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Traangas, stenen en brandende banden: het 

geweld tussen Israëlische troepen en 

Palestijnen laait weer op 

Israël-Palestina De spanningen tussen Israëlische troepen en Palestijnen zijn de 

afgelopen maanden opnieuw toegenomen. Dinsdag kwamen vijf Palestijnen om 

het leven bij een Israëlische inval in de stad Nablus. Premier Lapid bezwoer in 

de aanloop naar de Israëlische parlementsverkiezingen van 1 november 

aanstaande „niet toe te geven”. 
 

 
Palestijnen kijken naar de schade die Israëlische strijdkrachten dinsdag aanrichtten tijdens 

een inval in de stad Nablus. Daarbij werden zeker vijf Palestijnen gedood, wat het tot een van 

de dodelijkste aanvallen op de Westelijke Jordaanoever van dit jaar maakt.  

Foto ALAA BADARNEH/EPA  
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Een demonstrant in de Gazastrook slingert een steen naar Israëlische militairen. De 

spanningen tussen Israël en Palestijnse burgers zijn de afgelopen maanden opgelopen. Dit 

jaar kostten die tot nu toe de levens van 125 Palestijnen. Foto Fatima Shbair/AP  

 

 
Een verbrande scooter buiten het huis waar de Palestijnse groep ‘het Hol van de Leeuw’ 

gevestigd zou zijn. Die groep was het doelwit van de Israëlische inval, omdat die 

verantwoordelijk zou zijn geweest voor aanslagen en de dood van een Israëlische militair. 

Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid meldde twintig gewonden bij die inval.  

Foto Raneen Sawafta/TPX/Reuters  



 
Palestijnse kinderen kijken naar een auto die bij de inval schade opliep. Een 

explosievenopslag zou daarbij zijn opgeblazen. Foto Majdi Mohammed/AP  

 

 
Dinsdag gingen duizenden Palestijnen de straat op tijdens de uitvaart van de Palestijnen die 

bij de inval in Nablus om het leven kwamen. Foto Majdi Mohammed/AP  

 



 
Iemand schiet kogels de lucht in tijdens de uitvaart. Een aantal gewonden van de aanval 

verkeert nog in levensbedreigende toestand. Foto Raneen Sawafta/TPX/Reuters  

 

 
Palestijnen in de Gazastrook maakten dinsdag foto's bij banden die ze in brand hebben 

gestoken als protest tegen de inval in Nablus. Foto Fatima Shbair/AP  

 



 
Een man kijkt naar de voorpagina’s van Palestijnse kranten. Daarop staat het gezicht van 

Udai Tamimi, een Palestijnse verzetsstrijder die tien dagen lang werd gezocht omdat hij werd 

verdacht van het doodschieten van een Israëlische soldaat. Op 19 oktober werd Amimi 

doodgeschoten. Foto Mosab Shawer/AFP  

 

 
Israëlische soldaten staan op een weg in de buurt van Ramallah op de Westelijke 

Jordaanoever. Bij protesten in de Palestijnse stad werd nog een zesde Palestijn gedood.  

Foto Abbas Momani/AFP  



 
Een traangasgranaat valt neer tussen Palestijnse demonstranten in Nablus. De wegen naar 

de stad zijn vorige week door Israëlische troepen afgesloten. Foto Alaa Badarneh/EPA  

 

 
Palestijnen staken vorige week rondom Nablus banden in brand. De Israëlische krant Haaretz 

schreef dat inwoners werden aangevallen door Israëlische kolonisten.  

Foto Jafaar Ashtiyeh/AFP  



 
De dag nadat Tamimi is neergeschoten, was er in Palestina een algemene staking. Ook in 

Hebron op de Westelijke Jordaanoever leidde dat tot geweld. Op deze foto duwt een 

Israëlische soldaat een Palestijn op de grond. Foto Mosab Shawer/AFP  

 

 
Palestijnen keken dinsdag toe terwijl Israëliërs een huis vlakbij Hebron sloopten. De 

fotograaf schrijft dat het huis volgens Israël illegaal gebouwd was. Israël bouwt al jaren 

eigen nederzettingen in Palestina. Foto Abed Al Hashlamoun/EPA  



 
De politie schoot traangasgranaten af op de menigte. Volgende week zijn er verkiezingen in 

Israël. Daarover zei de Nederlandse premier Rutte tegen de NOS dat hij het belangrijk vindt 

dat Israël en Palestina samen „de gesprekken op gang brengen”.  

Foto Abed Al Hashlamoun/EPA 


