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We brengen een bezoek aan Nablus, een van de grootste steden op de Westelijke Jordaanoever, 
met een rijke, oude geschiedenis. Tijdens de tweede intifada werd Nablus ook de stad van het 
verzet genoemd of vuurberg (jabal al-nar). Nablus lig in een bergstreek. Door de reactie van 
het Israëlische leger kregen de bewoners ook te maken met wekenlange uitgangsverboden en 
excessief geweld met nachtelijke raids in huizen van Palestijnse families. Volgens de Verenigde 
Naties vielen er tussen 2000 en 2005 meer dan 500 doden, militanten en gewone burgers. 
ablus ligt in een smalle vallei tussen twee bergen, Ebal en Jerzim. Vanop de berg Jerzim, naast 
een Israëlische militaire post, hebben we een prachtig overzicht op de stad in de 
schemeravond. Dan pas zie je hoe dichtbevolkt het vluchtelingenkamp Balata is, duidelijk 
afgetekend van de rest van de stad. Op Jerzim wonen de laatste Samaritanen, een oude 
religieuze gemeenschap van minder dan 1000 zielen die ooit meer dan een miljoen leden telde 
ten tijde van het koninkrijk Samaria. Zij vormen een tak van het jodendom, maar beschouwen 
zichzelf als Palestijnen. Het gaat om een erg gesloten gemeenschap. Trouwen buiten die 
gemeenschap is voor vrouwen verboden. Van de Israëlische bezetter kregen ze een apart 
statuut en worden ze gezien als inwoners van Israël.  

Als afsluiter lieten de jongeren een boodschap na op de muur die nagenoeg heel de stad 
Qalqilya omsingelt: ‘When injustice becomes law, resistance becomes duty’. Israëlische 
kolonisten hebben er heel wat grond en waterbronnen ingepalmd. We spraken met een gezin 
dat er een cafetaria had waar ooit een belangrijke verkeersader was. De muur maakte daar 
een eind aan. Nu proberen ze aan de bak te komen met een klein lapje grond waarop ze 
tuinieren. Twee zoons zitten een gevangenisstraf van 20 jaar uit. Twee andere familieleden 
zijn gedood. De moeder heeft kanker en krijgt geen toelating om zich buiten de stad te laten 
verzorgen in een gespecialiseerde instelling. Verhalen zoals elke Palestijn ze wel kent. 

Meer informatie 
www.unrwa.org/where-we-work/west-bank/askar-camp (Askar camp) 
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