin van de intifada niet het geval, toen vormde Fatah de meerderheid, maar later wel. 
Hamas kreeg de meerderheid en controleerde de gevangenis, speciaal zijn eigen mensen, die 
in de meerderheid waren. Dit was het begin van mijn ontwaken.
As a child, I believed that all Muslims are like my father. If you are brought up on Islamic 
values – how do you turn out? You will be like my father, who is my role model, and whom I 
love very much. But then, my surprise began. After three days or so, (I began witnessing) 
greed and avarice, prisoners stealing food from others, prisoners enjoying things that not all 
prisoners could enjoy, such as visits inside the wings, which were restricted to some leaders of 
the Islamic movement in the prison. Such things may happen. People may become greedy 
sometimes, and their faith weakens, and they eat more. This is not our business. 
Als kind geloofde ik dat alle moslims waren als mijn vader. Als je bent opgevoed met 
islamitische normen en waarden, wat wordt je dan? Je wil worden als mijn vader, wie mijn 
rolmodel is, en waar ik veel van houd. Maar toen begon mijn verbijstering. Na een dag of drie 
(signaleerde ik) hebzucht en gierigheid , gevangenen die voedsel van elkaar stalen, 
gevangenen die genoten van dingen waar niet alle gevangenen van konden genieten, zoals 
bezoeken binnen de vleugels, die waren beperkt tot sommige leiders van de islamitische 
beweging in de gevangenis. Zulke dingen kunnen gebeuren. Mensen kunnen hebzuchtig 
worden, en hun geloof verzwakt en ze eten meer. Dat is onze zaak niet.
But the problematic thing was the interrogation of people suspected of collaborating with 
Israel. That was one of the most serious things, which led to a fundamental change in my life 
– not just in my life, but in the lives of many. Beatings, floggings, needles under the 
fingernails, the melting of plastic on the body, tying people to chairs for days and weeks... 
Maar het probleem was de ondervraging van mensen, die werden verdacht van collaboratie 
met Israël. Dat was een van de ernstigste zaken, die leidde tot een fundamentele verandering 
in mijn leven - niet alleen in mijn leven, maar in de levens van velen. Slaan, aftuigen, naalden 
onder de vingernagels, het smelten van plastic op het lichaam, het vastbinden van mensen aan 
stoelen voor dagen en weken...  
Hamas – or to be more precise, the Hamas leadership in prison – all played a role in this. They 
all praised and applauded the Hamas security apparatus, and even backed them fully when 
they tortured prisoners. I don't want to mention names. The Palestinian people are unaware of 
this. To be honest, I am sorry that the Palestinian press, which is supposed to be free, has not 
shed light on what goes on in prison. These people have made sacrifices. Some of them have 
been in prison for 20 years. 
Hamas - of om nauwkeuriger te zijn, de Hamasleiding in de gevangenis - speelden allemaal 
hierin een rol. Ze prezen en bejubelde het veiligheidsapparaat van Hamas, en steunden hen 



volledig wanneer ze gevangen martelden. Ik wil geen namen noemen. Het Palestijnse volk is 
zich dit niet bewust. Om eerlijk te zijn, het spijt me dat de Palestijnse pers, waarvan wordt 
verondersteld dat die vrij is, geen licht heeft laten schijnen op wat er gebeurt in de 
gevangenis. Deze mensen hebben offers gebracht. Sommigen van hen zijn 20 jaar in de 
gevangenis geweest.
How can you interrogate them, accusing them of collaborating with the occupation? He made 
sacrifices, just like you and me, and is a human being, like you and me. How can you place 
yourself above these people, and torture them, flog them, and interrogate them? We are 
talking about brutal, violent torture. Imagine, all night long... I was only 18 years old, sleeping 
in my bed under conditions... In a prison of the occupation... But that was not enough – they 
had to create a prison within the prison, and inflict torture in addition to the (Israeli) torture. 
Hoe kan je ze verhoren en hen beschuldigen van collaboratie met de bezetters? Hij heeft 
offers gemaakt, net zoals u en ik, en is een menselijk wezen, net zoals u en ik. Hoe kan je 
jezelf boven deze mensen stellen en hen martelen, afranselen en verhoren? We spreken over 
brute, gewelddadige marteling. Stel je voor, de hele nacht... Ik was pas 18 jaar oud en sliep in 
mijn bed onder omstandigheden... In een gevangenis van de bezetter... Maar dat was niet 
genoeg - ze moesten een gevangenis scheppen binnen de gevangenis, en martelingen 
toebrengen bovenop de (Israëlische) martelingen.
For a whole year, I would hear people being tortured screaming all night long. Sometime they 
interrogated three people at the same time, and they would torture them in the most brutal 
ways. In approximately three years, no fewer than 16 people were killed. I say to the people 
of my region, Ramallah, if they are watching this show – who killed brother Muhammad Abu 
Shaqra? Outside prison, people believed Israel killed him, but in fact, it was Hamas. Later, 
Hamas paid "blood money" as compensation for its crime.
Gedurende een heel jaar hoorde ik mensen, die werden geslagen, de hele nacht schreeuwen. 
Soms ondervroegen ze drie mensen tegelijk, en werden ze gemarteld op de grofste manieren. 
In ongeveer drie jaren werden niet minder dan 16 mensen gedood. Ik zeg tot de mensen van 
mijn gebied, Ramallah, voor als ze kijken naar deze uitzending - wie doode Muhammed Abu 
Shaqra? Buiten de gevangenis geloofde de mensen dat Israël hem gedood had, maar in feite 
had Hamas dat gedaan. Later betaalde Hamas “bloedgeld” als compensatie voor zijn misdaad.
I call upon the Palestinian people to open its eyes and see what Hamas was doing, when it 
functioned as a mini-state within the prison, and was in control inside the prison.
Usually, if you leave an Islamic group, the Muslim Brotherhood, the Al-Tahrir Party, or Islam 
itself – you are considered an apostate. Some of them may feel sorry for you and try to talk to 
you, but if you are adamant and stick to you position, you are considered an enemy.
Ik roep het Palestijnse volk op om zijn ogen te openen en te zien wat Hamas deed, toen het 
functioneerde als ministaat in de gevangenis en de gevangenis beheerde. Als je een 
islamitische groep, de Moslimbroederschap, de Al-Tahir Partij, of de islam zelf, verlaat, dan 
wordt je gewoonlijk beschouwd als een afvallige. Sommigen van hen kunnen het erg jammer 
voor jou vinden en proberen met je te praten, maar als je standvastig bent en staande blijft, 
dan wordt je als een vijand beschouwd.

Reporter: What made you accept Christ as your savior, in an extremist Islamist environment?
Verslaggever: Wat maakt dat jij Christus aanvaardde als jouw Redder, in een extremistische 
islamitische omgeving?

Yousef: I have accepted Christ as my personal savior, but as far as Muslims are concerned, 
accepting Christ is like an elephant passing through the eye of a needle. What does this mean? 
That's what I've been trying to explain. The mentality with which Islam perceives Christ and 
God Himself is distorted.



Yousef: I heb Christus als mijn persoonlijke Redder aanvaard, maar wat moslims betreft is 
het aanvaarden van Christus als een olifant, die gaat door het oog van een naald. Wat dit 
betekent? Dat is wat ik probeerde uit te leggen. Het beeld dat de islam van Christus en God 
zelf heeft, is verwrongen. 
When I got to the U.S., I followed the news from Palestine closely, especially what was going 
on in the Gaza Strip. Without going into the anarchy over there, or the fact that Hamas was 
"forced" to reach a military resolution in Gaza, what was going on there was painful – 
assassinations, people being thrown from tall buildings... The reaction of the world to this 
organization and its actions were very passive.
Toen ik in de V.S. kwam, volgde ik het Palestijnse nieuws van nabij, speciaal wat er gebeurde 
in de Gazastrook. Zonder dat het daar overging in anarchie, of het feit dat Hamas 
“gedwongen” was om een militaire oplossing in Gaza te bereiken, wat er daar gebeurde was 
pijnlijk - sluipmoorden, mensen die van hoge gebouwen werden geworpen… De reactie van 
de wereld op deze organisatie en zijn acties was heel passief.


